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Sammanfattning 
Genom åren har njurtransplantation förbättrats och utvecklats till den bästa och mest 
kostnadseffektiva behandlingen för personer med njursvikt (Prihodova, et al., 2014a). 
Forskning har visat att behovet av njurtransplantationer ökar med 7% för varje år 
(Heaphya, et al., 2013). I Januari 2016 var det 646 personer i Sverige som var i behov 
av en njure (Livsviktigt, 2016). Syftet med litteraturöversikten var att undersöka hur 
personer ≥18år som genomgått njurtransplantation värderar sin livskvalitet i 
jämförelse med personer med kronisk njursvikt och den allmänna befolkningen.  
Litteraturöversikten har genomförts utifrån en kvantitativ metod med deduktiv ansats. 
Sammanlagt ingick tio vetenskapliga artiklar i resultatet. Artiklarna söktes fram från 
databaserna CINAHL, Medline och PsycInfo. Inklusionskriterierna var att de skulle ha 
en kvantitativ ansatts, peer reviewed, inte äldre än 2005 samt att personerna skulle ha 
genomgått en njurtransplantation och vara över 18år.  Resultatet analyserades enligt 
Fribergs tre stegs analysmodell (2012a) och visade att ålder påverkade den upplevda 
livskvaliteten hos njurtransplanterade personer. Livskvaliteten ökar hos 
njurtransplanterade efter transplantationen i jämförelse med personer med kronisk 
njursvikt, men är sämre än hos den allmänna befolkningen. Litteraturöversiktens 
sammanställning kan bidra till att få en bättre överblick om vad som behöver förbättras 
inom sjuksköterskans omvårdnadsarbete i relation till njurtransplanterade personer. 
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Summary 
People that completed a kidney transplantation and their overestimate of quality of 
life. 
Through the years, kidney transplants have improved into the best and most cost-
effective treatment for people with kidney failure (Prihodova, et al., 2014a). Research 
has shown that the need of kidney transplant is increasing by 7% per year (Heaphya, 
et al., 2013). In January 2016, 646 Swedish people needed a kidney (Livsviktigt, 2016). 
The purpose of the literature review was to examine how people ≥18 years value their 
quality of life after a completed kidney transplantation in comparison to kidney failure 
people and the general population. Literature review has been carried out on the basis 
of a quantitative method with deductive approach. The result included ten scientific 
articles, which were sought out from the databases CINAHL, Medline and PsycInfo. 
The inclusion criteria was that they should be quantitative, peer reviewed, published 
after 2005 and include people older than 18years who received a kidney 
transplantation. The results were analyzed by Fribergs three steps analysis model 
(2012a) and showed that age seem to affect quality of life of renal transplant recipients. 
Quality of life increases after a kidney transplantation in comparison to kidney failure 
patients, but is worse than the general population. The compilation of the literature 
review may obtain a better overview of nursing after kidney transplantation.  
 
 

 
Keywords: Kidney transplantation, quality of life, quantitative and self-care. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 
 

Inledning ..................................................................................................................... 1 

Bakgrund .................................................................................................................... 1 

Njursvikt .................................................................................................................. 1 

Njurtransplantation .................................................................................................. 2 

Livskvalitet ............................................................................................................... 3 

Sjuksköterskans roll ................................................................................................ 4 

Omvårdnadsteori – Orem’s egenvårdsteori ............................................................. 5 

Syfte ........................................................................................................................... 7 

Material & Metod ........................................................................................................ 7 

Design ..................................................................................................................... 7 

Urval och Datainsamling ......................................................................................... 7 

Dataanalys .............................................................................................................. 9 

Etiska övervägande ................................................................................................. 9 

Resultat ...................................................................................................................... 9 

Njurtransplanterade personer ................................................................................ 10 

Livskvalitet hos njurtransplanterade personer jämfört med personer med kronisk 

njursvikt ................................................................................................................. 10 

Livskvalitet hos njurtransplanterade personer jämfört med den allmänna 

befolkningen .......................................................................................................... 10 

Diskussion ................................................................................................................ 12 

Metoddiskussion .................................................................................................... 12 

Resultatdiskussion ................................................................................................ 14 

Förändringar efter njurtransplantation ................................................................ 14 

Skillnader mellan äldre och yngre ...................................................................... 17 

Slutsats ..................................................................................................................... 17 

Referenser ................................................................................................................ 19 

Bilagor 

Bilaga 1 Litteratursökning 

Bilaga 2 Resultatartiklar 

Bilaga 3 Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvantitativ metod 



  

1 
 

Inledning 
I världen utfördes 77818 njurtransplantationer år 2012 (Shrestha, Haylor, & Raftery, 
2015), samma år genomfördes i Sverige 398 njurtransplantationer. Under det första 
halvåret av 2015 var det 626 personer som väntade på en njure och av dessa fick, under 
de tre första kvartalen av 2015, 324 genomgå en njurtransplantation (Livsviktigt, 
2015).  

Genom åren har njurtransplantation förbättrats och utvecklats till den bästa och mest 
kostnadseffektiva behandlingen för personer med njursvikt (Prihodova, et al., 2014a). 
Detta har bidragit till förbättrad livskvalitet och minskad dödlighet (Medeiros dos 
Santos, Kirchmaier, Silveria & Arreguy-Sena, 2015; Prihodova, et al., 2014a; Shrestha, 
Haylor & Raftery, 2015). Zarifian (2006) beskriver i sin studie att njurtransplanterade 
personer oftare rapporterar en högre livskvalitet än personer som har genomgått 
dialysbehandling, däremot har Habwe (2006) kommit fram till att behandlingen kan 
efter en njurtransplantation bidra till en minskad livskvalitet. För att få en bild av hur 
en njurtransplantation påverkar livskvaliteten hos personer med njursvikt kan det vara 
av vikt att göra en sammanställning av livskvaliteten hos personer som har genomgått 
en njurtransplantation. Den här kunskapen ger sjuksköterskan en möjlighet till att få 
en ökad förståelse för hur personens livskvalitet förändras efter en njurtransplantation 
för att kunna främja dessa personers välbefinnande och hälsa.   

 

Bakgrund 
Njursvikt  
Njuren är ett livsviktigt organ som sitter i bakre delen av buken. Den skyddas av de 
nedre revbenen (MacClelland & Redmond, 2006) och kan delas in i njurcortex och 
njurmärgen (Seeberger, 2011; Waugh & Grant, 2014). 

Njuren har flera funktioner: den eliminerar slaggprodukter från kroppen, hjälper till 
att reglera blodtrycket, syra-basbalansen, salthalten och vätskebalansen. Slutligen 
stimulerar njuren också till produktion av erytrocyter (MacClelland & Redmond, 2006; 
Walton, 2015).  

Njurarna får en femtedel av blodet som pumpas runt i kroppen. Blodet pumpas från 
aorta vidare ut genom två njurartärer (Waugh & Grant, 2014). Njurartären går sedan 
via njurhilus och delas i fem mindre artärer, som alla försörjer varsin del av njuren. 
Nefronen är njurens urinbildande enhet och försörjs med blod av arteriolerna som 
avgrenas från de fem mindre artärerna. Nefronet består av glomerulus, tubulus samt 
samlingsrör. I Glomerulus filtreras blod från en afferent arteriol till urin, det 
kvarvarande blodet transporteras sedan via en efferent arteriol för att syresätta celler i 
tubulus, samlingsrör samt njurmärgen (Seeberger, 2011).   

Njurfunktionen mäts i hur många milliliter blod glomeruli klarar av att filtrera per 
minut (Seeberger, 2011). Glomerusfiltrationshastigheten (GFR) är definierad i fem 
steg och är det bästa sättet för att mäta njurfunktionen (Marsik, Endler, Gulesserian, 
Wagner, & Sunder-Plassmann, 2008) (Tabell 1). När en person har en GFR under 
60ml/min ökar risken för att utveckla kronisk njursvikt (Levey, et al., 2003).    
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Tabell 1. Beskrivning av hur njursvikten förändrar glomerusfiltrationshastigheten 
(GFR), som definieras i fem steg (Ridley, Baker, Mills, Murray, & Ton, 2009).  

Steg GFR ml/min/1,73m2 
1 > 90 
2 60-90 
3 30-60 
4 15-30 
5 < 15 

 

Det finns två varianter av njursvikt, akut och kronisk. Vid akut njursvikt försämras 
njurfunktionen plötsligt och är många gånger övergående med hjälp av behandling. 
Akut njursvikt kan också övergå till den kroniska formen av njursvikt som kan orsaka 
enorma skador på njuren, som i sin tur kan leda till att personen blir i behov av en 
transplantation (Seeberger, 2011). Vid kronisk njursvikt kan personen ha milda 
symtom samtidigt som njurfunktionen konstant minskar (MacClelland & Redmond, 
2006). När GFR nått 20ml/min blir det en förändring i symtombilden som medför 
värre och tydligare symtom (Seeberger, 2011). Symtom som kan uppstå är trötthet, 
koncentrationssvårigheter, viktförlust, illamående, ödembildning, klåda (MacClelland 
& Redmond, 2006; Seeberger, 2011), könshormonsrubbningar, anemi samt 
osteoporos (Seeberger, 2011). Många av de symtom som tillkommer vid njursvikt kan 
påverka personens livskvalitet (Al-Arabi, 2006). Det har visat sig att många patienter 
med starkt utvecklad njursvikt har en sämre upplevd livskvalitet i jämförelse med den 
allmänna befolkningen (Medeiros dos Santos, et al., 2015; Okubo, et al., 2014).  

Personer med njursvikt behandlas i första hand med ACE-hämmare eller alternativt 
ARB-terapi (Angiotensin II receptor blockerare). Eftersom njurarnas funktion 
försämras kommer personen att behöva behandlas med dialys. Dialys kan antingen ges 
i form av hemo- eller peritonialdialys beroende på vad som passar individen bäst 
(Casey, 2012).  

 

Njurtransplantation 
De flesta njurtransplantationer utförs idag i Kina, Indien, Brasilien och USA (Garcia 
Garcia, Harden, & Chapman, 2012). Forskning har visat att behovet av 
njurtransplantationer ökar med 7% varje år i världen (Heaphya, et al., 2013). Det här 
kan komma att innebära att en person i Sverige behöver vänta i mer än 2 år på en 
transplantation (Njurförbundet, 2016). Januari 2016 var det 646 personer i Sverige 
som var i behov av njurtransplantation. Under 2015 var det 426 personer som fick en 
ny njure (Livsviktigt, 2016).  

Njurtransplantation är jämfört med dialys den mest effektiva behandlingen vid 
njursvikt. Studier visar (Barnett & Mamode, 2011; Charpentier, et al., 2013; Gracia 
Gracia, Harden & Chapman, 2012; Scandling, 2005) att den ökar livskvaliteten, 
minskar dödlighet samt är mest kostnadseffektiv. I Ortega, et als. (2009) studie 
framkommer det att livskvaliteten ökar efter njurtransplantationen, framförallt har det 
setts kring den psykiska hälsan. Ortega, et al. (2009) har även visat att den fysiska 
hälsan hos njurtransplanterade är sämre skattad än den allmänna befolkningens trots 
njurtransplantation.  

För att personen ska få genomgå en njurtransplantation krävs det att han/hon har en 
njursvikt i steg 4 eller 5 (Barnett & Mamode, 2011). Ålder har ingen betydelse, eftersom 
transplantationen även genomförs på äldre personer (>65år) vid behov (MecAdams-
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DeMarco, et al., 2014; Scandling, 2005). Däremot visar en studie (Carrier & Lizé, 2012) 
att om donatorn är över 65 år ökar risken för komplikationer för mottagaren efter 
transplantationen. För en lyckad transplantation behöver donatorn och mottagarens 
blodgrupp överensstämma (Mjörnstedt & Hedman, 2004).  

Personen kan få sin njure ifrån både levande eller avliden donator.  Ca 35-40% av alla 
transplantationer i Sverige sker från en levande donator, som kan vara både släktingar 
eller vänner. När mottagaren inte har någon levande donator i sin omgivning används 
organ från avlidna donatorer till njurtransplantationen (Mjörnstedt & Hedman, 2004). 
I det här sammanhanget är det viktigt att poängtera att organ ifrån avlidna donatorer 
bara får doneras om den avlidna eller hans/hennes anhöriga har medgett sitt samtycke 
(SFS, 1995:831).   

Personen som genomgår en njurtransplantation är under transplantationen sövd och 
operationen tar ca 2-3h. Den donerade njuren förläggs ovanför höger eller vänster 
ljumske och kopplas samman till blodkärlen (Mjörnstedt & Hedman, 2004). Efter 
transplantationen krävs det mycket tid och resurser från både den transplanterade och 
hans/hennes familj (Scandling, 2005). Personen får ta immunsuppressiva läkemedel 
för att förhindra avstötning av det transplanterade organet (Prihodova, et al., 2014a). 
Det är en livslång behandling som krävs för att inte kroppen ska stöta bort 
transplantatet (Mjörnstedt & Hedman, 2004). Immunsuppressiva läkemedel kan leda 
till negativa effekter för personen såsom metabola rubbningar samt ökade 
infektionsrisker (Kawai, et al., 2014). Efter transplantationen har mottagaren även en 
större risk för tumörutveckling (Scandling, 2005).  

Personer som har genomgått en njurtransplantation hoppas på att deras liv kommer 
att förlängas samt att de kommer uppleva en högre livskvalitet i sin vardag (Rodrigue, 
et al., 2010). För många personer innebär det också att bli fri från sin dialysbehandling 
(McPake & Burnapp, 2009). Njurtransplantation innebär dessutom att personen ställs 
inför nya utmaningar i form av livsstilsförändringar. Vilket kan upplevas svårt direkt 
efter en njurtransplantation som kan medför både psykisk och fysisk stress (Urstad, 
Wahl, Andersen, Øyen, & Fagermoen, 2012). 

 

Livskvalitet 
De Mendonça, et al., (2015) och Ortega, et al., (2009) belyser att många personer med 
njursvikt har en lägre livskvalitet innan njurtransplantationen. Ofta påverkar trötthet, 
sömnstörningar, smärtor och den nedsatta förmågan till daglig aktivitet livskvaliteten 
negativt (de Mendonça, et al., 2015). Livskvalitet innefattar både negativa och positiva 
aspekter. Det utgår ifrån personens egen livsinställning och hur den påverkas av värde- 
och kultursystem samt personens egna förväntningar och mål. Det omfattar personens 
psykiska tillstånd, sociala relationer, fysiska hälsa samt autonomi (The WHOQOL 
Group, 1995).  Om en person upplever livskvalitet är beroende av hur personens behov 
blir tillgodosedda och kan mätas både objektivt och subjektivt (Verdugo, Navas, 
Gómez, & Schalock, 2012). Inklusionskriterierna var att de skulle ha en kvantitativ 
ansatts, peer reviewed, inte äldre än 2005 samt att personerna skulle ha genomgått en 
njurtransplantation och vara över 18år.  

Hälsorelaterad livskvalitet är en vidare utveckling av livskvalitet och fokusera på olika 
aspekter som påverkar människans hälsotillstånd. De olika aspekterna som 
hälsorelaterad livskvalitet består av är sjukdomssymtom, behandling, biverkningar, 
kognitiva funktioner, välbefinnande, sociala och fysiska funktioner (Ferrans Estwing, 
Zerwic Johnson, Wilbur, & Larson, 2005) 
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För att bedöma hälsorelaterad livskvalitet används ofta mätinstrumentet SF36 
(PROMcenter, 2016; Ware & Donald Sherbourne, 1992), ett instrument som både kan 
användas vid generella- och sjukdomsspecifika bedömningar. Instrumentet används 
generellt för att jämföra olika patientgrupper och sjukdomar. Sjukdomsspecifik 
bedömning skapar möjlighet till att belysa aspekter som ingår i en särskild patient- 
eller sjukdomsgrupp (PROMcenter, 2016). SF-36 kan användas både i den kliniska 
verksamheten, när undersökningar görs på den allmänna befolkningen och i 
forskningssammanhang. SF-36 instrumentet inkluderar åtta olika områden inom 
begreppet hälsa. Det första området är fysisk funktion(PF), här uppmärksammas 
hälsoproblem som skapar begränsningar för att utföra fysisk aktivitet. Rollfunktion-
fysisk(RP) som är det andra området kan förklaras som personens förmåga att utföra 
regelbundna aktiviteter utan att hämmas fysiskt. Det tredje området allmän 
hälsoupplevelse(GH) handlar om hur en person uppfattar sin egen hälsa. Social 
funktion(SF) belyser emotionella och fysiska problem som kan skapa begränsningar 
inom en persons sociala liv. Området rollfunktion-emotionell(RE) uppmärksammar 
eventuella känslomässiga besvär som kan bidra till begränsningar i personens dagliga 
roll. Sjätte området är mental hälsa(MH) som består av aspekterna psykiskt 
välbefinnande och lidande. De sista områdena är kroppslig smärta(BP) och 
vitalitet(VT). Vitalitet belyser begreppen trötthet och energi (Ware & Donald 
Sherbourne, 1992).  

Det finns en kortare variant av SF-36 som heter SF-12, som också mäter hälsorelaterad 
livskvalitet. SF-12 har frågor inom de alla åtta områdena precis som SF-36, men 
frågorna är färre och går att genomföra på kortare tid (Ware, Kosinski, & Keller, 1995). 
Mätinstrumentet SF-12 delar in de åtta områdena i större områden som exempelvis 
fysisk(PCS) och mental(MCS)(Ware, Kosinski, & Keller, 1995; Wee, Davis, & Hamel, 
2008). I PCS ingår RP, BP, VT, PF och GH medan MCS inkluderar RE, SF, MH (Wee, 
Davis, & Hamel, 2008). 

Trots kännedom om att hälsorelaterad livskvalitet och livskvalitet är två olika begrepp, 
kommer begreppet livskvalitet användas vidare i arbetet och ska avse båda begreppen.  

Sjuksköterskans roll 
Sjuksköterskans omvårdnadsarbete ska ha sin utgångspunkt i den personcentrerade 
vården (Svensk sjuksköterskeförening, 2010b). Personcentrerad omvårdnad innebär 
att sjuksköterskan visar respekt för personens identitet, autonomi, självkänsla och vilja 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2010a). Som sjuksköterska är det också viktigt att visa 
respekt och bekräfta personens egna upplevelser om sjukdom och ohälsa. För att 
kunna främja personens egen hälsa måste sjuksköterskan utgå ifrån personens 
tolkning av vad hälsa är (Svensk sjuksköterskeförening, 2010a). Varje enskild person 
har sin egen tolkning av vad hälsa är (Eriksson, 1984). Enlig Svensk 
sjuksköterskeförening (2008) definieras hälsa som ett fulländat tillstånd av psykisk, 
socialt och fysiskt välbefinnande. Eriksson (1984) definierar hälsa som ett tillstånd av 
friskhet, sundhet och välbefinnande och betonar även att det kan uppstå trots sjukdom. 
I personcentrerad omvårdnad ska personen även ses utifrån sin helhet. Det ska leda 
till såväl delaktighet som samarbete mellan personen och sjuksköterskan som i sin tur 
gynna kvaliteten av omvårdnaden och personens livskvalitet (Broderick & Coffey, 
2012).   

När en person insjuknar i njursvikt medför sjuksköterskans roll att identifiera 
bakomliggande orsaker samt kartlägga eventuella riskfaktorer. Vid eventuella 
riskfaktorer kommer sjuksköterskan tillsammans med personen att jobba för 
livsstilsförändringar, för att undvika snabb försämring av njursvikten (Walton, 2015).   
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Under hela transplantationsprocessen har sjuksköterskan en nyckelroll gällande att 
stödja, utbilda personen och hans/hennes familj (McPake & Burnapp, 2009; 
Whittaker, Dunsmore, Murphy, Rolfe, & Trevitt, 2012). Sjuksköterskan ansvarar även 
för det pre- och postoperativa omvårdnadsarbetet (Trevitt, et al., 2012). 

Den preoperativa fasen innebär för personen och hans/hennes närstående 
känslomässig osäkerhet och oro. Sjuksköterskans mål med det preoperativa arbetet 
består av att försöka minska personens och dens närståendes orolighet. För att kunna 
genomföra det bör sjuksköterskan ge socialt och psykiskt stöd samt ge information som 
kan minska ångesten som i sin tur kan öka hälsa och välbefinnande inför 
transplantationen (Murphy, Trevitt, Chamney, & Mccann, 2011).    

Under det postoperativa arbetet har sjuksköterskan som uppgift att övervaka 
personens: vitala parametrar, operationssår, buk samt urinproduktion. Dessutom 
ansvarar sjuksköterskan tillsammans med sjukgymnast för personens mobilisering. 
Förutom det behöver personen socialt och psykologiskt stöd för att kunna hantera den 
livsförändrande händelsen (Trevitt, et al., 2012). 

Slutligen är det viktigt att sjuksköterskan kan identifiera risker, förebygga 
komplikationer, ha kunskap om vad som är en rimlig medicinering samt stödja 
personen i hans/hennes egenvård (Whittaker, et al., 2012). Eftersom egenvård är det 
centrala i personens behandling krävs kompetens gällande bevarande av värdighet, 
integritet och tillvaratagande av personens resurser (Svensk sjuksköterskeförening, 
2010b).  

 

Omvårdnadsteori – Orem’s egenvårdsteori 
 

När en person har kronisk njursvikt är det viktigt att han/hon få information om sitt 
tillstånd samt stöttning i sin egenvård (Thomas, 2010).  

Orem’s egenvårdsteori utgår ifrån 3 centrala begrepp: egenvård, egenvårdsbrist och 
omvårdnadssystem, dessa tre begrepp bildar tillsammans en teori för omvårdnad 
(Orem, 2001). Enligt Orem (2001) är begreppet egenvård uppbyggd av egenvård, 
egenvårdsbehov och egenvårdskrav. Egenvård handlar om att en person värderar, 
planerar och genomför olika aktiviteter för att upprätthålla sina behov och genom det 
främja hälsa och välbefinnande. Egenvårdsbehov definieras som att kunna visa insikt 
till olika handlingar som måste utföras av personen själv eller av någon annan för att 
upprätthålla dess funktion och utveckling som människa. Egenvårdsbehoven kan delas 
in i 3 kategorier (Tabell 2). Egenvårdskrav är resultatet av de utförda 
egenvårdsaktiviteterna för att tillgodose personens universella-, utvecklingsmässiga- 
och hälsorelaterade behov (Orem, 2001). 
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Tabell 2. Visar de 3 kategorier inom egenvårdsbehoven (Orem, 2001). 

Egenvårdsbehov 

Universella behov 
Utförande av åtgärder för att upprätthålla sina 
mänskliga funktioner och hälsa 

Utvecklingsmässiga behov 
Handlar om behoven som är knutna till den 
utvecklingsprocessen personen befinner sig i 

Hälsorelaterade behov 
Dessa behov föreligger hos personer som lider av 
en sjukdom och genomgå olika procedurer och 
behandlingar 

 

Det andra centrala begreppet, egenvårdsbrist förklarar och beskriver varför en person 
hamnar i behov av omvårdnad. Begreppet är uppdelat i egenvårdskapacitet och 
egenvårdsbegränsning. Egenvårdskapacitet är personens förmåga att upprätthålla sina 
behov, integritet och personlig utveckling genom vård. Personens hälsotillstånd, ålder, 
kunskap och livserfarenhet samt resurser är avgörande för hur stor kapacitet personen 
har. Egenvårdsbegränsningar består av olika personliga begränsningar som leder till 
att han/hon inte kan utföra sin egenvård (Orem, 2001). Att diskutera med personen 
om eventuella svårigheter med att utföra sin egenvård ingår i sjuksköterskans 
omvårdnadsarbete (Weng, Dai, Huang, & Chiang, 2010). 

Omvårdnadssystem som är det tredje centrala begreppet inom Orems teori (2001) 
innefattar omvårdnadskapacitet, olika omvårdnadssystem och hjälpmetoder. 
Omvårdnadenskapacitet styrs av omvårdnadspersonalens kunskaper, attityder och 
färdigheter som behövs för att kunna utföra omvårdnaden. Hjälpmetoder består av 
olika sätt att hjälpa individen att kunna utföra sin egenvård. Omvårdnadssystem 
skapas genom interaktion mellan sjuksköterskan och personen. Interaktionen kan 
variera beroende på vilket omvårdnadsbehov personen har.  

Orems egenvårdsteori (2001) utgår ifrån att människorna har förmåga och motivation 
för målinriktade handlingar för att kunna förebygga eller motverka sjukdom samt att 
främja sin egen hälsa. Ibland har individen inte kapaciteten till att utföra aktiviteter 
som främjar hans/hennes egen hälsa, liv och välbefinnande. Det ligger på 
omvårdnadens ansvar att ersätta den bristande egenvård som uppstår hos personen, 
för att stödja personen i att återvinna sin förmåga att utföra egenvården på egen hand. 
Det är viktigt att sjuksköterskan kan identifiera personens egenvårdsförmåga för att 
sedan kunna stödja personen i att förbättra sin egen hälsa (Costantini, Beanlands, & 
Horsburgh, 2011). Dessutom ska sjuksköterskan utbilda och informera 
njurtransplanterade om olika symtom som kan uppstå efter en njurtransplantation. 
Det här leder till att personerna får lättare för att hitta problemlösningar för att kunna 
hantera sina symtom, vilket också är deras största egenvårdsuppgift. Att utföra sin 
egenvård bidrar dessutom till att personen kan uppleva en bättre livskvalitet. Hela 70% 
av alla njurtransplanterade sköter sin egenvård själv (Weng, Dai, Huang, & Chiang, 
2010). Hos njurtransplanterade kan egenvården bestå av att ta sina mediciner, ägna 
sig åt regelbunden träning, förebygga viktökning samt rökavvänjning (Schmid-Mohler, 
Schäfer-Keller, Frei, Fehr, & Spirig, 2014). 
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Syfte 
Att undersöka hur personer ≥ 18år som genomgått njurtransplantation värderar sin 
livskvalitet i jämförelse med personer med kronisk njursvikt och den allmänna 
befolkningen 

 

Material & Metod 
Design 
En litteraturöversikt har genomförts utifrån en kvantitativ metod med deduktiv 
ansats. Litteraturöversikter görs för att sammanställa den forskning som finns inom 
ett visst område (Friberg, 2012a). Forskning som har en kvantitativ ansats bygger på 
ett outforskat område eller utgår ifrån ett befintligt forskningsområde där forskaren 
skapar hypoteser med hjälp av teoretisk bakgrund som sedan undersöks i studien 
(Forsberg & Wengström, 2016).  En deduktiv ansatts utgår antingen ifrån en teori, en 
hypotes (Henricson, 2012b) eller begrepp som ligger till grund för studien 
(Henricson, 2012a). Litteraturöversikten har utgått ifrån begreppet livskvalitet med 
hjälp av mätinstrumenten SF-36 och SF-12. Resultatet i en kvantitativ 
litteraturöversikt kan visas med hjälp av beskrivande statistik (Forsberg & 
Wengström, 2016), vilket resultatet i den här litteraturöversikten redovisats genom.   

   

Urval och Datainsamling 
Vetenskapliga artiklar har används som litterära dokument i resultatet, vilket enligt 
Friberg (2012b) är litteratur som en litteraturöversikt kan baseras på. Artiklarna söktes 
fram från databaserna CINAHL, PsycINFO och Medline. CINAHL är en databas som 
visar forskning inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2008; Östlundh, 2012). 
PsycINFO söker fram forskning som berör psykologi inom omvårdnad/medicin och 
Medline har artiklar som berör områdena omvårdnad och medicin (Forsberg & 
Wengström, 2016). Vid sökningarna användes sökorden: quality of life, quantitative 
study, health-related, kidney/renal transplantat*, after, effect*. Sökorden var 
framtagna utifrån syftet i litteraturöversikten.  

Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle ha en kvantitativ ansats, vara 
vetenskapliga, peer reviewed samt inte vara äldre än 2005. Artiklar som inte hade 
något abstrakt exkluderades. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska samt vara 
studier gjorda på personer över 18år som hade genomgått en njurtransplantation. Barn 
och ungdomar mellan 0-18år exkluderades. Studierna skulle dessutom innefatta 
mätningar av personernas livskvalitet som utförts med hjälp av mätinstrumenten SF-
36 eller SF-12.  

Alla lästa abstrakt vid resultatartikel sökningen valdes utifrån de vetenskapliga 
artiklarnas titel. 

Första sökningarna gjordes i databaserna CINAHL och Medline, sökningen var 
(health-realted quality of life AND kidney transplantation) begränsad med ≥2006, 
abstract available, peer reviewed samt engelska. Sökningen i CINAHL gav 132 artiklar, 
sex abstrakt lästes. Av dessa sex abstrakt valdes tre artiklar ut, en var användbara till 
resultatet, resterande artiklar överensstämde inte med syftet. I Medline framkom 15 
artiklar, en artikel var samma som framkom i sökningen i CINAHL. Resterande 
artiklar gick inte att använda eftersom de inte stämde överens med syftet.  Sedan 
gjordes en första sökning i PsycInfo, sökningen var (health-realted quality of life AND 
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kidney transplantation) begränsad med ≥2006, peer reviewed samt engelska. 
Sökningen gav 20 artiklar, av dessa lästes tre abstrakt, två artiklar stämde överens med 
syftet och lästes. Bara en artikel gick att använda till resultatet på grund av att de andra 
studerade symtom i samband med njurtransplantation istället för livskvalitet.  

I den andra sökningen i de tre databaserna användes sökorden (quality of life AND 
renal transplant). Avgränsningar för Medline, CINAHL och PsycInfo var samma som i 
första sökningen. Sökningen i PsycInfo gav 51 artiklar, fem abstrakt lästes, två av dessa 
var dubbletter från tidigare sökningen. Tre artiklar lästes och en gick att använda i 
resultatet. Medline sökningen gav 77 artiklar, tre abstrakt lästes, en artikel studerades 
men gick inte att använda på grund av att de inte fokuserade på livskvalitet. I CINAHL 
framkom 27 artiklar, två abstrakt lästes samt en artikel lästes igenom och gick inte att 
använda eftersom den studerade fel patientgrupp.  

Inför tredje sökningen ändrades syftet från att studera hälsorelaterad livskvalitet till 
livskvalitet på grund av för litet material. Sökorden (quality of life AND kidney 
transplant*) användes i alla tre databaser.  PsycInfo hade avgränsningar ≥2006, peer 
reviewed samt engelska medan CINAHL och Medline även hade abstract available. I 
Medline gav sökningen 270 artiklar, fyra abstrakt studerades, en artikel lästes men gick 
inte att använda i resultatet därför att det var en litteratursammaställning. Sökningen 
i PsycInfo gav 90 artiklar där tre abstrakt lästes men ingen överensstämde med syftet. 
CINAHL sökningen resulterade i 117 artiklar, sju lästa abstrakt, en artikel lästes och 
gick att använda till resultatet.  

Sedan genomfördes en ny sökning i PsycInfo med sökorden (effect* AND kidney 
transplant*) med samma avgränsningar som i tidigare sökningar. Det framkom 125, 
åtta abstrakt lästes och fyra artiklar lästes men bara en överensstämde med syftet.  

Därefter utfördes en ny sökning i Medline och CINAHL med sökorden (effect* AND 
kidney transplant* AND after AND quantitative) och begräsningar ≥2006, abstract 
available, peer reviewed samt engelska utfördes. CINAHL sökningen resulterade i åtta 
artiklar där tre abstrakt lästes men ingen gick att använda på grund av att det inte 
överensstämde med syftet. Resultatet i Medline gav 136 artiklar, ett abstrakt lästes men 
exkluderades eftersom artikeln inte var skriven på engelska. 

Sista sökningarna genomfördes i databasen CINHAL och Medline. Sökorden som 
användes var (effect* AND kindey transplant* AND after AND quality of life) med 
samma avgränsningar sedan tidigare sökningar. Medline sökningen gav 256 artiklar, 
20 abstrakt lästes, tre artiklar lästes igenom men ingen stämde överens med syftet. 
Sökningen i CINAHL gav 28 artiklar som resulterade i nio lästa abstrakt, där två 
artiklar lästes och en gick att använda. Fyra artiklar framkom genom sekundärsökning 
(Bilaga 1). Sammanlagt ingick tio kvantitativa artiklar, två studier var utförda i USA 
och en ifrån Brasilien, Taiwan, Storbritannien, Turkiet, Italien, Grekland, Georgia och 
Tyskland (Bilaga 2). Mätningarna av livskvalitet i resultatartiklarna genomfördes 
5veckor till 5år efter njurtransplantationen.  

Kvalitetsgranskningen av artiklarna utfördes enligt protokoll för basala 
kvalitetskriterier för studier med kvantitativ metod (Bilaga 3).  I kvalitetsgranskningen 
undersöktes det om urvalet, syftet, datainsamlingen, bakgrunden, resultatet var 
tillförlitligt och etiskt. Resultatartiklarna behövde inte uppfylla ett visst antal poäng för 
att inkluderas. Artiklarna kunde max få sju poäng, vilket en av artiklarna erhöll. Sex 
artiklar uppnådde sex av sju poäng därför att de inte hade diskuterat validitet och 
reliabilitet i sin diskussion. Resterande artiklar fick fem poäng eftersom etik, 
reliabilitet och validitet saknades.   
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Dataanalys 
Vilken form av analys som används beror på vilken design det är på litteraturen som 
ska analyseras (Friberg, 2012b). Den här litteraturöversikten analyserades utifrån 
Fribergs analysmodell, som innebär att litteraturen analyseras utifrån tre steg (Friberg, 
2012a). Steg ett handlar om att skapa en förståelse för helheten i texten genom att läsa 
litteraturen flera gånger. Artiklarna lästes först igenom för att kontrollera om de 
överensstämde med litteraturöversiktens syfte. Sedan lästes de ytligare en gång till för 
att genomföra kvalitetsgranskning. Steg två innebär att plocka ut skillnader och 
likheter mellan de olika texterna som är utvalda (Friberg, 2012a), vilket genomfördes. 
Artiklarna lästes ett fler tal gånger under detta steg. Skillnader och likheter i artiklarna 
sammanställdes i en tankekarta för att få en bättre överblick och för att underlätta för 
tabellsammanställning. Under steg tre genomfördes en beskrivande sammanställning 
av artiklarna i text och tabellform.  

Etiska övervägande 
I forskningssammanhang är det viktigt att diskutera de etiska aspekterna vilket även 
gäller för ett examensarbete. Det är viktigt att de som ingår i en studie inte kommer till 
skada eller blir utnyttjade (Kjellström, 2012). Enligt lag om etikprövning av forskning 
som avser människor (SFS, 2003:460) måste varje människas värde, frihet, 
rättigheter, hälsa och säkerhet respekteras. Litteraturöversikten använde artiklar som 
överensstämde med författarnas syfte. Därutöver skulle artiklarna ha genomgått en 
etisk prövning för att följa lagen. 

Vid en litteraturöversikt analyseras ett redan analyserat material vilket kan innebära 
risker för att slutsatsen blir felaktig, eftersom författarna kan välja vilka artiklar som 
används. Därför är det viktigt att författarna har ett kritiskt förhållningssätt vid val och 
analys av artiklar (Friberg, 2012a). Alla artiklar har kvalitetsbedömts för att undvika 
att slutsatserna som togs i rapporten blev felaktiga.  

 

Resultat 
Resultatet består av tio artiklar som har analyserats utifrån Fribergs tre stegs 
analysmodell. Resultatet presenteras med hjälp av mätinstrumentet SF-36 områdena: 
fysisk funktion (PF), rollfunktion-fysisk (RP), kroppslig smärta (BP), allmän hälsa 
(GH), vitalitet (VT), social funktion (SF), rollfunktion-emotionell (RE) och mental 
hälsa (MH).  Signifikanta skillnader gällande livskvalitet redovisas i såväl text som 
tabell. Om livskvaliteten ökar men inte är signifikant redovisas de i tabellen (Tabell 3). 
Signifikansnivån är P≥0,05 och allt under det anses vara signifikant i resultatet. 

Resultatet visar att ålder har betydelse för hur njurtransplanterade värderar sin 
livskvalitet, dels har signifikant skillnad beskrivits för hur personerna värderar sin 
livskvalitet inom området PF (Balaska, et al., 2006; Weber, et al., 2014). I resultatet 
framkommer det också att livskvaliteten ökar signifikant efter en njurtransplantation 
(Griva, Davenport, Harrison, & Newman, 2012; Maglakelidze, Pantsulaia, 
Tchokhonelidze, Managadze, & Chkhotua, 2011; Ogutmen, et al., 2006; Smith, 2008). 
Den allmäna befolkningen skattar sin livkvalitet signifikant högre än personer som har 
genomgått en njurtransplantation (Bohlke, et al., 2009; Ogutmen, et al., 2006; Tsui-
Yuan Wei, Chin-Yi, Li-Chueh, Shu-Chen, & Mei-Hsiu, 2013).  
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Njurtransplanterade personer  
 

Resultatet visar att ålder har betydelse för hur njurtransplanterade skattar sin 
livskvalitet (Balaska, et al., 2006; Weber, et al., 2014). Balaska, et al. (2006) beskriver 
att det finns en signifikant skillnad gällande ålder vid transplantationstillfället inom 
livskvalitets områdena PF, VT och GH. Weber, et al. (2014) beskriver att det är en 
signifikant skillnad mellan yngre och äldre (>65 år) njurtransplanterade gällande PF, 
äldre skattade sin PF lägre än de yngre. Äldre njurtransplanterade har en signifikant 
högre MH efter transplantationen jämfört med yngre njurtransplanterade. 

 

Livskvalitet hos njurtransplanterade personer jämfört med personer med kronisk 
njursvikt 
 

En signifikant ökning av livskvaliteten efter att en person har genomgått en 
njurtransplantation styrks av ett flertal artiklar (Griva, Davenport, Harrison, & 
Newman, 2012; Maglakelidze et al., 2011; Ogutmen, et al., 2006; Smith, 2008). 

Saracino, et al. (2008) beskriver att det inte finns någon signifikant skillnad mellan 
upplevd livskvalitet före och efter en njurtransplantation. Vid misslyckad 
transplantation, där njurens funktion minskar eller blir ifrån stött leder det till att 
personens livskvalitet minskar signifikant (Griva, Davenport, Harrison och Newman, 
2012).  

Resultatet visar en signifikant skillnad gällande livskvalitets område GH hos 
njurtransplanterade personer jämfört med kronisk njursviktspersoner (Balaska, et al., 
2006; Bohlke, et al., 2009; Maglakelidze, et al., 2011; Overbeck, et al., 2005). Bohlke, 
et al. (2009), Maglakelidze, et al. (2011) och Overbeck, et al. (2005) beskriver att 
området SF inom begreppet livskvalitet ökar signifikant efter njurtransplantationen. 
En signifikant ökning av livskvalitets området PF hos personer som har genomgått en 
njurtransplantation har uppmärksammats (Bohlke, et al., 2009; Maglakelidze, et al., 
2011; Ogutmen, et al., 2006; Overbeck, et al., 2005). Maglakelidze, et al. (2011) har 
kommit fram till att alla områden (PF, RP, BP, GH, SF, MH, VT och RE) inom 
livskvalitet ökar signifikant efter en njurtransplantation (Tabell 3).  

 

Livskvalitet hos njurtransplanterade personer jämfört med den allmänna 
befolkningen 
 

Det råder delade åsikter om livskvaliteten skiljer sig eller är likvärdig hos den allmänna 
befolkningen och njurtransplanterade personer. Ett antal studier (Bohlke, et al., 2009; 
Ogutmen, et al., 2006; Tsui-Yuan Wei, et al., 2013) har kommit fram till att 
livskvaliteten är signifikant lägre hos njurtransplanterade personer jämfört med den 
allmänna befolkningen. Maglakelidze, et al. (2011) anser att det inte finns någon 
signifikant skillnad mellan njurtransplanterade och allmän befolkningen.  

Området PF inom livskvalitet beskrivs som signifikant sämre hos de 
njurtransplanterade i jämförelse med den allmänna befolkningen (Bohlke, et al., 2009; 
Ogutmen, et al., 2006; Tsui-Yuan Wei, et al., 2013; Weber, et al., 2014). Inom 
livskvalitets område VT har det uppmärksammats en signifikant skillnad mellan 
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njurtransplanterade och den allmänna befolkningen, de njurtransplanterade 
personerna värderar livskvalitets område VT lägre (Tsui-Yuan Wei, et al., 2013; Weber, 
et al., 2014). Den allmänna befolkningen skattar området GH inom livskvalitet 
signifikant högre än de personer som har genomgått en njurtransplantation (Bohlke, 
et al., 2009; Tsui-Yuan Wei, et al., 2013) (Tabell 3).  

 

 

 

Tabell 3. Värden på skalan 0-100 inom området livskvalitet hos njurtransplanterade personer, personer med 

kronisk njursvikt och den allmänna befolkningen. Högre poäng indikerar ett bättre resultat. Förklaring på 
förkortningarna kan ses under tabellen. Artikel nr.4 visas ej i tabellen på grund av ett annat använt mätinstrument.  

 

 

*1 PF= fysisk funktion, *2RP= rollfunktion- fysisk, *3BP= kroppslig smärta, *4GH= allmän hälsa, *5VT= vitalitet, 
*6SF= social funktion, *7RE= rollfunktion-emotionell, *8MH= mental hälsa, *9HD= hemodialys, *10PD= 
Peritonialdialys. 
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Diskussion 
Metoddiskussion 
Utifrån vald kvantitativ metod kommer begreppen validitet och reliabilitet att 
diskuteras. Validitet handlar om i vilken utsträckning det valda området har studerats. 
Reliabilitet förklarar hur pålitlig litteraturöversikten är (Henricson, Diskussion, 
2012a). Begreppen diskuteras för att visa på styrkor och svagheter med 
litteraturöversikten.   

I en litteraturöversikt med kvantitativ metod används beskrivande statistik, det 
innebär att grunddata komprimeras och sammanställs, för att ge en överblick av det 
studerade materialet (Billhult & Gunnarsson, 2012). Eftersom litteraturöversiktens 
resultat beskrevs utifrån beskrivande statistik, valdes en kvantitativ metod. Valt metod 
svarade även på litteraturöversiktens syfte, vilket stärker validiteten i översikten. 
Därför att metoden måste vara anpassad utifrån valt syfte (Henricson & Mårtensson, 
2012).     

Av resultatartiklarna var det nio stycken som använde sig utav mätinstrumentet SF-
36, vilket motsvarar 90% av alla använda resultatartiklar. En artikel har använt sig av 
SF-12. Mätinstrumentet SF-12 är en enklare version av SF-36 och kan därför anses som 
likvärdig (Wee, Davis, & Hamel, 2008). Reliabiliteten styrks genom att resultat 
artiklarna har studerats utifrån samma mätinstrument (Henricson, 2012a). Därmed 
kan reliabiliteten i den här litteraturöversikten stärkas genom att alla använda 
resultatartiklar har genomfört sina studier utifrån samma mätinstrument. Det här 
underlättade också vid sammanställning av resultatet. Skulle en översikt istället utgå 
ifrån ett flertal olika mätinstrument, kan det påverka reliabiliteten negativt, eftersom 
slutsatsen av resultatet blir svårare att sammanställa (Henricson, 2012a).  
Mätinstrumentet som används i resultatartiklarna, SF-36 och SF-12 är avsedda för att 
mäta hälsorelaterad livskvalitet (PROMcenter, 2016). Hälsorelaterad livskvalitet är ett 
begrepp som har vidareutvecklats ur begreppet livskvalitet (Ferrans, Johnson Zerwic, 
Wilbur, & Larson, 2005). Litteraturöversiktens validitet styrks genom att 
mätinstrumentet mätte livskvalitet, vilket var utgångspunkten i litteraturöversiktens 
syfte.  

Det finns många delar inom urval och datainsamling som både kan höja och sänka 
litteraturöversiktens validitet och reliabilitet. För att öka chansen till att få fram så 
många relevanta artiklar som möjligt utfördes sökning av resultatartiklar i tre 
databaser. När flera databaser används vid artikelsökning kan validiteten styrkas 
genom att det blir en större chans att relevanta artiklar blir funna. Alla utvalda 
databaser hade omvårdnad som ett av sina fokusområden, vilket styrker 
litteraturöversikten dels på så sätt att chansen ökar för att hitta relevanta artiklar med 
omvårdnadsfokus (Henricson, 2012a). Det är även sjuksköterskans ansvarsområde 
samt det område som litteraturen skulle beröra. På grund av för lite material till 
resultatet utfördes också sökningar ifrån referenslistor i framsökta resultatartiklar 
samt artiklar som användes i bakgrunden. Att söka i referenslistor är en effektiv metod 
som bör tillämpas vid all litteratursökning (Östlundh, 2012). Det tillämpades i den här 
litteraturöversikten och bidrog till ett större material än om sökningar enbart hade 
gjorts i databaserna. 

De utvalda sökorden gav ett stort urval av artiklar som resulterade sammanlagt i tio 
användbara resultatartiklar i relation till litteraturöversiktens syfte. Vid diskussion om 
sökorden framkom funderingar om att sökningen hade kunnat begränsas mer genom 
att använda flera sökord eller göra andra sökordskombinationer. Det för att antalet 
framkomna artiklar ska begränsas och eventuellt leda till att fler väsentliga artiklar 
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framkommer. De delar som kan användas för att begränsa en artikelsökning är antalet 
sökord, avgränsnings funktioner samt trunkering. Skulle det här inte vara tillräckligt 
kan litteraturöversiktens syfte behöva ändras (Östlundh, 2012). Syftet ändrades vid 
tredje sökningen från att studera hälsorelaterad livskvalitet till att istället undersöka 
livskvalitet.  Hälsorelaterad livskvalitet är en vidare utveckling av livskvalitet (Ferrans, 
Johnson Zerwic, Wilbur, & Larson, 2005) och därför valdes det att ändra syftet för att 
få ett större material. Ett större material som styrker samma resultat, kan styrka 
litteraturöversiktens validitet (Henricson, 2012a). Syftet hade eventuellt inte behövts 
bytas ut om andra sökord hade använts från början. Under diskussion om användbara 
sökord framkom däremot inte några andra ord som hade kunnat vara relevanta.  

Vid resultatartikelsökningen har de abstrakt som lästes blivit utvalda utifrån de 
vetenskapliga artiklarnas titel, vilket kan ha lett till att artiklar som hade kunnat svara 
på syftet blev exkluderade. 

Det fanns ett flertal inklusionskriterier som resultatartiklarna skulle uppfylla för att 
inkluderas i litteraturöversikten. Det kan anses styrka reliabiliteten av arbetet, 
eftersom specifik valda inklusionskriterier leder till att någon utomstående skulle 
kunna använda sig av samma inklusisonkriterier för att hitta material inom samma 
område (Henricson & Mårtensson, 2012).Inklusionskriteriernas funktion är att 
förenkla beslutsfattande om vilka artiklar som ska innefattas i översiktens resultat 
(Forsberg & Wengström, 2016). Ett inklusionskriterium i den här litteraturöversikten 
var begränsningen av att artiklarna inte fick vara gjorda innan 2005. Vanliga 
gränsdragningar på vetenskapliga artiklar är fem (Forsberg & Wengström, 2016; 
Karolinska institutet, 2016) till tio år (Karolinska institutet, 2016). Eftersom en 
resultatartikel var från 2005 skulle den kunna anses vara för gammal, därför att 
forskning inom omvårdnad snabbt förändras (Forsberg & Wengström, 2016). 
Samtidigt visade resultatet från denna artikel samma resultat som resterande nyare 
artiklar. 

Studierna som har inkluderats och som har varit relevanta till litteraturöversiktens 
syfte är gjorda i åtta olika länder. Det var två av studierna som var gjorda i USA där 
också de flesta njurtransplantationer utförs idag (Garcia Garcia, Harden, & Chapman, 
2012). Ingen av artiklarna var gjord i Sverige, vilket kan ses som en nackdel, av den 
orsaken att litteraturöversikten är tänkt som ett material som ska kunna användas 
inom omvårdnad i Sverige. Studierna som är gjorda i USA, Storbritannien, Italien, 
Tyskland anses kunna generaliseras till Sveriges sjukvårdssystem, eftersom de alla är 
länder med god ekonomi samt har de förutsättningar som krävs för att kunna erbjuda 
en god sjukvård (Sveriges komuner och landsting, 2015). Det här bekräftar även 
Maskileyson (2014) gällande länderna USA, Storbritannien och Tyskland.  

Kvalitetsprotokollet valdes efter att det skulle vara överskådligt och på ett enkelt sätt 
granska urvalet, datainsamling, bakgrund, resultat, syftet hos artiklarna. Dessutom 
skulle protokollet säkerställa nivån av tillförlitlighet hos artiklarna som granskades. 
Protokollets funktion går däremot inte ut på att artiklarna ska uppfylla ett visst antal 
”ja” för att litteraturöversikten ska kunna anses ha en hög kvalitet (SBU, 2014). Trots 
att fem resultatartiklar fick 5/7 poäng under kvalitetsgranskningen, kan 
litteraturöversikten ändå uppnå en hög kvalitet. Kvalitetsgranskningen av artiklarna 
delades upp, det innebär att varje artikel granskades av en person. Henricson (2012a) 
påpekar att en gemensam granskning av artiklarna bidrar till högre reliabilitet i 
litteraturöversikten. Därför kan reliabiliteten i översiktens kvalitetsgranskning anses 
vara låg.  
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Styrkor med litteraturöversikten är att den använde artiklar som överensstämde med 
översiktens syfte samt att de är etisk granskade, som också var ett krav för att 
inkluderas i litteraturöversikten. På så vis valdes inte artiklarna efter tycke och smak, 
vilket styrker enligt Henricsson (2012a) reliabiliteten och validiteten. Enligt Friberg 
(2012a) är det också viktigt att ha ett kritiskt förhållningsätt vid urval av artiklar, för 
att förhindra ett selektiv urval. Fyra artiklar som inkluderades i litteraturöversikten 
har inte diskuterat det etiska. Däremot har tidskrifterna som publicerade dessa fyra 
artiklarna krav på att artiklar måste vara etisk granskade. Därför kunde artiklarna 
användas i resultatet och påverkade inte litteraturöversiktens validitet och reliabilitet 
negativt.   

Under analysen användes Fribergs analysmodell (Friberg, 2012a). Modellen gav 
granskarna en tydlig översikt av artiklarna för att sedan kunna plocka ut skillnader och 
likheter. Artiklarna lästes enskilt i första steget för att skapa en helhets bild om artikeln. 
För att uppnå en stark validitet hade artiklarna behövts läsas gemensamt (Henricson, 
2012a). Men på grund utav tidsbrist lästes artiklarna först enskilt. Vid nästa steg 
plockades likheter och skillnader ut (Friberg, 2012a) vilket utfördes gemensamt för att 
styrka validiteten av resultatet (Henricson, 2012a). 

 

Resultatdiskussion 
Litteraturöversikten har kommit fram till följande huvudfynd, att ålder har betydelse 
för hur njurtransplanterade värderar sin livskvalitet (Balaska, et al., 2006; Weber, et 
al., 2014) och att livskvaliteten ökar signifikant efter en njurtransplantation (Griva, 
Davenport, Harrison, & Newman, 2012; Maglakelidze, et al., 2011; Ogutmen, et al., 
2006; Smith, 2008). Det har även framkommit att den allmäna befolkningen skattar 
sin livkvalitet signifikant högre än personer som har genomgått en njurtransplantation 
(Bohlke, et al., 2009; Ogutmen, et al., 2006; Tsui-Yuan Wei, et al., 2013). Tre områden 
inom livskavlitet där signifikanta skillander har setts är PF (Bohlke, et al., 2009; 
Maglakelidze, et al., 2011; Ogutmen, et al., 2006; Overbeck, et al., 2005 Tsui-Yuan Wei, 
et al., 2013; Weber, et al., 2014) SF (Bohlke, et al., 2009; Maglakelidze, et al., 2011; 
Overbeck, et al., 2005) och GH (Balaska, et al., 2006; Bohlke, et al., 2009; 
Maglakelidze, et al., 2011; Overbeck, et al., 2005; Tsui-Yuan Wei, et al., 2013). Det 
framkom dessutom i resultatet att personens upplevda livskvalitet är beroende av hur 
lyckad njurtransplantationen blir (Griva, Davenport, Harrison, & Newman, 2012). 

Förändringar efter njurtransplantation  
Resultatet visade att livskvaliteten ökar signifikant efter att en person har genomgått 
en njurtransplantation (Balaska et al., 2006; Maglakelidze, et al., 2011; Ogutmen, et 
al., 2006; Smith, et al., 2008). I jämförelse med den allmänna befolkningen har 
njurtransplanterade personer en signifikant lägre livskvalitet (Bohlke, et al., 2009; 
Ogutmen, et al., 2006; Tsui-Yuan Wei, et al., 2013). För att en person ska kunna 
uppleva livskvalitet är det viktig att hans/hennes behov blir tillgodosedda. Livskvalitet 
är något som både kan ses objektivt och subjektivt (Verdugo, Navas, Gómez, & 
Schalock, 2012). Objektiv i form av att använda sig av olika mätinstrument (ex. SF-36) 
samt sjuksköterskans professionella syn och subjektiv utifrån individens egen 
upplevelse av sin livskvalitet (Björvell, 2015). För att hjälpa en person att uppnå en 
högre känsla av livskvalitet är det viktigt att få personen att utföra sin egenvård. 
Personer som deltar i sin egenvård uppnår bland annat bättre behandlingsresultat 
(Simmons, 2009). Sjuksköterskan kan stötta personen som har genomgått en 
njurtransplantation genom att följa metoden som Orem har definierat. Metoden utgår 
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ifrån att sjuksköterskan vägleder, undervisar, stödjer med hjälp av psykiska och fysiska 
insatser samt skapa en utvecklande miljö (Svensk sjuksköterskeförening, 2008).  

I resultatet har det framkommit att livkvalitets området PF ökar signifikant hos 
personer som har genomgått en njurtransplantation (Bohlke, et al., 2009; 
Maglakelidze, et al., 2011; Ogutmen, et al., 2006; Overbeck, et al., 2005). Samtidigt 
visar resultatet att njurtransplanterade personer har en signifikant lägre livskvalitet 
gällande området PF i jämförelse med den allmänna befolkningen(Bohlke, et al., 2009; 
Ogutmen, et al., 2006; Tsui-Yuan Wei, et al., 2013; Weber, et al., 2014)(Tabell3). Det 
anses vara positivt att området PF inom livskvalitet ökar efter transplantationen av den 
orsaken att Urstad, et al. (2012) kommit fram till att njurtransplanterade personer kan 
uppleva fysisk och psykisk stress direkt efter transplantationen, eftersom de ställs inför 
livsstilsförändring som kan innebära nya utmaningar. Sjuksköterskan kan här hjälpa 
och stötta njurtransplanterade personer genom att arbeta med livsstilsförändringar 
kring den PF (Hörnsten, 2013; Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Det är viktigt att 
patienten får information om att regelbunden träning kan förebygga att sjukdomen 
försämras och minskar dödligheten vid nedsatt njurfunktion. Fysisk träning bygger 
upp muskelmassan i kroppen som i sin tur har en positiv inverkan för överlevnaden 
hos personer med försämrad njurfunktion (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 
Sanchez, et al. (2007) har i sin studie kommit fram till att minskad fysisk aktivitet efter 
en njurtransplantation är den största orsaken till ökad dödlighet. Brist på information 
och motivation är de största faktorerna till att personer som har genomgått en 
njurtransplantation inte tränar.  Det är viktigt att sjuksköterskan skapar en trivsam 
och motiverande miljö så att patienten känner sig motiverad till att uppnå sina mål 
(Orem, 2001), som exempelvis att börja träna. Sjuksköterskan kan här påverka genom 
att försöka motivera personen till att vilja träna samt informera om vad det har för 
positiva effekter för hans/hennes hälsa och livskvalitet. Ibland kan det även hjälpa om 
sjuksköterskan tar hjälp av personens anhöriga för att motivera honom/henne 
(Sanchez, et al., 2007). 

Resultatet visade en signifikant ökning gällande livskvalitets område SF hos personers 
som har genomgått en njurtransplantation (Bohlke, et al., 2009; Maglakelidze, et al., 
2011; Overbeck, et al., 2005)(Tabell 3). Det här har också setts i en annan studie (Von 
Der Lippe, et al., 2014), samtidigt belyser studien att yngre njurtransplanterade skattar 
sin sociala funktion högre än äldre (>65år) njurtransplanterade personer. Orsaken 
verkar ligga i att äldre ofta blir mer socialt isolerade efter en njurtransplantation. 
Dessutom anses äldre ha ett mindre nätverk av familj och vänner och deltar därför mer 
sällan i sociala aktiviteter. Sjuksköterskan har den viktiga funktionen att förmedla 
socialt och känslomässigt stöd (Schmid-Mohler, et al., 2014) och hjälpa personen att 
återuppta sina sociala interaktioner (Weng, Dai, Huang, & Chiang, 2010). Att ge socialt 
stöd har setts ge en positiv inverkan på persons upplevda livskvalitet. Socialt stöd kan 
ges av såväl sjuksköterskan, vänner samt familjemedlemmar (Chen, Chen, Lee, & 
Wang, 2007).  

I resultatet framkommer det att livskvalitets område GH hos njurtransplanterade 
personer jämfört med personer med kronisk njursvikt ökar signifikant (Balaska, et al., 
2006; Bohlke, et al., 2009; Maglakelidze, et al., 2011; Overbeck, et al., 2005). Däremot 
skattade den allmänna befolkningen signifikant högre gällande området GH inom 
livskvalitet än de personer som har genomgått en njurtransplantation (Bohlke, et al., 
2009; Tsui-Yuan Wei, et al., 2013). Andra studier (Gentile, et al., 2013; Prihodova, et 
al., 2014b; Von Der Lippe, et al., 2014) beskriver att den allmänna hälsa uppfattningen  
hos njurtransplanterade personer påverkas av deras nya utmaningar och 
livsstilsförändringar. Det kan exempelvis vara i form av att försöker hantera 
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biverkningar ifrån läkemedel, infektioner, ständiga läkarbesök samt osäkerhet och 
ångest. Ångesten var relaterad till avstötningsperioder i form av rädslan för 
transplantat förlust. Sjuksköterskans funktion i den här situationen kan vara att lyssna, 
uppmuntra samt lugna personen och skapa en miljö som öppnar för diskussion 
(Hoffart, 2014). När sjuksköterskan uppmuntra och lugnar den njurtransplanterade 
främjas hans/hennes förmåga till att lösa problem, vilket i sin tur gynnar 
egenvårdsförmågan (Weng, Dai, Huang, & Chiang, 2010). Det är viktigt att göra 
personer som har genomgått en njurtransplantation delaktiga i sin vård. Det här för 
att de ska känna ett eget ansvar för att genomföra livsstilsförändringar samt en vilja till 
att främja sin egenvård. En person kan främja sin hälsa och sitt välbefinnande genom 
att värdera, planera och utföra sin egenvård (Orem, 2001). Det kan i sin tur ha goda 
effekter i from av förbättrad livskvalitet, färre depressiva symtom samt ett minskat 
behov av vårdbesök (Weng, Dai, Huang, & Chiang, 2010). För att sjuksköterskan ska 
kunna hjälpa njurtransplanterade personer med sin egenvård kan det underlätta för 
honom/henne att arbeta utifrån Orems egenvårdsteori. Orems egenvårdsteori 
uppmärksammar begreppet egenvårdskapacitet som en viktig faktor för att kunna 
bedriva sin egenvård. Det kan även användas av sjuksköterskan vid kartläggning av 
personens egna resurser. Personens egna resurser är avgörande för hur stor kapacitet 
han/hon har till att genomföra sin egenvård. Därför är det viktigt att uppmärksamma 
eventuella egenvårdsbegräsningar hos personen. Det ligger på omvårdnadens ansvar 
att se till att den bristande egenvården ersätts eller att personen stöttas till att 
genomföra den själv om det är möjligt. För att få reda på personens egenvårdskapacitet 
krävs det interaktion mellan sjuksköterska och patienten (Orem, 2001). När en person 
själv utför sin egenvård ökar självförtroendet som också har positiva effekter på 
hans/hennes upplevda psykiska hälsa och livskvalitet (Weng, Dai, Huang, & Chiang, 
2010).  

Något intressant som framkom i resultatet var att personens upplevda livskvalitet är 
kopplad till om njurtransplantationen blir lyckad eller ej (Griva, Davenport, Harrison, 
& Newman, 2012). Vid en lyckad transplantation har såväl Kamran och Fife-Schaw, 
(2014) och Von Der Lippe, et al. (2014) sett att upplevelsen av livskvalitet är högre. Vid 
förlust av njurfunktion efter en transplantation kunde tydliga nedgångar ses i 
livskvaliteten (Von Der Lippe, et al., 2014). Kang-Hua, Li-Chueh och Sheua (2010) har 
kommit fram till att personer som har genomgått en njurtransplantation kan komma 
att uppleva psykisk stress trots att transplantationen har varit lyckad. En del personer 
upplever även så hög hälsorelaterad stress att det finns en önskan om att gå tillbaka till 
dialysbehandlingen. Faktorer som är relaterade till stress är därför viktigt att 
sjuksköterskan har kunskap om och uppmärksammar hos personen för att kunna 
främja hans/hennes hälsa och livskvalitet (Svensk sjuksköterskeförening, 2010a). 

Njurtransplanterade personer har förhoppningar om att få uppleva en högre 
livskvalitet, samt att livet kommer att förlängas (Rodrigue, et al., 2010). Resultatet i 
den här litteraturöversikten har kunnat visa på att de njurtransplanterade får en 
signifikant högre livskvalitet efter sin njurtransplantation (Griva, Davenport, 
Harrison, & Newman, 2012; Maglakelidze, et al., 2011; Ogutmen, et al., 2006; Smith, 
et al., 2008). Däremot har resultatet inte kunnat bekräfta att livet kommer att 
förlängas. Det är många faktorer som påverkar överlevnaden efter 
njurtransplantationen. Dels har ålder betydelse, transplantatets funktion och att 
personen måste uppleva en god fysisk och psykisk livskvalitet (Prihodova, et al., 
2014b).  
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Skillnader mellan äldre och yngre  
Litteraturöversiktens resultat har kommit fram till att det finns skillnader mellan äldre 
och yngre njurtransplanterades upplevda livskvalitet (Balaska, et al., 2006; Weber, et 
al., 2014). Det har framkommit att äldre (>65år) har en sämre fysisk upplevd 
livskvalitet i jämförelse med de yngre. Medan äldre skattade sitt psykiska 
välbefinnande högre än de yngre transplanterade. Andra studier (Kamran & Fife-
Schaw, 2014; Prihodova, et al., 2014b; Von Der Lippe, et al., 2014) har också beskrivit 
att yngre skattar sin livskvalitet högre efter genomförd njurtransplantation än vad 
äldre skattar sin. Tillfredställelsen av livskvalitet sjunker med stigande ålder i alla 
domäner hos njurtransplanterade(Kamran & Fife-Schaw, 2014). Framförallt i den 
fysiska domänen skattar yngre njurtransplanterade mycket högre än de äldre (Kamran 
& Fife-Schaw, 2014; Prihodova, et al., 2014b; Von Der Lippe, et al., 2014). Det här 
verkar främst bero på att yngre upplevde mindre biverkningar av immunsuppressiva 
läkemedel (Prihodova, et al., 2014b). En annan studie (Von Der Lippe, et al., 2014) såg 
förutom i den fysiska domänen även stora skillnader i den sociala funktionen där de 
äldre hade skattat sig mycket lägre. Studien kom fram till förklaringen att äldre ofta 
blev mer isolerade från personliga kontakter, vänner och familj efter transplantation. 
Yngres sociala funktion däremot ökade efter transplantationen. Junchotikul, et al. 
(2015) har i sin studie fått fram att ålder har en negativ påverkan på en 
njurtransplanterad persons livskvalitet. Det här tycks bero på de fysiologiska, psykiska 
och sociala förändringar som sker ju äldre en person blir (Sorond, et al., 2015). Här har 
sjuksköterskan en viktig roll i att se personens resurser och behov av stöttning samt 
möjliggöra för personen att genomföra sin egenvård. Ålder och livserfarenhet har en 
stor betydelse för personen när det gäller egenvård, det påverkar enligt Orems teori 
(2001) personens förmåga att upprätthålla sina behov, integritet samt personlig 
utveckling. Det här skulle kunna vara en av anledningarna till att äldre och yngre 
skattar sin upplevda livskvalitet något olika. 

 

Slutsats 
Litteraturöversiktens sammanställning av vetenskapliga artiklar skapar möjlighet för 
att se hur livskvaliteten förändras eftergenomgången njurtransplantation. Det har 
framkommit att livskvaliteten värderas högre efter transplantationen. Dessutom har 
ålder ha betydelse för hur personer skatta sin livskvalitet efter att han/hon har 
genomgått en njurtransplantation. Resultatet visade även att njurtransplanterade 
inte skattade sin livskvalitet lika högt som den allmänna befolkningen. 
Litteraturöversikten visa på att njurtransplantation är den bästa behandlingen för 
personer med kronisk njursvikt på grund av att livskvalitet ökar efter 
transplantationen. Samtidigt som den belyser att många områden inom personens 
livskvalitet förändras efter transplantationen.  

Den här kunskapen kan ge sjuksköterskan en möjlighet till att få en ökad förståelse för 
hur personens livskvalitet förändras efter en njurtransplantation för att kunna främja 
hans/hennes välbefinnande, hälsa och livskvalitet. Utifrån litteraturöversikten ska 
sjuksköterskan ha ett reflekterande och personcentrerad förhållningssätt vid arbetet 
med njurtransplanterade personer. Sjuksköterskan ansvarar för att lindra, åtgärda och 
förebygga symtom som kan uppstår efter njurtransplantationen och som påverka 
personens livskvalitet negativ.  Han/hon ska även skapa trivsam och motiverande 
miljö för att kunna informera och undervisa personen om sin egenvård och 
livsstilsförändringar. Dessutom ska sjuksköterskan stödja, uppmuntra och lyssna på 
personens egna upplevelser av eventuella förändringar, rädslor och biverkningar som 
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kan uppstår efter transplantationen. Det är även viktigt att personens närstående 
involveras i den njurtransplanterades vård för att skapa motivation hos personen.  

 Vidare forskning skulle kunna föreslås kring specifika faktorer som påverka 
livskvaliteten hos njurtransplanterade personer. Men eftersom det inte är säkerställt 
att sådan forskning redan existerar får förslaget tas med viss reservation.   
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såsom 
personlighet 

och miljö 
uppfattades 

har påverkan 
på   

njurtransplant
erade 

patienters 
livskvalitet. 

Quality of life 
in eldery 
kidney 

transplant 
recipients 

 
Weber, M; 

Faravardeh, A; 
Jackson, S; 

Berglund, D; 
Spong, R; 

Matas, A.J; 
Gross, C.R; 

Ibrahim, H.N 
 

2014 
 

USA 

Kvantitativ 

Att 
utvärdera 

livskvalitet 
hos 

njurtranspl
anterade 

patienter i 
åldern 65 

år och 
äldre. 

Dessutom 
att 

identifiera 
centrala 

instrument 
för nedsatt 
fysisk och 

psykisk 
livskvalitet 
och jämföra 
livskvalitet 

över tid 
med den 

yngre 
transplanta
tmottagare 

och den 
allmänna 

befolknings 
kontrollgru

ppen. 

En 
longitudinell 

studie där 
deltagarna 
valdes ut 

slumpmässig. 
Sammanlagt 
deltog 1694 
personer i 

studien. SF-36 
användes som 
mätinstrument 

för att mäta 
livskvalitet. 

Signifikansniv
ån var p >0,05 

Fysisk 
livskvalitet är 

lägre hos äldre 
(>65 år) 

njurtransplant
erade än de 

yngre 
njurtransplant

erade. Den 
mentala 

livskvaliteten 
visade sig vara 

högre hos 
äldre 

transplanterad
e än de yngre. 

Äldre 
njurtransplant

erades 
mentala 

livskvalitet 
anses vara lika 
hög som hos 

allmän 
befolkningens 
äldre (>65 år). 
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Mispredicting 
and 

misrememberi
ng: patients 
with renal 

failure 
overstimate 

improvments 
in quality of 
life after a 

kidney 
transplant 

 
Smith, D; 
Jepson, C; 

Feldman, H; 
Loewenstein, 
G; Jankovich, 

A; Ubel, P 
 

2008 

Kvantitativ 

Tre st. 
Hypoteser 

En. 
Förutspådd

e att 
rapportera
d hälsa och 
livskvalitet 
ökar efter 

en 
transplanta
tion. Två. 

Förutspådd
e att 

patienterna 
skulle 

överskatta 
mängden 

av 
förbättrad 

livskvalitet. 

Det här är en 
longitudinell 
studie Första 

datainsamling
en gjordes på 
307 personer 
som stod på 

väntelistan för 
att få genomgå 

en 
njurtransplant

ation. Den 
andra gruppen 

bestod av 
personer som 

för ett år sedan 
genomgått en 
njurtransplant
ation, dem var 

195st. 
Datainsamling

De 
pretransplante

rade 
patienterna 
förutspådde 

högre 
livskvalitet 

efter sin 
kommande 

transplantatio
n än vad de 

ansågs sig ha 
idag. Den 

förutspådda 
nivån på 

livskvalitet var 
även högre än 

den 
posttransplant

erade 
patienterna 
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4 



 

USA 

 

Tre. 
Förutspådd
e att efter 

en 
njurtranspl

antation 
skulle 

patienten 
komma 
ihåg sin 

pretranspla
ntations 

livskvalitet 
som värre 

än den 
egentligen 

var. 

 

en gjordes vid 
tre tillfällen 

inom en 
12månaders 

period. 
Mätinstrumen

tet SF- 12 
användes vid 

data 
insamlingen. 
Signifikans 

nivå var 
P<0,05. 

ansågs sig ha. 
Livskvalitén 

ökade efter en 
njurtransplant

ation. 

 

The impact of 
treatment 
transitions 

between 
dialysis and 

transplantatio
n on illness 

cognitions and 
quality of life- 
a prospective 

study 

Griva, K; 
Davenport,  A; 
Harrison, M; 
Newman, S.P 

2012 

Storbritannien 

Kvantitativ 

Undersöka 
förändringa

r vid 
sjukdomstil

lståndet 
och 

tillstånd 
genom 

behandling
s 

transitione
n mellan 

dialys och 
transplanta

tion 
patienter 
och deras 
påverkan 

på 
livskvalitete

n. 

En 
longitudinell 
studie med 

262 personer 
som 

medverkade 
mellan oktober 

1998 och 
oktober 2000. 

Det var 117 
stycken som 

hade 
genomgått en 
njurtransplant
ation och 145 
stycken som 

hade pågående 
dialysbehandli

ng. 
Mätinstrumen

tet SF-36 
användes vid 

datainsamling
en. Signifikans 

nivån var 
P<0,01. 

Vid lyckad 
njurtransplant
ation sågs en 

signifikant 
ökning av 

lisvkvaliteten. 
Däremot om 

njurtransplant
ationen 

misslyckades 
upplevdes 

livskvaliteten 
sämre. 
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5 

Health-related 
quality of life 
after kidney 

transplantatio
n in 

comparison 
intermittent 

hemodialysis, 
peritonial 

dialysis and 
normal 
controls 

 
Ogutmen, B; 
Yildirim, A; 
Sever, M.S; 

Bozfakioglu, S; 

Kvantitativ 

Att först 
undersöka 
skillnader 

mellan 
aspekter av 
livskvalitete

n hos 
njurtranspl

anterade 
patienter i 
jämförelse 

med 
hemodialys 

(HD) 
patienter, 

peritoneald
ialys (PD) 

En 
longitudinell 

studie 
genomfördes, 

där 
livskvaliteten 
analyserades 

hos 302 
njurtransplant

erade 
patienter, 64 

hemodials 
patienter, 207 
perioneladials 
patienter och 
278 personer 

ifrån allmänna 

Inom de tre 
behandlingsfor

merna 
(hemodialys, 

peritonialdialy
s och 

njurtransplant
ation) hade de 
njurtransplant

erade 
patienter 

bättre 
livskvalitet än 

hemodialys 
och 

peritonialdialy
s patienter. 
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Ataman, R; 
Erek, E; Cetin, 

O; Emel, A 
 

2006 
 

Turkiet 
 

patienter 
och den 
normala 

befolknings 
kontrollgru

ppen. 

befolkningens 
kontrollgruppe

n.  Studien 
använde sig av 
mätinstrument
et SF-36 för att 

mäta 
livskvalitet och 

samlade in 
data mellan 

april 2003 och 
april 2004.  

Signifikansniv
å P<0,05. 

Det visade 
även att den 

normal 
befolkningsko

ntrollgrupp 
hade statistiskt 

signifikant 
bättre 

livskvalitet än 
de 

njurtransplant
erade. 

Loss of renal 
function is 
associated 

with 
deterioration 

of health-
related quality 

of life in 
kidney 

transplant 
patients 

 
Saracino, A;  
Gollo, I;  Di 

Noia, I; 
Caldone, M.G; 
Santarsia, G; 
Procida, C; 

Latorraca, A; 
Gaudiano. V 

 
2008 

 
Italien 

 

Kvantitativ 

Utvärdera 
om 

försämrad 
njurfunktio

n var 
förenad 

med sämre 
hälsorelater

ad 
livskvalitet 
(HRQOL) 

bland 
njurtranspl

anterade 
patienter 

(KTP) 
jämfört 

med 
patienterss

om lever 
med 

medfödd 
kroniskt 
nedsatt 

njurfunktio
n. 

Det var 128 
personer med i 

studien som 
alla genomgått 
njurtransplant
ation och nu är 
stabila och 102 
personer med 

kronisk 
njursvikt. 

Datainsamling
en gjordes 

mellan oktober 
2006 och april 

2007 med 
mätinstrument
en SF-36 samt 

mätning av 
GFR hos de 

128 personer 
som har 

genomgått en 
njurtransplant

ation. 
Signifikans 
nivå var P 

<0,05. 

Personer som 
har genomgått 

en 
njurtransplant

ation har en 
mer 

tillfredställand
e 

hälsorelaterad 
livskvalitet 

inom 
domänerna 
BP, GH, RE 
och MH  än 

dem med 
kronisk 

njursvikt men 
ingen 

signifikant 
skillnad kunde 
ses. Däremot 

kunde en 
skillnad ses 
beroende på 

GFR nivå hos 
njurtransplant

erade. 
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Assessment of 
Health-related 
quality of life 

in renal 
tansplant 

recipients and 
dialysis 

patients. 

Maglakelidze, 
N; Pantsulaia, 

T; 
Tchokhonelidz

e, I; 
Managadze, L; 
Chkhotua, A 

 
2011 

 
Georgia 

 

Kvantitativ 

Att 
undersöka 

hälsorelater
ad 

livskvalitet 
hos 

njurtranspl
anterade 
patienter 

för att 
jämföra det 
med friska 
individer 
(kontroll 
gruppen), 
patienter 

som 
genomgår 

dialys 
behandling 
(HD eller 

I studien har 
163 personer 

som genomgår 
dialysbehandli
ng medverkat 
(120 HD och 
43 PD). Nio 

personer 
representerar 

dem som 
förlorat 

organet och 
fått gå tillbaka 

till dialys 
behandling, 
120 friska 

individer och 
48st. har 

genomgått en 
njurtransplant
ation. Mätning 

Resultatet 
visade en 

signifikant 
skillnad 

gällande alla 
åtta områden 

inom 
livskvalitet 

mellan 
personer som 

genomgår 
dialys och 

njurtransplant
erade 

personer. Det 
fanns däremot 

ingen 
signifikant 

skillnad 
mellan 

njurtransplant
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PD) och 
mottagare 

som 
förlorat sitt 
transplanta

t och få 
återuppta 
dialysbeha

ndling. 

av livskvalitet 
genomfördes 
med hjälp av 

SF-36. 
Signifikansniv
å var P< 0,05. 

 

erade och 
friska 

individer. 

Changes in 
health-related 
quality of life 

in Greek adult 
patients 1 year 

after 
successful 

renal 
transplantatio

n. 

Balaska, A; 
Moustafellos, 
P; Gourgiotis, 
S; Pistolas, D; 

Hadjiyannakis, 
E; Vougas, V; 
Drakopoulos, 

S 

2006 
 

Grekland 

Kvantitativ 

Syftet med 
studien var 
att jämföra 

och 
utvärderar 

hälsorelater
ad 

livskvalitet 
hos vuxna 

njurtranspl
anterade 
patienter 

före och ett 
år efter 

njurtranspl
antationen 

samt att 
undersöka 

vilka 
faktorer 

som hade 
mest 

påverkan 
på deras 

livskvalitet. 

 

En 
longitudinell 
studie där 85 
hemodialys 

patienter 
studerades. 

Mätinstrumen
tet SF-36 
användes. 

Data samlades 
in anonymt 

under 
perioden 

januari 2003 
till juni 2005. 
Signifikansniv

ån var P 
<0,05. 

 

Enligt SF-36 
instrumentet 

hade de 
njurtransplant

erade bättre 
resultat i 

domänerna 
allmän hälsa, 

fysisk-
rollfunktion, 
emotionell- 
rollfunktion 
och vitalitet. 

Dessutom var 
domänerna 

fysisk 
funktion, 
kroppslig 
smärta, 

vitalitet och 
allmän 

hälsotillstånd 
mycket högre 
hos de yngre 

patienter (<30 
år) än de äldre 

(> 30 år) 
patienter efter 
transplantatio

nen. 
Uppgifterna 

bekräftar 
också att 

mottagarnas 
ålder vid 

transplantatio
n och vilken 
typ av givare 
var viktiga 

faktorer som 
påverkar 
HRQOL. 
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Changes in 
quality of life 

after ranal 
transplantatio

n. 
 

Overbeck, I; 
Bartels, M; 
Decker, O; 

Kvantitativ 

Hur 
bedömer 
personer 

med 
fungerade 

transplanta
t sin 

livskvalitet 
och sin 

Studien är en 
longitudinell 
studie, det är 
141 personer 

som har 
medverkat i 

studien, 65 har 
pågående 

dialysbehandli

Signifikant 
skillnad kunde 

ses hos 
njurtransplant

erade inom 
allmän hälsa, 

fysisk 
funktion, 
psykiskt 
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Harms, J; 
Hauss, J; 

Fangmann, J. 
 

2005 
 

Tyskland 
 

psykiska 
och sociala 
situation. 
Hur ser 

livskvalitete
n ut hos 
personer 

som väntar 
på en 

transplanta
tion 

jämfört 
med 

personer 
som har ett 
fungerande 
transplanta

t. 
Hur ser 

yrkesstatus
en ut hos 

njurtranspl
anterade 
patienter 
jämfört 

patienter 
som 

genomgår 
dialys. 

 

ng och 76 
personer har 
genomgått en 
njurtransplant

ation. 
Datainsamling

en gjordes 
mellan juni 

2002 till 
oktober 2002 
med hjälp av 

mätinstrument
et SF-36. 

Signifikansniv
å P<0,05 

välbefinnande 
och social 

funktion. När 
det gäller 
kroppslig 

smärta 
rapporterade 

njurtransplant
erade personer 

ett bättre 
värde än dem 

som genomgår 
dialysbehandli
ng, skillnaden 
var dock inte 
signifikant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvantitativ metod 

 

 

Titel:  

Författare:  

Årtal:  

Tidskrift:  

 

Del I.  

Beskrivning av studien 

 

Beskrivs problemet i bakgrund/inledning? Ja   Nej 

 

Kunskapsläget inom det aktuella området är      Ja   Nej 

beskrivet? 

 

Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja  Nej  

 

Är urvalet beskrivet?    Ja   Nej  

 

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska inkluderas till fortsatt granskning. Vid Nej på 
någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II 

Kvalitetsfrågor 

 

Hänger metod och syfte ihop?            Ja   Nej  

(Kvantitativt syfte – kvantitativ metod) 

Beskrivs statistiska metoder/analys?  Ja   Nej  

Beskrivs datainsamlingen?   Ja   Nej 

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 
ställningstagande?  

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp validitet och reliabilitet i diskussionen? 
                             Ja   Nej  



 

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?       
                            Ja   Nej  

Sker återkoppling till nyare forskning i relation till huvudfynden i diskussionen? 
      Ja   Nej  

 

 

 

 

Är resultatet relevant för ert syfte? 

Om ja, beskriv: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Forskningsmetod/-design (t ex RCT, tvärsnittsstudie) 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

 

Deltagarkarakteristiska  

Antal……………………     

Ålder…………………....     

Man/Kvinna…………….     

 

 

Granskare sign: ………………………………………………. 

 

 

 


