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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Njurtransplantation är den lämpligaste behandlingen vid kronisk njursvikt. Efter 

njurtransplantationen påverkas patienternas livskvalitet. 

 

Syftet: Att undersöka upplevd livskvalitet hos patienter som genomgått njurtransplantation, 

vilka faktorer som påverkade livskvaliteten samt om det fanns någon skillnad i upplevd 

livskvalitet hos njurtransplanterade patienter jämfört med normalbefolkningen och 

dialyspatienter. 

 

Metod: Litteraturöversikt där tio artiklar från databasen PubMed valdes ut, dessa artiklar 

kvalitetsgranskades och analyserades. Hälso-relaterad livskvalitet användes som teoretisk 

utgångspunkt. 

 

Resultat: Studiens resultat kategoriserades i fysisk livskvalitet, psykisk livskvalitet, social 

livskvalitet samt läkemedlens påverkan på livskvaliteten. De njurtransplanterade rapporterade 

en förbättrad livskvalitet jämfört med innan transplantationen. Dock uppnådde de inte samma 

livskvalitet som normalbefolkningen då faktorer i samtliga kategorier påverkade de 

njurtransplanterades livskvalitet negativt. De njurtransplanterade upplevde sämre 

muskelstyrka, komplikationer efter transplantationen, högre grad av psykisk stress samt ett 

ökat behov av emotionellt stöd. De upplevde även biverkningar från den immunsuppressiva 

medicineringen vilket sänkte livskvaliteten. Njurtransplanterade patienter upplevde dock att 

deras livskvalitet förbättrades i hög grad jämfört med innan transplantation då de inte längre 

var i behov av dialys. 

 

Slutsats: Trots att livskvaliteten inte uppnår normalbefolkningens upplevda livskvalitet ökar 

de njuransplanterades livskvalitet tillräckligt mycket för att en njurtransplantation ska 

förbättra livet för en patient med kronisk njursvikt. 

 

Nyckelord: Njurtransplantation, hälsorelaterad livskvalitet, förändring. 



 

ABSTRACT 

Background: Kidney transplantation are the most suitable treatment for chronic kidney 

failure. The kidney transplantation affects the patients’ quality of life. 

 

Aim: To investigate experienced quality of life amongst patients that has undergone kidney 

transplantation, which factors that affected quality of life as well as if there were any 

difference in experienced quality of life among kidney transplanted patients compared to the 

general public and dialysis patients. 

 

Method: A literature review where ten articles from the database PubMed were selected, 

these articles were examined and analyzed. Health-related quality of life were used as a 

theoretical basis. 

 

Results: The results of this study were categorized in physical quality of life, mental quality 

of life, social quality of life and pharmaceutical effects on quality of life. The kidney 

transplanted patients reported an improved quality of life compared to before the 

transplantation. However, the kidney transplanted patients did not achieve the same quality of 

life as the general public because of various factors that affected the quality of life negatively. 

The kidney transplanted patients experienced reduced muscle strength, complications related 

to the transplantation, a higher level of psychological stress and an increased need of 

emotional support. They did also experience side effects from the immunosuppressive 

treatment which affected the quality of life negatively. Kidney transplanted patients did 

however experience that their life quality improved to a great degree compared to before the 

transplantation, because they were no longer in a need of dialysis. 

 

Conclusion: Although the quality of life doesn’t reach the general public's perceived quality 

of life, the kidney transplanted patients experience an improved life quality. A kidney 

transplantation therefore improves the life of a patient with chronic kidney failure.  

 

Keywords: Kidney transplantation, health-related quality of life, change. 
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BAKGRUND 

Njurarnas funktion 

Njurarna har ett flertal viktiga funktioner i kroppen, och är ett ytterst viktigt organ för 

människans överlevnad (Levey et al., 2003). Njurarnas tre huvudfunktioner är utsöndring av 

avfallsämnen, reglering av vätske- och elektrolytbalansen samt den endokrina funktionen, 

med produktion av renin, erytropoetin och aktivering av vitamin D (Gulbandsen, 2011).  

I samband med urinutsöndringen stabiliserar njurarna osmolariteten, volymen, samt 

elektrolytkoncentrationen i extracellulärvätskan. Detta bidrar även till reglering av kroppens 

syra-basbalans genom att njurarna kontrollerar utsöndringen av vätejoner samt 

vätekarbonatjoner i urinen. Vilket ger en stabil miljö för kroppens celler och gör det möjligt 

för cellerna att överleva trots förändringar i vatten- och salt tillgång. Njurarna filtrerar även 

bort avfallsämnen och andra främmande ämnen från blodet och utsöndrar detta med urinen 

(Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2006). 

Njurarna har även funktioner som inte är kopplade till urinutsöndringen. De producerar 

hormonet erytropoetin som stimulerar bildningen av röda blodkroppar i benmärgen. 

Ombildar vitamin D till dess aktiva form samt bildar enzymet renin som reglerar bildningen 

av hormonet angiotensin och därmed påbörjar en blodtryckshöjande reaktion i kroppen (Sand 

et al., 2006). 

Njursvikt 

Njursvikt innebär att njurfunktionen försämras successivt och till slut kan njurarnas funktion 

upphöra (Sand et al., 2006). För att upptäcka om njurfunktionen är nedsatt kontrolleras 

kreatinin-nivåerna samt glomerulära filtrationshastigheten (GFR) i blodet, är kreatinin-nivån 

förhöjd och GFR nedsatt kan det tyda på nedsatt njurfunktion. Det tas även urinprov där 

förekomsten av proteinet albumin i urinen kontrolleras. Finns det albumin i urinen är det ett 

tecken på att njurens filtrationsförmåga är skadad. För att ta reda på orsaken till den nedsatta 

njurfunktionen genomförs en njurbiopsi (Grefberg & Roman, 2013). 

 

Njursvikt kan delas upp i akut njursvikt eller kronisk njursvikt. Vid akut njursvikt 

förekommer en akut nedsättning av GFR. Tillståndet uppkommer ofta plötsligt, och kan 

uppkomma inom några timmar eller ett fåtal veckor. Akut njursvikt kan utvecklas till kronisk 
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njursvikt, men vanligast är att tillståndet upphör efter behandling och njurarnas funktion 

återgår helt eller delvis till normalfunktion (Gulbrandsen, 2011). Behandlingen för akut 

njursvikt syftar till att behandla tillståndet som orsakat njursvikten. Den akuta njursvikten 

uppkommer ofta som följd av operation, akuta infektioner eller i samband med svåra 

traumafall. Den vanligaste orsaken är dock att något hindrar urinavflödet (Grefberg & 

Roman, 2013). 

  

Kronisk njursvikt uppstår när njurarnas tre huvudfunktioner blivit kraftigt nedsatta eller helt 

förlorats (Gulbrandsen, 2011). I Sverige lider 10-13% av normalbefolkningen av kronisk 

njursvikt (Evans, 2018). Kronisk njursvikt delas upp i fem stadier där njurfunktionen och 

njurskadan försämras parallellt. I de två första stadierna är njurskadan definierad men GFR är 

väl bevarad. I stadium 3-5 är även GFR nedsatt. Först när patienten når stadie 4-5 definierar 

man tillståndet som kronisk njursvikt. De flesta sjukdomar och tillstånd som leder till kronisk 

njursvikt utvecklas ofta under lång tid och upptäcks därför sent. Vanliga orsaker till kronisk 

njursvikt är: diabetesnefropati, hypertoni, kronisk glomerulonefrit, kronisk pyelonefrit, 

cystnjure eller medfödda missbildningar (Gulbrandsen, 2011).  

 

Kronisk njursvikt kan generera flera symtom i form av trötthet, fatigué, dåsighet, 

sömnsvårigheter, förstoppning och nedsatt aptit. Ett stort antal symtom hos patienterna bidrar 

till sämre livskvalitet (Yapa, Purtell, Chambers & Bonner, 2019).   

Behandling vid kronisk njursvikt 

Vid kronisk njursvikt behöver patienterna ofta behandlas med dialys för att rena blodet från 

avfallsämnen som njurarna inte längre kan filtrera ut. Dialys finns i två former: hemodialys 

och peritonealdialys. Hemodialys är vanligast och innebär att blodet förs ut från kroppen och 

renas via ett filter i en dialysmaskin. Vid peritonealdialys används bukhinnan som 

dialysmembran, dialysvätska förs in i bukhålan och drar åt sig blodets avfallsämnen från 

bukhinnans kapillärer. Dialysvätskan tappas sedan ut från bukhålan (Grefberg & Roman, 

2013).  

 

I Sverige behandlas cirka 4100 patienter med någon form av dialys (Gabara, Schön & 

Stendahl, 2018). Att behandlas med dialys bidrar med en ökad livslängd för patienterna 

(Kurella Tamura et al., 2018), dock upplever dialyspatienter lägre livskvalitet än 

normalbefolkningen. Både psykisk- och fysisk livskvalitet försämras i stor utsträckning då 
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patienterna genomgår dialysbehandling (Pakpour et al., 2010). Patienter som behandlas med 

peritonealdialys upplever dock högre livskvalitet än patienter som behandlas med hemodialys 

(Kang, Do, Lee & Kim, 2017). 

Transplantation 

Den främsta behandlingen för kronisk njursvikt är njurtransplantation (Crawford, Low, 

Manias & Williams, 2017), och varje år genomförs cirka 400 njurtransplantationer i Sverige 

(Grefberg & Roman, 2013). En utredning görs och därefter ställs patienten på väntelista för 

transplantation om det anses lämpligt (Järhult & Offenbartl, 2013). För att anses lämplig för 

transplantation så måste patientens hälsotillstånd tillåta operation samt att patienten ska klara 

av den livslånga medicinska behandlingen (Crawford et al., 2017). Ett stort antal utredningar 

och tester genomförs för att bedöma patientens lämplighet. De får även utbildning kring allt 

som rör väntelista, transplantation samt efterföljande medicinering (Gruttadauria et al., 2019). 

Fördelen med transplantation är att det ger patienten möjlighet till ett nästintill normalt liv 

(Järhult & Offenbartl, 2013), patienters självuppskattade hälso-relaterade livskvalitet 

förbättras (Czyzewski, Sanko-Resmer, Wyzgal & Kurowski, 2014), samt att dödligheten hos 

äldre transplanterade patienter minskar med 41% jämfört med patienter på väntelistan (Rao et 

al., 2007). Trots detta upplever flera patienter flera fysiska- psykiska- och sociala utmaningar 

som har negativ påverkan på livskvaliteten (Been-Dahmen et al., 2018). 

 

Transplantation är jämfört med dialys mycket kostnadseffektivt. Dialysbehandling som 

fortgår under en längre tid är mycket kostsamt. Efter transplantation finns inte längre ett 

dialysbehov vilket reducerar sjukvårdskostnaden (Sánchez-Escuredo et al., 2015). 

Medicinering 

För att ge bäst effekt och minst antal biverkningar är det viktigt att läkemedel används och 

doseras på rätt sätt. Det krävs att patienten själv är följsam till läkemedelsbehandlingen för att 

uppnå önskad effekt. Följsamhet, även kallat compliance, kan definieras som hur patienters 

beteende överensstämmer med råd från vården (Norlén & Lindström, 2014). 

Efter en njurtransplantation påbörjas immunsupprimerande behandling för att hämma 

immunsystemets avstötningsreaktioner (Järhult & Offenbartl, 2013). Denna behandling 

kommer fortsätta under hela patientens liv eller tills den transplanterade njuren inte längre 

fungerar (Grefberg & Roman, 2013). För bäst effekt av den immunosupprimerande 
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medicineringen ska tidsintervallet mellan doserna helst inte överstiga 12 timmar (Lennerling, 

2017).  

Immunsupprimerande läkemedel har många biverkningar. De biverkningar som kan 

uppkomma är bland annat skadlig påverkan på kroppens vävnader som osteoporos eller 

minskad produktion av blodceller samt nedsatt immunförsvar (Järhult & Offenbartl, 2013). 

Infektionsrisken förhöjs efter transplantation som följd av den immunsupprimerande 

behandlingen, och patienter riskerar därför komplikationer i form av infektioner. Detta bidrar 

till rädsla och lägre livskvalitet hos patienterna (Vanichanan, Udomkarnjananun, 

Avihingsanon & Jutivorakool, 2018). 

Rejektion 

Efter en njurtransplantation finns det alltid en risk för avstötning hos den transplanterade 

njuren (Bakkan, Sødal Myrstedth, Kongshaug, Relbo & Grov, 2011; Järnhult & Offenbartl, 

2013). Det finns två typer av rejektion där den ena typen är en akut rejektion med celldöd 

som den framträdande orsaken (Bućin, Källén & Persson, 2018). Den andra typen av 

rejektion är kronisk, vilket innebär att det långsamt bildas en ärrbildning i njurvävnaden som 

efter en tid får njurvävnaden att svikta. Vid en rejektion är behandlingen en kraftig dos av 

immunsupprimerande läkemedel (Lennerling, 2017). 

Sjuksköterskans roll 

Som sjuksköterska krävs det stor kompetens inom många områden. Det är viktigt att ha 

kunskap om personcentrerad vård, vilket innebär att patienter och dess anhöriga ska ses som 

individuella personer med olika förutsättningar. Det är även viktigt att sjuksköterskan 

individanpassar vården och visar förståelse för patientens känslor och upplevelser. Ett annat 

kunskapsområde som inkluderas i sjuksköterskans roll är pedagogik. Detta innebär att 

sjuksköterskan ska kunna utbilda och informera patienter med förståelse kring deras 

varierande kunskaper och behov. Det är även viktigt att sjuksköterskan arbetar evidensbaserat 

och därmed följer de beprövade erfarenheter och vetenskapligt baserade metoder som finns 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I sjuksköterskans roll ingår även etiska aspekter. Detta 

innebär bland annat att sjuksköterskan ska arbeta utifrån ett etiskt perspektiv och därmed ha 

respekt för mänskliga rättigheter samt patientens egna värderingar och trosuppfattning. Det 

innebär även att sjuksköterskan ska ta hänsyn till patienternas egna vilja och respektera deras 

egna förmåga att ta beslut gällande sin vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 
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Efter en njurtransplantation upplever patienterna flera fysiska, psykiska och sociala 

utmaningar. Patienternas olika livssituation bidrar till flera individuella aspekter som bör tas i 

åtanke. En aspekt som många patienter upplevde som svår var det faktum att de kände sig 

tvingade att bli en “expert-patient” och därmed ha stor förståelse och kunskap kring sin 

nuvarande situation. En av sjuksköterskans största roller är därför att bidra med information 

och stöd för att patienterna ska känna sig väl förberedda och informerade kring sin 

livssituation. Detta innebär även att sjuksköterskan måste kunna se skillnader mellan 

individer och ha förståelse för att alla har olika förutsättningar. Som sjuksköterska är det 

därför viktigt att informera patienterna utifrån deras egna förutsättningar, och i många fall 

fylla de kunskapsluckor som kan uppstå. Många patienter var även i behov av emotionellt 

stöd efter transplantationen. Detta kan sjuksköterskan bidra med genom att visa empati, 

pålitlighet, lyssna på patienten och visa förståelse för deras känslor (Been-Dahmen et al., 

2018). 

Teoretisk referensram 

Hälsa är ett begrepp som involverar hela människan och beskrivs som ett tillstånd av friskhet, 

sundhet och välbefinnande. Hälsa är inte ett konstant tillstånd, utan förändras utifrån 

individens aktuella situation. Begreppet hälsa definieras inom vårdvetenskapen som målet 

med vårdandet och vårdvetenskapens uppgift är att bidra med kunskap som gör det möjligt att 

uppnå. Kroppslig sjukdom kan bidra till en försämrad upplevelse av hälsan, men med stöd 

från vården kan en sjuk människa känna välbefinnande och fungera som vanligt. Frånvaro av 

sjukdom måste dock inte betyda att hälsan är god. En frisk individ kan uppleva sig ha en 

försämrad hälsa medan en sjuk individ kan uppleva sig ha en god hälsa. Hur hälsa upplevs är 

individuellt och påverkas av varje individs egna förutsättningar (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Livskvalitet kan beskrivas som den subjektivt uppfattade känslan av att leva ett gott liv. En 

rad faktorer som påverkar det människor värderar i livet inkluderas såsom inkomst, hälsa, 

utbildning, personliga aktiviteter, miljö och trygghet (Biterman, 2015). Begreppet livskvalitet 

är individuellt och diffust, men vid nedsatt hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) är individens 

välbefinnande och fysiska funktion avgränsad, vilket kan ske vid ohälsa, sjukdom och 

behandling (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2002). HRQoL 

definieras som människans individuella uppfattning, men faktorer såsom sociala relationer 

samt fysisk och psykisk hälsa kan påverka HRQoL (WHO, i.d.). Vid njursjukdom är det 
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sedan tidigare känt att HRQoL försämras, och att bibehålla en god livskvalitet är ett viktigt 

mål inom njursjukvård (Pagels, 2018).  

Instrument för att mäta livskvalitet 

För att mäta självskattad livskvalitet används ofta ett mätinstrument som kallas Short Form 

Health Survey (SF-36), som mäter psykisk och fysisk hälsa. Formuläret består av 36 frågor 

med svarsalternativ, och är uppdelat i åtta delskalor som mäter: fysisk funktion, fysisk 

rollfunktion, smärta, allmän hälsa, vitalitet, mental hälsa, social funktion och emotionell 

rollfunktion. Varje delskala består av ett specifikt antal frågor vars svarsalternativ poängsätts 

och sammanställs till en slutpoäng mellan 0-100 i respektive delskala. Höga poäng indikerar 

god livskvalitet inom delskalan. De åtta delskalorna kan därefter delas in i de två områdena 

fysisk- och psykisk livskvalitet. Hur livskvalitet upplevs är individuellt, och därför finns inga 

gränsvärden som indikerar bra eller dålig livskvalitet. Däremot har SF-36 använts för att 

undersöka livskvalitet hos en population som anses vara representativ för en viss befolkning, 

och utifrån deras resultat har ett normalvärde genererats (Uppdrag psykisk hälsa, i.d.). 

Ett annat mätinstrument som kan användas för att mäta livskvalitet är en kortare version av 

SF-36, detta instrument heter Short Form Health Survey 12 (SF-12). Precis som SF-36 mäter 

SF-12 den fysiska och psykiska hälsan och är uppdelad i de åtta delskalorna som SF-36 

innehåller. SF-12 har dock färre frågor, vilket gör att SF-12 tar kortare tid att svara på (Ware, 

Kosinski & Keller, 1996). 

 

Dessa mätinstrument är användbara för att undersöka hur njursjuka patienter skattar sin hälsa. 

De bidrar med kunskap och förståelse som sjuksköterskan kan använda för att öka 

patienternas delaktighet, individanpassa det stöd de behöver samt få en överblick kring 

patientens sjukdomshantering och eventuella förbättringsområden (Pagels, 2018). 

Problemformulering 

Kronisk njursvikt är i Sverige en vanligt förekommande sjukdom, som bidrar till låg HRQoL 

hos de drabbade. För de patienter som lider av detta är njurtransplantation en chans till en 

förbättrad livskvalitet och ger möjlighet till ett normalt liv. Det finns dock flera faktorer som 

påverkar livskvaliteten negativt efter transplantation. Denna studie genomförs för att skapa 

kunskap och förståelse kring hur njurtransplanterade patienters livskvalitet faktiskt ser ut.   
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Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka upplevd fysisk-, psykisk- och social livskvalitet 

hos patienter som genomgått njurtransplantation, vilka faktorer som påverkade livskvaliteten 

samt om det fanns någon skillnad i upplevd livskvalitet hos njurtransplanterade patienter 

jämfört med normalbefolkningen och dialyspatienter.  

Frågeställningar 

● Hur upplever njurtransplanterade patienter sin fysiska- psykiska- och sociala 

livskvalitet samt vilka faktorer som påverkar livskvaliteten? 

● Finns det någon skillnad i upplevd livskvalitet mellan njurtransplanterade patienter, 

dialyspatienter och normalbefolkningen?  

METOD 

Design 

För att besvara syftet har en allmän litteraturstudie baserad på kvantitativa artiklar valts som 

design, detta eftersom det redan finns en stor mängd utförd forskning kring ämnet (Forsberg 

& Wengström, 2016).  

Sökstrategi 

Med utgångspunkt i syftet valdes sökkriterier som hade fokus på livskvaliteten efter 

njurtransplantation. Datasökningen begränsades till databasen PubMed, som ansågs lämplig 

för att hitta pålitliga artiklar inom områden som medicin och omvårdnad (Polit & Beck, 

2017). Sökorden som användes var “Kidney Transplantation”, “Renal Transplantation”, 

“Kidney transplant”, “Renal Transplant”, “Life Quality”, “Quality Of Life”, “Health-

related quality of life”, “Immunotherapies”, “Dialysis”, “Kidney transplant recipients”, 

“Kidney transplanted patients”, “SF-36”, “Expectations”, “Comparsion”, “Physical and 

mental wellness” och dessa har genererats via MeSH. 

Inklusionskriterier 

Artiklarna var kvantitativa originalartiklar publicerade på engelska mellan år 2009-2019 och 

fanns tillgängliga i fulltext genom Uppsala universitetsbibliotek. De var även peer reviewed 

och granskade av ett etiskt råd. Studierna var genomförda i västvärlden och 
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undersökningsgruppen bestod av njurtransplanterade individer över 18 år. Artiklarna 

fokuserade på hur patienterna upplevde sin livskvalitet efter njurtransplantation.  

Exklusionskriterier 

Artiklar som efter kvalitetsanalys bedömdes ha låg kvalitet. Artiklar på andra språk än 

engelska.  

Tillvägagångssätt 

Sex sökningar genomfördes i databasen PubMed med ett flertal olika sökordskombinationer. 

Samtliga sökningar innefattade kriterierna “ej äldre än tio år”, “tillgänglig i fulltext” och 

“engelska”. Tre av sökningarna hade ytterligare kriterier, se tabell 1. 

Sammanlagt lästes 310 titlar, 48 av dessa ansågs relevanta för studiens syfte och valdes ut för 

vidare granskning av deras abstract. Det var 14 abstracts som överensstämde med syftet och 

dessa kvalitetsgranskades (se tabell 1). Efter kvalitetsgranskningen var det tio artiklar som 

var av god kvalitet och inkluderades därefter i arbetet. De artiklar som valdes bort var av för 

låg kvalitet eller överensstämde inte med arbetets syfte.  
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Tabell 1. Resultat av litteratursökning. 

Datum Databaser Sökord Ytterligare 

kriterier 

Utfall Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

granskade 

artiklar 

Antal 

utvalda 

artiklar 

2019-

09-03 

Sökning 1: 

 

PubMed 

Renal 

Transplantati

on, 

Immunother

apies, Life 

Quality  

 70 7 4 

 

4 1 

2019-

09-13 

Sökning 2: 

 

PubMed 

Kidney 

transplantati

on, Health-

related 

quality of 

life, dialysis  

Vuxna 19+ 

år, 

comparative 

study 

43 6 1 

 

1 1 

2019-

09-13 

Sökning 3: 

 

PubMed 

Kidney 

transplant 

recipients, 

health-

related 

quality of 

life, SF-36  

Multicenter 

study 

7 3 2 

 

2 2 

2019-

09-13 

Sökning 4: 

 

PubMed 

Kidney 

transplant, 

Renal 

transplant, 

expectations, 

Quality of 

life  

  64 12 1  1 0 

2019-

09-13 

Sökning 5: 

 

PubMed 

Kidney 

transplantati

on, Quality 

of life, 

Comparison  

Vuxna 19+ 

år 

45 6 2 

 

2 2 

2019-

09-19 

Sökning 6: 

 

PubMed 

Kidney 

transplanted 

patients, 

Quality of 

life, Physical 

and mental 

wellness  

 81 14 4 

 

4 4 
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Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Kvalitetsanalys av artiklarna genomfördes med hjälp av Forsberg & Wengströms (2016) 

granskningsmall för kvantitativa studier (Bilaga 1) som reviderades något av författarna för 

att passa till studien, då alla frågor inte var relevanta för inkluderade artiklar. I 

granskningsmallen analyserades studiens syfte, undersökningsgrupp, mätmetod, analys samt 

värdering. Elva ja/nej frågor valdes ut som grund för kvalitetsanalysen, där varje “ja”-svar 

gav en poäng. 0-4 poäng innebar låg kvalitet, 5-7 poäng innebar medelhög kvalitet och 8-11 

poäng innebar hög kvalitet. Artiklar med låg kvalitet sorterades bort och artiklar med medel 

respektive hög kvalitet användes i studien.  

Resultatanalys 

Inkluderade artiklar har noggrant granskats av studiens båda författare samt redovisats 

översiktligt i tabellform vilket gav en bild av artiklarnas likheter och skillnader. Respektive 

artikel redovisas i tabellen med rubrikerna: “författare, publiceringsår & land”, “syfte”, 

“design/metod”, “urval/bortfall”, “resultat” och “kvalitet” (Se tabell 2, bilaga 2). En djupare 

analys av artiklarnas resultat har redovisats under resultatdelen (Forsberg & Wengström, 

2016). 

Forskningsetiska överväganden 

Då en litteraturstudie genomförts bör författarna för studien ha funderat kring om forskningen 

i de inkluderade studierna bedrivits på ett etiskt acceptabelt sätt. Personerna som inkluderats i 

studierna bör ha fått adekvat information samt givit samtycke till att delta (SBU, 2014). De 

studier som inkluderats i arbetet ska tydligt redovisas samt ha godkänts av en etisk kommitté 

(Forsberg & Wengström, 2016), vilket författarna för studien noggrant kontrollerat. Urvalet 

och presentationen av artiklarnas resultat har även skett objektivt. 

RESULTAT 

Resultatet består av tio artiklar med kvantitativ karaktär som har analyserats. Åtta av 

artiklarna hade ett konsekutivt urval, resterande två artiklar hade randomiserat urval (Gentile 

et al., 2013) och klusterurval (Villeneuve et al., 2016). Artiklarna använde sig av enkäter, 

fysiska- samt medicinska undersökningar för att samla in data. Nio av tio artiklar har använt 

mätinstrumentet SF-36 eller SF-12 som grund för respektive studie. För att komplettera 
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resultatet användes dock ytterligare mätinstrument i flera av studierna. Den artikel (Al-Aradi 

et al., 2009) som inte använt sig av SF-36 hade en egenkonstruerad enkät som användes som 

mätinstrument. Deltagarna i alla tio studier hade genomgått dialysbehandling innan de 

genomgick njurtransplantation. 

 

I denna litteraturstudie har författarna studerat HRQoL och utgick från de tre huvudkategorier 

som detta begrepp innefattade: fysisk livskvalitet, psykisk livskvalitet samt social livskvalitet. 

Författarna valde även att inkludera läkemedel och dess påverkan på livskvalitet som en 

kategori. 

Hälso-relaterad livskvalitet 

Majoriteten av de patienter som genomgått en njurtransplantation rapporterade en förbättrad 

HRQoL. Tre månader efter transplantationen kunde HRQoL liknas med normalbefolkningens 

upplevda HRQoL (Villeneuve et al., 2016). Även jämfört med patienter som genomgått 

nattlig dialys förbättrades HRQoL efter njurtransplantation (Jansz et al., 2018). De patienter 

som undergått dialysbehandling under lång tid före transplantationen upplevde dock lägre 

HRQoL än de som haft dialysbehandling under kortare tid (Gentile et al., 2013; Weber et al., 

2014). 

Upplevd livskvalitet och påverkande faktorer 

Fysisk livskvalitet 

Njurtransplanterade patienter som var äldre än 65 år upplevde lägre fysisk livskvalitet (FL) 

än patienter yngre än 65 år (Weber et al., 2014). Patienterna upplevde dock en ökning av FL 

cirka sex månader efter transplantationen (Esposito et al., 2017). 

 

Efter njurtransplantation rapporterade en stor andel av patienterna nedsatt muskelstyrka 

(Esposito et al., 2017; Villeneuve et al., 2016). I studien genomförd av Esposito och 

medarbetare (2017) genomgick alla deltagare fysiska tester för att kunna genomföra en 

bedömning av muskelstyrkan hos njurtransplanterade patienter. Av deltagarna uppvisade 

78% god muskelstyrka i alla undersökningsområden. Hos 14% av deltagarna var 

muskelstyrkan något nedsatt, och hos 8% av deltagarna var muskelstyrkan svårt nedsatt. 

Nedsatt muskelstyrka kunde kopplas till hög ålder samt lång dialysbehandling innan 

transplantation. 
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Efter njurtransplantation fanns risk för flera olika typer av komplikationer, exempelvis: akut 

rejektion, kardiovaskulära sjukdomar och infektioner (Al-Aradi et al., 2009; Gentile et al., 

2013). Av deltagarna i studien genomförd av Al-Aradi och medarbetare (2009) fick 31% en 

akut rejektion. Kardiovaskulära sjukdomar såsom angina pectoris, hjärtsvikt och stroke 

drabbade 30% av deltagarna. Urinvägsinfektion drabbade 32% av deltagarna och var därmed 

den vanligaste infektionen. Andra infektioner som i stor utsträckning drabbade deltagarna var 

bältros, pneumoni och hudinfektioner. Komplikationer relaterade till transplantationen bidrog 

till låg FL, speciellt om dessa ledde till en längre sjukhusvistelse (Gentile et al., 2013). 

Patienter över 65 år led i högre grad av kardiovaskulära sjukdomar, men patienter under 65 år 

drabbades i större utsträckning av akut rejektion (Weber et al., 2014). Förutom 

komplikationer som uppkom relaterat till transplantationen så påverkades FL negativt även 

av multisjukdom, diabetes samt kritisk sjukdom (Gentile et al., 2013; Mouelhi et al., 2018). 

Psykisk livskvalitet  

Känslor som skuld, oro och ansvar var vanligt förekommande bland de transplanterade 

patienterna och bidrog till lägre PL (Scheel et al., 2019). Njurtransplanterade patienter 

upplevde även en hög grad av psykisk stress, vilket kopplades till upplevd negativ 

kroppsbild. Det fanns ett samband mellan negativ kroppsbild och 4 av 8 delar i SF-12 

formuläret som användes i studien. De patienter som upplevde kroppslig smärta, nedsatt 

generell hälsoupplevelse, nedsatt social funktion och nedsatt emotionell rollfunktion löpte 

större risk att utveckla en negativ kroppsbild samt nedsatt PL (Yagil et al., 2017). I studien 

genomförd av Esposito och medarbetare (2017) visade resultatet att emotionell rollfunktion 

var nedsatt under de sex första månaderna efter genomförd transplantation. Efter sex månader 

förbättrades den emotionella rollfunktionen och klassades som normal. Yagil och 

medarbetare (2017) rapporterade att det var den emotionella rollfunktionen som påverkade 

PL i störst utsträckning. 

Social livskvalitet 

Njurtransplanterade patienter rapporterade att de känt ett stort behov av emotionellt stöd efter 

transplantationen (Mouelhi et al., 2018). De patienter som själva upplevde att de hade 

otillräckligt socialt stöd rapporterade ofta sämre social livskvalitet (SL). Brist på socialt stöd 

kunde också bidra till non-compliance hos patienterna (Mouelhi et al., 2018; Scheel et al., 

2018). Efter transplantation var det också vanligt att patienterna upplevde rädsla över att 
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förlora transplantatet, vilket sänkte deras SL. En faktor som bidrog till förbättrad SL var 

internettillgång (Mouelhi et al., 2018). 

 

Både sociodemografiska och psykosociala faktorer påverkade patienternas upplevda SL. 

Faktorer som påverkade SL negativt var bland annat: hög ålder, kvinnligt kön, föräldraskap, 

ensamboende, funktionsnedsättning, arbetslöshet, sjukpension, låg månadsinkomst, låg 

utbildningsnivå samt tidigare rökvanor (Gentile et al., 2013; Mouelhi et al., 2018). 

Läkemedels påverkan på livskvaliteten 

Efter njurtransplantation behandlas de flesta patienter med immunsupprimerande läkemedel 

(Esposito et al., 2017; Gentile et al., 2013; Mouelhi et al., 2018). Enligt studien av Mouelhi 

och medarbetare (2018) rapporterade 28% av deltagarna biverkningar som kunde relateras till 

den immunsupprimerande behandlingen. De patienter som upplevde biverkningar 

rapporterade även lägre HRQoL. Dock kunde ingen direkt koppling mellan låg HRQoL och 

immunsupprimerande behandling hittas (Esposito et al., 2017; Mouelhi et al., 2018). 

 

Större delen av de deltagande patienterna hade god compliance och följde de anvisningar de 

fått kring de immunsupprimerande läkemedlen (Gentile et al., 2013; Scheel et al., 2018; 

Scheel et al., 2019). I studien av Scheel och medarbetare (2018) uppgav 34% av deltagarna 

att de var non-compliant. Non-compliance kunde associeras med låg ålder, dåligt socialt stöd 

och låg PL men hög FL. Dock fanns ingen direkt koppling mellan ångest, depression och 

non-compliance.  

 

En stor andel av patienter som genomgått njurtransplantation hade även andra sjukdomar som 

krävde läkemedelsbehandling (Al-Aradi et al., 2009; Gentile et al., 2013). Patienter som 

behandlades med kardiovaskulära läkemedel eller antidepressiva läkemedel upplevde lägre 

HRQoL (Mouelhi et al., 2018). Även patienter som hade diabetes och behandling för detta 

upplevde lägre HRQoL (Gentile et al., 2013; Weber et al., 2014). 

Skillnad i livskvalitet mellan njurtransplanterade patienter, dialyspatienter och 

normalbefolkningen 

Fysisk livskvalitet 

Alla som transplanterats upplevde FL samt självskattad fysisk prestationsförmåga som sämre 

än normalbefolkningen (Esposito et al., 2017; Weber et al., 2014). I studien av Villeneuve 
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och medarbetare (2016) delades undersökningsgruppen in i två kluster, varav den ena 

upplevde hög HRQoL (kluster A), och den andra upplevde låg HRQoL (kluster B). Tre 

månader efter transplantation upplevde kluster A FL i samma utsträckning som 

normalbefolkningen. Kluster B upplevde lägre FL än normalbefolkningen både vid 12- och 

24 månader efter transplantation. FL i kluster B ökade från månad 12 till månad 36, men 

förblev lägre än FL hos normalbefolkningen. Anledningen till lägre FL i kluster B berodde på 

muskelsvaghet, ålder över 50 år samt smärta.  

Psykisk livskvalitet 

Njurtransplanterade patienter rapporterade lägre uppskattad psykisk livskvalitet (PL) jämfört 

med normalbefolkningen (Gentile et al., 2013; Mouelhi et al., 2018; Scheel et al., 2019; Yagil 

et al., 2017). Enligt Weber och medarbetare (2014) var upplevd PL hos njurtransplanterade 

patienter äldre än 65 år jämförbart med upplevd PL hos normalbefolkningen. Patienter yngre 

än 65 år upplevde dock lägre PL än både äldre patienter och normalbefolkningen. 

Njurtransplanterade patienter upplevde även en högre grad av psykisk stress jämfört med 

normalbefolkningen, vilket kunde kopplas till upplevd negativ kroppsbild hos de 

transplanterade patienterna (Yagil et al., 2017). 

 

PL förbättrades efter transplantation vid jämförelse med patienter som hade dialysbehandling. 

Patienter med dialys upplevde ofta behandlingen som en börda, och symptomen och 

biverkningarna från behandlingen påverkade PL negativt. Efter transplantation rapporterade 

patienterna en förbättrad PL, vilket bland annat berodde på minskad belastning och oro för 

dialysbehandlingen (Jansz et al., 2018). Studien av Villeneuve och medarbetare (2016) 

rapporterade dock att kluster B hade lägre PL än normalbefolkning efter transplantation. PL 

blev därefter sämre under studiens gång och kunde liknas med dialyspatienters PL. Låg PL 

kunde kopplas till ångest och oro rörande höga kreatinin-värden hos patienter i kluster B. 

Patienterna i kluster A upplevde ingen ångest vilket bidrog till hög PL. 

DISKUSSION 

I jämförelse med normalbefolkningen upplevde njurtransplanterade patienter lägre fysisk, 

psykisk och social livskvalitet. Men i jämförelse med dialyspatienter förbättrades samtliga 

delar. Orsaken till att njurtransplanterade patienters livskvalitet var lägre än 

normalbefolkningens berodde på flera faktorer. Komplikationer relaterade till 

transplantationen sänkte FL, speciellt om dessa ledde till långvarig sjukhusvistelse. 
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Patienterna upplevde även nedsatt muskelstyrka och smärta vilket bidrog till låg FL. Låg 

psykisk livskvalitet berodde mestadels på känslor som skuld, oro och ansvar. Även psykisk 

stress var en faktor som påverkade PL negativt. Patienterna upplevde rädsla för att förlora 

transplantatet, och kände därför att de behövde bättre emotionellt stöd. Detta påverkade deras 

sociala livskvalitet negativt. Behandling med immunsupprimerande läkemedel hade dock 

ingen koppling till försämrad HRQoL. Sammanfattningsvis så upplevde merparten av de 

njurtransplanterade patienterna en förbättrad HRQoL jämfört med innan transplantationen. 

Resultatdiskussion 

Denna litteraturöversikt har kommit fram till att upplevd HRQoL förbättras efter 

njurtransplantation. Detta kan kopplas till det faktum att patienternas hälsa förbättras efter 

transplantationen, vilket Dahlberg & Segesten (2010) anser bidra till ökat välbefinnande. Att 

patienten upplever god hälsa är målet med vårdandet, och transplantation ger möjlighet att 

uppfylla det målet. Resultatet visar dock att QoL var lägre i samtliga kategorier vid 

jämförelse med normalbefolkningen. 

Upplevd livskvalitet och påverkande faktorer 

Fysisk livskvalitet 

Resultatet i denna litteraturstudie visade en låg fysisk livskvalitet hos njurtransplanterade. 

Bland annat så upplevde en stor del av patienterna nedsatt muskelstyrka vilket kunde kopplas 

till hög ålder, smärta samt lång dialysbehandling innan transplantation. Nedsatt muskelstyrka 

innebär en avgränsning i den fysiska funktionen, vilket medför sämre HRQoL enligt SBU 

(2002). Den fysiska funktionen förbättrades dock cirka sex månader efter transplantationen. I 

studien av Tucker och medarbetare (2019) belyser man även det faktum att många patienter 

upplever att njurtransplantationen förbättrar deras FL till den grad att många kan återgå till 

sina jobb. Detta är en viktig aspekt att belysa då det bidrar till ökad inkomst för patienten, 

samt att det minskar kostnaden för samhället då sjukvårdsbidrag ej längre är aktuellt i samma 

utsträckning.  

 

Den fysiska livskvaliteten påverkades även av komplikationer som kunde uppkomma i 

samband med transplantation. En stor andel av patienterna drabbades av komplikationer i 

form av: akut rejektion, infektioner och kardiovaskulära sjukdomar. Dessa påverkade deras 

fysiska livskvalitet negativt, speciellt om det ledde till en längre sjukhusvistelse. 
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Komplikationer efter njurtransplantation som leder till långa sjukhusvistelser och 

behandlingar påverkar individens mående. Det är också mycket kostsamt för samhället, då 

det medför stora utgifter att ha inneliggande patienter som undergår behandlingar. En lång 

vårdtid skulle kunna påverka patienternas fysiska livskvalitet på grund av att inneliggande 

patienter ofta upplever orkeslöshet och minskar sin fysiska aktivitet. Detta är även en faktor 

som bör tas i beaktande direkt efter transplantationen genomförts, då patienterna ofta är 

inlagda på sjukhuset en tid efter operationen. Det är då viktigt med tidig mobilisering för att 

undvika komplikationer och bidra till kortare sjukhusvistelse (Halpern, 2017). Därefter är det 

också viktigt att patienterna utför regelbunden fysisk aktivitet, eftersom det är vanligt att de 

går upp i vikt på grund av den immunsupprimerande behandlingen. Viktuppgången gör att 

patienterna riskerar att utveckla kardiovaskulära sjukdomar (Baum, 2001). I studien gjord av 

Stanfill och medarbetare (2012) uppger deltagarna att de skulle vilja vara mer fysiskt aktiva, 

men de är rädda för att skada transplantatet och vill därför inte utföra för mycket fysisk 

aktivitet. De uppger även att de inte fått tillräckligt med information vad de får göra de första 

månaderna efter transplantationen, vilket också bidrog till att de inte var lika fysiskt aktiva 

som de önskat.  

Psykisk livskvalitet 

Efter transplantation upplevde många patienter känslor som skuld, oro och ansvar vilket 

bidrog till nedsatt PL. Författarna till arbetet anser att dessa känslor är befogade och kan ha 

flera orsaker. Patienternas oro kan bero på rädsla för rejektion och förlust av transplantatet, 

men också oro kring de livsförändringar som sker i samband med transplantation, vilket 

Stanfill och medarbetare (2012) tar upp i sin studie. Ansvarskänslan kan grunda sig i insikten 

kring att patienterna måste följa sina läkemedelsordinationer för att bibehålla 

transplantatfunktionen och minska risken för rejektion, vilket för många kan vara en stor 

press. Detta kan kopplas till studien genomförd av Orr och medarbetare (2007) som menar att 

många patienter upplever oro för rejektion eftersom det innebär att de måste återgå till 

dialysbehandling, och därför kan patienterna uppleva att de måste vara ansvarsfulla gällande 

sin medicinering. Därför är det som sjuksköterska viktigt att visa förståelse för varje patients 

livssituation och belysa det faktum att patienten själv kan vara delaktig i beslut gällande sin 

vård. Exempelvis kan patienten själv bidra med önskemål kring vilken tidpunkt de vill ta sina 

mediciner för att få vardagen att fungera på bästa sätt. 
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Social livskvalitet 

Social livskvalitet påverkades i stor utsträckning av hur mycket stöd patienterna fick från sin 

omgivning. Många patienter rapporterade en önskan om ökat emotionellt stöd, men även brist 

på socialt stöd. Detta kan bero på att många njurtransplanterade patienter haft 

dialysbehandling under en lång tid innan transplantationen, vilket kan medföra brist på socialt 

umgänge då behandlingen varit mycket tidskrävande. Även studien av Been-Dahmen och 

medarbetare (2018) rapporterar att det råder brist på emotionellt stöd för njurtransplanterade 

patienter, och påvisar vikten av sjuksköterskans roll för att underlätta för patienterna. 

 

Resultatet visade även att faktorer som ålder, inkomst och socialt nätverk hade stor betydelse 

för den sociala livskvaliteten. Patienter som var äldre, hade dålig ekonomin och begränsat 

socialt nätverk upplevde sämre SL. Dessa faktorer skulle kunna kopplas samman då äldre 

patienter ofta har lägre inkomst och mindre socialt nätverk vilket studien av Machón och 

medarbetare (2017) tar upp. Deras resultat visar att äldre patienter med lägre månadsinkomst 

och begränsat socialt liv upplever SL som sämre än patienter med högre inkomst och större 

socialt nätverk. För att ha en god livskvalitet är människan i behov av sociala kontakter, 

deltagande i aktiviteter och ekonomisk trygghet (Biterman, 2015), vilket de patienter med låg 

SL saknar. Intressant var också att föräldraskap och kvinnligt kön även bidrog till försämrad 

upplevelse av SL. Även dessa faktorer skulle kunna associeras med varandra, då kvinnor ofta 

upplever starka känslor kring föräldraskap och en negativ upplevelse av deras prestation som 

förälder kan påverka deras SL. Studien av Yoshikawa och medarbetare (2019) tar upp hur 

njurtransplanterade kvinnor upplever föräldraskap och vilka svårigheter detta kan medföra. 

Kvinnorna i studien rapporterar flera orosmoment kring sitt föräldraskap. Bland annat jämför 

de njurtransplanterade kvinnorna sig med “friska” mödrar, och oroar sig kring bland annat det 

faktum att de inte kan amma eller leka och omfamna sina barn av rädsla för att skada 

transplantatet. De upplevde också att föräldraskapet bidrog till svårigheter att sköta sin 

medicinering, och kände skuld på grund av att deras läkarbesök och sjukhusvistelser gjorde 

att de inte kunde spendera lika mycket tid med barnen. 

 

Ytterligare en intressant upptäckt var att internettillgång bidrog till högre SL. Detta kan bero 

på att internet erbjuder flera funktioner som förenklar patienternas vardag. Patienterna kan 

enkelt kontakta sjukvården vid frågor eller funderingar, men de kan också hitta information 

kring sin situation på nätet. Det finns också tillgång till flera olika forum och stödgrupper där 

de kan möta andra i samma situation och dela med sig av sina erfarenheter. Vilket enligt 
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Wicks och medarbetare (2014) hjälper till att öka de njurtransplanterades livskvalitet då de 

kan dela med sig av sina upplevelser till andra i samma situation. Det faktum att patienter kan 

ta hjälp av varandra bidrar också till att sjukvården inte belastas i samma utsträckning, och 

vården kan fokuseras på de patienter som har störst behov. 

Läkemedels påverkan på livskvaliteten 

Patienterna som genomgått njurtransplantation behandlas med immunsupprimerande 

läkemedel för att minska risken för rejektion. Det fanns ingen koppling mellan 

immunsupprimerande läkemedel och låg HRQoL. Dock sänktes HRQoL om patienterna fick 

biverkningar från läkemedelsbehandlingen. Detta stämmer överens med tidigare forskning 

som genomförts inom ämnet. Bland annat har Liu och medarbetare (2009) kommit fram till 

att patienter med läkemedelsassocierade biverkningar upplever HRQoL som lägre än de 

patienter som inte har några biverkningar, men trots detta upplever patienterna ändå sin 

livskvalitet som bättre än under dialysbehandlingen. 

 

En sjuksköterska ska kunna utbilda och informera patienter så att de får den information de 

behöver om sitt sjukdomstillstånd (Been-Dahmen et al., 2018; Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). För att den immunsupprimerande behandlingen ska ha så god effekt som möjligt ska 

dosintervallen inte överstiga 12 timmar (Lennerling, 2017), vilket kräver att patienterna fått 

information och förstår varför de behöver ha en god compliance. Resultatet för 

litteraturöversikten visade att de flesta deltagarna hade en bra förståelse och en god 

compliance för sin behandling av den immunsupprimerande behandlingen. Patienterna som 

hade non-compliance och därför inte följt läkemedelsbehandlingen hade låg ålder, dåligt 

socialt stöd, hög FL och låg PL. Detta skulle kunna innebära att patienterna haft svårt att ta 

till sig informationen om varför det är viktigt att ta sina läkemedel, samt att de patienter som 

hade hög FL upplevde att de mådde bra och därför inte kände behov av att ta läkemedlen. En 

annan orsak till non-compliance är enligt Tucker och medarbetare (2019) att patienterna 

upplever att det är jobbigt att ta många tabletter varje dag och att komma ihåg att ta de inom 

tidsintervallet 12 timmar.  

Skillnad i livskvalitet mellan njurtransplanterade patienter, dialyspatienter och 

normalbefolkningen 

Fysisk livskvalitet 

Resultatet visade att patienter som genomgått njurtransplantation upplevde att deras fysiska 
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livskvalitet och prestationsförmåga var sämre än hos normalbefolkningen. Anledningen till 

att den fysiska funktionen förbättras med tiden kan vara att patienterna behöver tid att 

återhämta sig efter den långa och krävande dialysbehandling de genomgått innan 

transplantationen. Studien genomförd av Czyzewski och medarbetare (2014) bekräftar denna 

teori då resultatet visar att patienter upplever sin fysiska funktion och livskvalitet som bättre 

efter njurtransplantation, detta eftersom de inte längre känner sig hämmade av 

dialysbehandlingen. Ur ett ekonomiskt perspektiv bidrar transplantation även med minskade 

utgifter för samhället, då patienternas dialysbehov försvinner och sjukvårdskostnaden 

minskar (Sánchez-Escuredo et al., 2015). 

Psykisk livskvalitet 

Även upplevd psykisk livskvalitet var sämre hos njurtransplanterade patienter än hos 

normalbefolkningen. Njurtransplanterade patienter upplevde låg psykisk livskvalitet, 

intressant var dock att patienter över 65 år upplevde sin psykiska livskvalitet som bättre än 

patienter yngre än 65 år. Den äldre gruppens PL var jämförbar med normalbefolkningen, 

medan den yngre gruppen hade lägre PL än normalbefolkningen. Författarna till arbetet har 

en teori som grundar sig på att detta skulle kunna bero på att den äldre gruppen upplever 

högre PL eftersom de känner att transplantationen bidragit till att deras livskvalitet förbättrats 

i jämförelse med hur de mådde under dialysbehandlingen. Anledningen till att den yngre 

gruppen hade sämre PL skulle i sin tur kunna bero på att de förväntade sig att deras HRQoL 

skulle återgå till densamma som innan de blev njursjuka. Studien genomförd av Tucker och 

medarbetare (2014) menar att många patienter upplever sin livskvalitet som förbättrad och 

känner tacksamhet över att inte längre vara i behov av dialysbehandling. Men många 

patienter upplever dock att deras livskvalitet inte förbättrats i den utsträckning de önskat. De 

rapporterar bland annat energilöshet och trötthet vilket hindrar dem i vardagen. En annan 

teori kan vara att PL blir lägre vid hög ålder även hos normalbefolkningen. Vilket leder till att 

den äldre gruppen njurtransplanterade inte behöver öka sin PL i samma grad som den yngre 

gruppen för att nå samma nivå som normalbefolkningen. I studien av Machón och 

medarbetare (2017) består undersökningsgruppen av individer äldre än 65 år. Resultatet visar 

att nästan hälften av deltagarna upplever PL som dålig. 

Metoddiskussion  

Sökstrategi & urval 

För att besvara syftet genomfördes en litteraturöversikt, detta eftersom det redan finns mycket 
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forskning inom området. Endast kvantitativa originalartiklar inkluderades, eftersom artiklar 

med kvantitativ ansats strävar efter att hitta samband och förklaringar som kan generaliseras 

till en population, och har ofta ett stort antal deltagare (Forsberg & Wengström, 2016). Detta 

bidrog till ett resultat som kan generaliseras till den njurtransplanterade populationen.  

 

För att få uppfattning kring mängden befintlig forskning genomfördes provsökningar i tre 

olika databaser: PubMed, CINAHL och MEDLINE. Dessa databaser är lämpliga att använda 

då deras huvudfokus är medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). Dessa 

sökningar genererade stora utfall, vilket gjorde att endast databasen PubMed användes då 

författarna ansåg att denna databas erbjöd ett tillräckligt stort utbud av artiklar. Att endast 

använda en databas skulle kunna ses som en svaghet i arbetet, då det kan medföra ett snävare 

sökresultat och förlust av relevanta artiklar (Forsberg & Wengström, 2016). Dock anser 

författarna att utbudet av artiklar var tillräckligt trots att endast PubMed användes.  

 

Efter provsökningarna valdes sökord ut, och för att begränsa utfallet använde sig författarna 

av inklusions- och exklusionskriterierna “ej äldre än 10 år”, “tillgänglig i fulltext” samt 

“engelska” vid samtliga sökningar. Sammanlagt genomfördes sex sökningar och samtliga 

titlar lästes för att få en översikt över vilka som ansågs relevanta för studien. De titlar som 

ansågs relevanta valdes ut för vidare granskning av deras abstract. Av de 48 abstract som 

lästes överensstämde 14 med arbetets syfte, och dessa artiklar lästes igenom och 

kvalitetsgranskades. Efter kvalitetsgranskningen återstod tio artiklar som ansågs vara 

relevanta för studien syfte samt uppfyllde kvalitetskraven. Med tanke på de stora utfall som 

genererades vid sökningarna kan arbetets generaliserbarhet ifrågasättas då endast tio artiklar 

inkluderades. Fler artiklar hade varit önskvärt för att styrka det här arbetets resultat. 

 

Att inkludera endast kvantitativa artiklar resulterade i att nio av tio artiklar använt sig av 

samma instrument vid mätning av upplevd livskvalitet, vilket förenklade sammanställningen 

av resultatet och anses vara en styrka i arbetet. Dock kan uteslutning av kvalitativa artiklar 

leda till att intressanta synvinklar förloras. Även det faktum att studierna genomförts i ett 

flertal olika länder bidrog till ökad generaliserbarhet och stärkte arbetet. Detta eftersom de 

inkluderade artiklarnas resultat liknade varandra trots skillnad i patienternas bakgrund, kultur, 

omvårdnad samt religion. Studierna som inkluderades var genomförda i Frankrike (Gentile et 

al., 2013; Mouelhi et al., 2018; Villeneuve et al., 2016), Tyskland (Scheel et al., 2018; Scheel 

et al., 2019), Irland (Al-Aradi et al., 2009), USA (Weber et al., 2014), Israel (Yagil et al., 
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2017), Nederländerna (Jansz et al., 2018) och Italien (Esposito et al., 2017). 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna som användes var att patienterna skulle vara över 18 år och ha 

genomgått en njurtransplantation. Artiklarna skulle vara originalartiklar publicerade på 

engelska mellan 2009-2019 och finnas tillgängliga via Uppsala universitetsbibliotek. Att 

inkluderade artiklar ej var äldre än tio år anser författarna är en styrka, eftersom forskningen 

då innefattar aktuell kunskap och fakta. Att inkludera äldre artiklar skulle kunna bidra till ett 

felaktigt resultat eftersom kunskapen kring njurtransplantation ständigt är i utveckling. 

 

Att artiklarna skulle vara publicerade på engelska kan uppfattas som både en styrka och en 

svaghet. Då författarna behärskar det engelska språket minskar risken för missuppfattning 

(Forsberg & Wengström, 2016), vilket är en styrka. Artiklar kan dock ha missats då de ej 

publicerats på engelska, vilket skulle kunna ses som en svaghet. Dock är flera av de 

inkluderade artiklarna genomförda i icke-engelskspråkiga länder, men ändå publicerade på 

engelska. Detta skulle kunna motbevisa det faktum att många relevanta artiklar kan ha fallit 

bort då de publicerats på annat språk.  

 

Ytterligare en svaghet var att artiklarna skulle finnas tillgängliga via Uppsala 

universitetsbibliotek. Vid sökningarna fanns ett stort antal artiklar vars abstract 

överensstämde med syftet för detta arbete, men som ej fanns tillgängliga via 

universitetsbiblioteket och därför exkluderades. 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen baserades på granskningsmallen av Forsberg & Wengström (2016). 

Dock reviderades mallen något av denna studies författare. Bland annat exkluderades en 

fråga gällande jämförelsegrupper då det ej ansågs relevant vid granskning av inkluderade 

artiklar. Granskningsmallen bestod av fem kategorier och innehöll 22 frågor. För att 

poängsätta artiklarna valdes 11 ja/nej frågor ut som grund. Frågorna valdes ut baserat på 

Forsberg & Wengströms (2016) kriterier kring vad som bör ingå i en kvalitetsgranskning.  

 

Artiklar med 0-4 poäng bedömdes vara av låg kvalitet, 5-7 poäng bedömdes som medelhög 

kvalitet och 8-11 poäng bedömdes som hög kvalitet. Detta baserades på Forsberg & 

Wengströms (2016) definition av vad som räknas som hög respektive låg kvalitet på en 
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studie. I arbetet inkluderades åtta artiklar som bedömdes ha hög kvalitet, och två artiklar som 

bedömdes ha medelhög kvalitet. Optimalt hade varit att endast inkludera artiklar av hög 

kvalitet, men författarna ansåg att de artiklar av medelhög kvalitet som inkluderades var 

relevanta för studiens resultat. Granskningsmallen som användes var enligt studiens författare 

bra, och inkluderade de kriterier som anses vara viktiga vid en kvalitetsgranskning (Forsberg 

& Wengström, 2016). Det faktum att mallen inte innehöll ett färdigt poängsystem kan dock 

varit negativt. Detta eftersom författarna då utformade ett eget poängsystem vars validitet ej 

är bekräftat. 

Forskningsetiska överväganden 

De artiklar som inkluderas i en litteraturstudie ska vara granskade av en etisk kommitté eller 

inkludera etiska överväganden, deltagarna ska även vara informerade om vad studien innebär 

(Forsberg & Wengström, 2016). De artiklar som inkluderats i denna litteraturöversikt har 

tydligt redovisat att de är etiskt godkända samt att deltagarna är informerade om respektive 

studies innebörd. Detta stärker det vetenskapliga värdet i denna litteraturöversikt. Författarna 

till denna litteraturöversikt har varit objektiva vid urval av artiklar samt vid presentation av 

resultatet, vilket stärker det vetenskapliga värdet ytterligare. 

Behov av vidare forskning 

Det finns mycket kvantitativ forskning kring hur livskvaliteten hos njurtransplanterade 

patienter förändras efter njurtransplantation. Överlag visar den befintliga forskningen att 

livskvaliteten ökar efter njurtransplantation, men att den inom vissa områden fortfarande är 

lägre än normalbefolkningen. Det skulle därför behövas vidare forskning för att utreda 

orsaken till detta och hur vårdpersonal kan förbättra livskvaliteten ytterligare för 

njurtransplanterade patienter. 

Slutsats 

Efter en njurtransplantation ökar livskvaliteten för njurtransplanterade patienter och blir 

bättre än dialyspatienters livskvalitet, dock uppnår inte alla njurtransplanterade patienter 

samma höga livskvalitet som normalbefolkningen. Detta beror på att livskvaliteten påverkas 

av att de njurtransplanterade upplever en lägre fysisk, psykisk och social livskvalitet jämfört 

med normalbefolkningen. Att de njurtransplanterade inte längre är i behov av 

dialysbehandling är en stor anledning till att deras livskvalitet ökar efter njurtransplantation. 

Dock upplever de njurtransplanterade patienterna att de är i behov av mer emotionellt stöd än 



 23 

vad som erbjuds. Det är därför viktigt som sjuksköterska att inte glömma bort patientens 

behov av emotionellt stöd och individanpassad information. Trots att livskvaliteten inte 

uppnår normalbefolkningens upplevda livskvalitet ökar de njurtransplanterades livskvalitet 

tillräckligt mycket för att en njurtransplantation ska förbättra livet för en patient med kronisk 

njursvikt. 

  



 24 

REFERENSER 

* = Artiklar i resultatdelen 

 

*Al-Aradi, A., Phelan, P. J., O’Kelly, P., Khan, A. H., Rahman, M. A., Hanley, A,... Conlon, 

P. J. (2009). An assessment of the long-term health outcome of renal transplant recipients in 

Ireland. Irish Journal of Medical Science, 178(4), 407-412. Doi: 10.1007/s11845-009-0363-z 

 

Bakkan, P-A., Sødal Myrseth, A., Kongshaug, K., Relbo, A. & grov, I. (2011). Omvårdnad 

vid organdonation och organtransplantation I H. Almås, D-G. Stubberud & R. Grønseth 

(Red.), Klinisk omvårdnad 2 (2. uppl., s. 505). Stockholm: Liber AB. 

 

Baum, C. (2001). Weight Gain and Cardiovascular Risk After Organ Transplantation. 

Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, 25(3), 114-119. Doi: 

10.1177/0148607101025003114 

 

Been-Dahmen, J., Grijpma, J., Ista, E., Dwarswaard, J., Maasdam, L., Weimar, W,... Massey, 

E. (2018). Self-management challenges and support needs among kidney transplant 

recipients: A qualitative study. Journal of Advanced Nursing, 74(19), 2393-2405. Doi: 

10.1111/jan.13730 

 

Biterman, D. (2015). Att mäta välfärd, livskvalité och social hållbarhet. 

Folkhälsomyndigheten. Hämtad från: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/projektwebbar/msh/seminarier-

konferenser/social-hallbarhet-2015/presentationer/c1/att-mata-valfard-livskvalite-och-social-

hallbarhet.pdf  

 

Bućin, D., Källén, R. & Persson, N. H. (2018). Transplantationsimmunologi och 

organtransplantationer. Lakemedelsboken.se. Hämtad 28 maj, 2019, från: 

https://lakemedelsboken.se/kapitel/allergiska-och-immunologiska-

tillstand/transplantationsimmunologi-och-organtransplantationer.html  

 

Crawford, K., Low, J. K., Manias, E. & Williams, A. (2017). Healthcare professionals can 

assist patients with managing post-kidney transplant expectations. Research in Social and 

https://doi.org/10.1177/0148607101025003114
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/projektwebbar/msh/seminarier-konferenser/social-hallbarhet-2015/presentationer/c1/att-mata-valfard-livskvalite-och-social-hallbarhet.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/projektwebbar/msh/seminarier-konferenser/social-hallbarhet-2015/presentationer/c1/att-mata-valfard-livskvalite-och-social-hallbarhet.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/projektwebbar/msh/seminarier-konferenser/social-hallbarhet-2015/presentationer/c1/att-mata-valfard-livskvalite-och-social-hallbarhet.pdf
https://lakemedelsboken.se/kapitel/allergiska-och-immunologiska-tillstand/transplantationsimmunologi-och-organtransplantationer.html
https://lakemedelsboken.se/kapitel/allergiska-och-immunologiska-tillstand/transplantationsimmunologi-och-organtransplantationer.html


 25 

Administrative Pharmacy, 13(6), 1204-1207. Doi:10.1016/j.sapharm.2016.11.013 

 

Czyzewski, L., Sanko-Resmer, J., Wyzgal, J. & Kurowski, A. (2014). Assessment of Health- 

Related Quality of Life of Patients after Kidney Transplantation in Comparison with 

Hemodialysis and Peritoneal Dialysis. Annals of transplantation, 19(1), 576-585. 

doi:10.12659/AOT.891265 

 

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande: i teori och praxis. Stockholm: 

Natur & kultur 

 

*Esposito, P., Furini, F., Rampino, T., Gregorini, M., Petrucci, L., Klersy, C,... Dalla Toffola, 

E. (2017). Assesment of physical performance and quality of life in kidney-transplanted 

patients: a cross-sectional study. Clinical Kidney Journal, 10(1), 124-130. Doi: 

10.1093/ckj/sfw102  

 

Evans, M. (2018). Kronisk Njursjukdom (CKD). I Svenskt Njurregister, Svenskt Njurregister 

årsrapport 2018 (s.25). Hämtad från: 

https://www.medscinet.net/snr/rapporterdocs/Svenskt%20Njurregister%202018.pdf?fbclid=I

wAR2LbpO_IIQj0okHfAk6DEety7IPMkhbFfT74bulJdptMRjdr_iemfayW88  

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. (4. uppl.). Stockholm: Natur & Kultur 

 

Gabara, S., Schön, S. & Stendahl, M. (2018). Epidemeologi. I Svenskt Njurregister, Svenskt 

Njurregister årsrapport 2018 (s. 15). Hämtad från: 

https://www.medscinet.net/snr/rapporterdocs/Svenskt%20Njurregister%202018.pdf?fbclid=I

wAR2LbpO_IIQj0okHfAk6DEety7IPMkhbFfT74bulJdptMRjdr_iemfayW88  

 

*Gentile, S., Beauger, D., Speyer, E., Jouve, E., Dussol, B., Jacquelinet, C. & Briançon, S. 

(2013). Factors assosiated with health-related quality of life in renal transplant recipients: 

results of a national survey in France. Health and Quality of Life Outcomes, 11(88). Doi: 

10.1186/1477-7525-11-88 

 

Grefberg, N. & Roman, M. (2013). Njurmedicinska sjukdomar I N. Grefberg (Red.), 

https://www.medscinet.net/snr/rapporterdocs/Svenskt%20Njurregister%202018.pdf?fbclid=IwAR2LbpO_IIQj0okHfAk6DEety7IPMkhbFfT74bulJdptMRjdr_iemfayW88
https://www.medscinet.net/snr/rapporterdocs/Svenskt%20Njurregister%202018.pdf?fbclid=IwAR2LbpO_IIQj0okHfAk6DEety7IPMkhbFfT74bulJdptMRjdr_iemfayW88
https://www.medscinet.net/snr/rapporterdocs/Svenskt%20Njurregister%202018.pdf?fbclid=IwAR2LbpO_IIQj0okHfAk6DEety7IPMkhbFfT74bulJdptMRjdr_iemfayW88
https://www.medscinet.net/snr/rapporterdocs/Svenskt%20Njurregister%202018.pdf?fbclid=IwAR2LbpO_IIQj0okHfAk6DEety7IPMkhbFfT74bulJdptMRjdr_iemfayW88


 26 

Medicinboken (5. uppl., s. 461-463, 469, 497-498, 502 & 506). Stockholm: Liber. 

 

Gruttadauria, M., Dunn, C., Lin, J., Kaminetsky, J., Applebaum, K., Portal, D,... Greenstein, 

S. (2019). Patients’ Expectations for Longevity of Kidney Transplant. Progress in 

Transplantation, 29(1), 48-53. Doi: 10.1177/1526924818817045  

 

Gulbrandsen, T. (2011). Omvårdnad vid akut njurskada och kronisk njursvikt I H. Almås, D-

G. Stubberud & R. Grønseth (Red.), Klinisk Omvårdnad 2 (2. uppl., s. 85-86 & 92-93). 

Stockholm: Liber AB. 

 

Halpern, L. (2017). Early Ambulation Is Crucial for Improving Patient Health. American 

Journal of Nursing, 117(6), 15. Doi: 10.1097/01.NAJ.0000520240.29643.e2 

 

*Jansz, T., Bonenkamp, A., Boereboom, F., van Reekum, F., Verhaar, M. & van Jaarsveld, B. 

(2018). Health-related quality of life compared between kidney transplantation and nocturnal 

hemodialysis. PLoS ONE, 13(9). Doi: 10.1371/journal.pone.0204405 

 

Järhult, J. & Offenbartl, K. (2013). Kirurgiboken (5. uppl.). Stockholm: Liber. 

 

Kurella Tamura, M., Desai, M., Kapphahn, K., Thomas, I-C., Asch, S. & Chertow, G. (2018). 

Dialysis versus Medical Management at Different Ages and Levels of Kidney Function in 

Veterans with Advanced CKD. Journal of the American Society of Nephrology, 29(8), 2169-

2177. Doi: 10.1681/ASN.2017121273  

 

Lennerling, A. (2017). Livet med en ny njure - En handbok för dig som njurtransplanteras. 

Transplantationscentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. 

http://epipublic.vgregion.se/upload/SU/Område%205/Verksamheter/Transplantationscentrum

/Rutiner,%20PM,%20vårdprogram%20och%20dokument/Njurtransplantation/Patientinforma

tion/Livet%20med%20ny%20njure%202017.pdf  

 

Levey, A. S., Coresh, J., Balk, E., Kausz, A. T., Levin, A., Steffes, M. W, . . . Eknoyan, G. 

(2003). National kidney foundation practice guidelines for chronic kidney disease: 

evaluation, classification, and stratification. Annals of Internal Medicine, 139(2), 137-148. 

Doi: 10.7326/0003-4819-139-2-200307150-00013  

https://dx.doi.org/10.1681%2FASN.2017121273
http://epipublic.vgregion.se/upload/SU/Omr%C3%A5de%205/Verksamheter/Transplantationscentrum/Rutiner,%20PM,%20v%C3%A5rdprogram%20och%20dokument/Njurtransplantation/Patientinformation/Livet%20med%20ny%20njure%202017.pdf
http://epipublic.vgregion.se/upload/SU/Omr%C3%A5de%205/Verksamheter/Transplantationscentrum/Rutiner,%20PM,%20v%C3%A5rdprogram%20och%20dokument/Njurtransplantation/Patientinformation/Livet%20med%20ny%20njure%202017.pdf
http://epipublic.vgregion.se/upload/SU/Omr%C3%A5de%205/Verksamheter/Transplantationscentrum/Rutiner,%20PM,%20v%C3%A5rdprogram%20och%20dokument/Njurtransplantation/Patientinformation/Livet%20med%20ny%20njure%202017.pdf
https://doi.org/10.7326/0003-4819-139-2-200307150-00013


 27 

 

Liu, H., Feurer, I. D., Dwyer, K., Shaffer, D. & Pinson, C. W. (2009). Effects of clinical 

factors on psychosocial variables in renal transplant recipients. Journal of Advanced Nursing, 

65(12), 2585-2596. Doi:10.1111/j.1365-2648.2009.05111.x 

 

Machón, M., Larrañaga, I., Dorronsoro, M., Vrotsou, K. & Vergara, I. (2017). Health-related 

quality of life and associated factors in functionally independent older people. BioMed 

Central Geriatrics, 17(19). Doi: 10.1186/s12877-016-0410-3 

 

*Mouelhi, Y., Jouve, E., Alessandrini, M., Pedinielli, N., Moal, V., Meurette, A,... Gentile, S. 

(2018). Factors Associated with Health-Related Quality of Life in Kidney Transplant 

Recipients in France. BioMed Central Nephrology, 19(99). Doi: 10.1186/s12882-018-0893-6 

 

Norlén, P. & Lindström, E. (2014) Farmakologi. (3. uppl.). Stockholm: Liber. 

 

Pagels, A. (2018). Patientrapporterade mått: RAND-36, välbefinnande och funktion ur 

patientens perspektiv. I Svenskt njurregister, Svenskt Njurregister årsrapport 2018 (s. 65). 

Hämtad från: 

https://www.medscinet.net/snr/rapporterdocs/Svenskt%20Njurregister%202018.pdf?fbclid=I

wAR2LbpO_IIQj0okHfAk6DEety7IPMkhbFfT74bulJdptMRjdr_iemfayW88 

 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2017). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice. (10. ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer. 

 

Rao, P., Merion, R., Ashby, V., Port, F., Wolfe, R. & Kayler, L. (2007). Renal 

Transplantation in Elderly Patients Older Than 70 Years of Age: Results From the Scientific 

Registry of Transplant Recipients. Transplantation, 82(8), 1069-1074. Doi: 

10.1097/01.tp.0000259621.56861.31 

 

Sánchez-Escuredo, A., Alsina, A., Diekmann, F., Revuelta, I., Esforzado, N., Ricart, M.J.,... 

Fernandez, E. (2015). Economic Analysis of the Treatment of End-stage Renal Disease 

Treatment: Living-donor Kidney Transplantation Versus Hemodialysis. Transplantation 

Proceedings, 47(1), 30-33. Doi: 10.1016/j.transproceed.2014.12.005 

 

https://www.medscinet.net/snr/rapporterdocs/Svenskt%20Njurregister%202018.pdf?fbclid=IwAR2LbpO_IIQj0okHfAk6DEety7IPMkhbFfT74bulJdptMRjdr_iemfayW88
https://www.medscinet.net/snr/rapporterdocs/Svenskt%20Njurregister%202018.pdf?fbclid=IwAR2LbpO_IIQj0okHfAk6DEety7IPMkhbFfT74bulJdptMRjdr_iemfayW88


 28 

Sand, O., Sjaastad, Ø., Haug, E. & Bjålie, J. (2006). Människokroppen: fysiologi och anatomi 

(2 uppl). Stockholm: Liber AB. 

 

*Scheel, J. F., Schieber, K., Reber, S., Stoessel, L., Waldmann, E., Jank, S,... Erim, Y. 

(2018). Psychosocial Variables Associated with Immunosuppressive Medication Non-

Adherence after Renal Transplantation. Frontiers in Psychology, 9(23). Doi: 

10.3389/fpsyt.2018.00023 

 

*Scheel, J., Schieber, K., Reber, S., Jank, S., Eskardt, K-U., Grundmann, F,... Erim, Y. 

(2019). Psychological processing of a kidney transplantation, perceived quality of life, and 

immunosuppressant medication adherence. Patient Preference and Adherence, 2019(13), 

775-782. Doi: 10.2147/PPA.S194254 

 

Snowsill, T., Moore, J., Mujica Mota, R., Peters, J., Jones-Hughes, T., Huxley, N,... 

Anderson, R. (2017). Immunosuppressive agents in adult kidney transplantation in the 

National Health Service: a model-based economic evaluation. Nephrology Dialysis 

Transplantation, 32(7), 1251-1259. Doi: 10.1093/ndt/gfx074 

 

Stanfill, A., Bloodworth, R. & Cashion, A. (2012). Lessons Learned: Experiences of Gaining 

Weight by Kidney Transplant Recipients. Progress in Transplantation, 22(1), 71-78. Doi: 

10.7182/pit2012986 

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). (2002). Livskvalitet. Sbu.se. 

Hämtad från: 

https://www.sbu.se/contentassets/5feb5706ab904687835b28d526f3229a/kapitel_6.pdf 

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2014). Etiska och sociala aspekter. 

Sbu.se. Hämtad från: 

https://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/sbushandbok_kapitel12.pdf  

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: 

Svensk sjuksköterskeförening. 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

https://doi.org/10.7182%2Fpit2012986
https://www.sbu.se/contentassets/5feb5706ab904687835b28d526f3229a/kapitel_6.pdf
https://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/sbushandbok_kapitel12.pdf


 29 

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. 

 

Tucker, E., Smith, A., Daskin, M., Schapiro, H., Cottrell, S., Gendron, E,... Maass, K. (2019). 

Life and expectations post-kidney transplant: a qualitative analysis of patient responses. 

BioMed Central Nephrology, 20(175). Doi: 10.1186/s12882-019-1368-0 

 

Uppdrag psykisk hälsa. (i.d.). SF-36 - Short Form Health Survey. Uppdragpsykiskhalsa.se. 

Hämtad från: https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/assets/uploads/2018/02/SF-36.pdf 

 

Vanichanan, J., Udomkarnjananun, S., Avihingsanon, Y. & Jutivorakool, K. (2018). 

Common viral infections in kidney transplant recipients. Kidney Research and Clinical 

Practice, 37(4), 323. Doi: 10.23876/j.krcp.18.0063 

 

*Villeneuve, C., Laroche, M-L., Essig, M., Merville, P., Kamar, N., Coubret, A,... Rousseau, 

A. (2016). Evolution and Determinants of Health-Related Quality-of-Life in Kidney 

Transplant Patients Over the First 3 Years After Transplantation. Transplantation, 100(3), 

640-647. Doi: 10.1097/TP.0000000000000846  

 

Världshälsoorganisationen (WHO). (i.d.). WHOQOL: Measuring Quality of Life. Who.int. 

Hämtad 10 september, 2019, från: https://www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-

qualityoflife/en/  

 

Ware, J., Kosinski, M. & Keller, S. (1996). A 12-Item Short-Form Health Survey : 

Construction of Scales and Preliminary Tests of Reliability and Validity. Medical Care, 

34(3), 220-233. Doi: 10.1097/00005650-199603000-00003 

 

*Weber, M., Faravardeh, A., Jackson, S., Berglund, D., Spong, R., Matas, A,... Ibrahim, H. 

(2014). Quality of Life in Elderly Kidney Transplant Recipients. Journal of the American 

Geriatrics Society, 62(10), 1877-1882. Doi: 10.1111/jgs.13065 

 

Wicks, P., Sulham, K. & Gnanasakthy, A. (2014). Quality of Life in Organ Transplant 

Recipients Participating in an Online Transplant Community. The Patient - Patient-Centered 

Outcomes Research, 7(1), 73-84. Doi: 10.1007/s40271-013-0033-0 

 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/assets/uploads/2018/02/SF-36.pdf
https://www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-qualityoflife/en/
https://www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-qualityoflife/en/
https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1097/00005650-199603000-00003


 30 

*Yagil, Y., Geller, S., Levy, S., Sidi, Y. & Aharoni, S. (2017). Body-image, quality of life 

and psychological distress: a comparison between kidney transplant patients and a matching 

healthy sample. Psychology, Health and Medicine, 23(4), 424-433. Doi: 

10.1080/13548506.2017.1400668  

 

Yapa, H., Purtell, L., Chambers, S. & Bonner, A. (2019). The relationship between chronic 

kidney disease, symptoms and health-related quality of life: a systematic review. Journal of 

Renal Care. Doi: https://doi.org/10.1111/jorc.12303 

 

Yoshikawa, Y., Ushida, J., Kosoku, A., Akazawa, C. & Suganuma, N. (2019). Childbirth and 

Care Difficulties of Female Kidney Transplantation Recipients. Transplantation Proceedings, 

51(5), 1415-1419. Doi: 10.1016/j.transproceed.2019.03.013 

 

  



 31 

Bilaga 1 

Granskningsmall för kvantitativa artiklar  

Reviderad av författarna till studien 

Artikelns namn: 

Författare: 

Syftet med studien  

1.     Vad är syftet med studien? 

2.     Är frågeställningarna tydligt beskrivna? Ja/Nej 

3.     Är designen lämplig utifrån syftet? Ja/Nej  

Undersökningsgrupperna  

4.     Vilka är inklusionkriterierna? 

5.     Vilka är exklusionskriterierna? 

6.     Vilken urvalsmetod användes? 

Randomiserat urval/Obundet slumpmässigt urval/Kvoturval/Klusterurval/Konsekutivt 

urval/Urvalet är ej beskrivet  

7.     Är undersökningsgruppen representativ? Ja/Nej 

8.     Var genomfördes undersökningarna? 

9.     Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen?  

Mätmetoder  

10.   Vilka mätmetoder användes? 

11.   Var reliabiliteten beräknad? Ja/Nej  

12.   Var validiteten diskuterad? Ja/Nej  

Analys 
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13.   Hur stort var bortfallet? 

14.   Fanns en bortfallsanalys? Ja/Nej 

15.   Var den statistiska analysen lämplig? Ja/Nej 

- Om nej, varför inte? 

16.   Vilka var huvudresultaten? 

17.   Erhölls signifikanta skillnader? Ja/Nej 

18.   Vilka slutsatser drar författaren? 

19.   Instämmer du? Ja/Nej  

Värdering 

20.  Kan resultaten generaliseras till annan population? Ja/Nej  

21.  Kan resultaten ha klinisk betydelsen? Ja/Nej 

22.  Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? Ja/Nej  

- Motivera varför eller varför inte?  

Ja/Nej-frågor med fetstil (elva punkter) är använda för kvalitetsgranskning av artiklarna.   
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Bilaga 2  

Tabell 2. Tabell resultatartiklar 

Författare, publiceringsår & 

land  

Syfte Design/metod  Urval/bortfall Resultat Kvalitet 

Al-Aradi et al., (2009). 

Irland 

Undersöka hur den 

långsiktiga hälsan ser ut 

hos njurtransplanterade 

patienter samt vilka 

förebyggande åtgärder 

som kan sättas in. 

Kvantitativ metod. 

Tvärsnittsstudie. 

 

Frågeformulär med 

egenkonstruerad enkät. 

Deltagare: 774 

Bortfall: 762 

Komplikationer efter 

njurtransplantation kan uppstå som 

exempelvis kardiovaskulär sjukdom, 

infektioner och risk för rejektion, vilket 

påverkar QoL negativt. 

9/11 

 

Hög 

kvalitet 

Esposito et al., (2017). 

Italien 

Att beskriva hur den 

fysiska 

prestationsförmågan och 

livskvaliteten påverkar 

njurtransplanterade 

patienter.  

Kvantitativ metod. 

Tvärsnittsstudie. 

 

Frågeformulär med 

mätinstrument: SF-36, 

FSS & VAS 

 

Fysiska mätningar: 

TUG-test, Semmer-

weinstein monofilament 

test, Jamar handgrip 

dynamometer & MRC-

scale. 

Deltagare: 132 

Bortfall: 34 

 

Njurtransplanterade patienter upplever 

nedsatt fysisk QoL samt presterar 

sämre på fysiska funktionstester vid 

jämförelse med referensvärdet hos 

normalbefolkningen.  

 

7/11 

 

Medelhög 

kvalitet 

Gentile et al., (2013). 

Frankrike 

Att identifiera faktorer 

som kan associeras med 

HRQoL hos 

njurtransplanterade 

patienter. 

Kvantitativ metod. 

Tvärsnittsstudie.  

 

Frågeformulär med 

mätinstrument: SF-36, 

ReTransQol & 

medicinska mätningar. 

Deltagare: 1061 

Bortfall: 401 

 

Sociodemografiska variabler påverkar 

HRQoL. 

10/11 

 

Hög 

kvalitet 

Jansz et al., (2018). 

Nederländerna 

Att mäta HRQoL mellan 

patienter som genomgått 

en njurtransplantation 

jämfört med patienter 

Kvantitativ metod. 

Tvärsnittsstudie. 

 

Frågeformulär med 

Deltagare: 72 

(41 njurtransplanterade 

patienter & 31 

patienter som 

HRQoL är generellt bättre hos 

patienter som genomgått 

njurtransplantation jämfört med 

patienter som behandlas med nattlig 

8/11 

 

Hög 

kvalitet 
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behandlas med nattlig 

hemodialys. 

mätinstrument: SF-36 & 

KDQOL-SF. 

 

Njurtransplanterade 

patienter jämförs med 

patienter som behandlas 

med nattlig hemodialys. 

behandlades med 

nattlig hemodialys)  

Bortfall: 21 

hemodialys. 

Mouelhi et al., (2018). 

Frankrike 

 

 

Identifiera faktorer som 

påverkar den 

hälsorelaterade 

livskvaliteten hos 

njurtransplanterade 

patienter. 

Kvantitativ metod. 

Tvärsnittsstudie. 

 

Frågeformulär med 

mätinstrument: SF-36, 

ReTransQol, KPS & 

CCI. 

Deltagare: 1424 

Bortfall: 45 

 

Stark koppling mellan låg QoL hos 

njurtransplanterade relaterat till låg 

inkomst, sjukpension, dåligt socialt 

stöd och hög ålder. 

 

Internettillgång kopplades till hög 

HRQoL. 

 

Läkemedel kunde påverka HRQoL 

negativt. Fanns ingen koppling mellan 

låg HRQoL och immunsupprimerande 

läkemedel. 

10/11 

 

Hög 

kvalitet 

Scheel et al., (2018). 

Tyskland 

Att undersöka 

kopplingen mellan non-

compliance till 

immunsupprimerande 

läkemedel och psykiska 

faktorer som skulle 

kunna påverka HRQoL 

hos njurtransplanterade 

patienter.  

Kvantitativ metod. 

Tvärsnittsstudie. 

 

Frågeformulär med 

mätinstrument: SF-12, 

BAASIS, HADS, F-

SozU & MESI. 

 

Deltagare: 228 

Bortfall: 102 

 

34% av deltagarna medgav non-

compliance, vilket var kopplat till ung 

ålder, dåligt socialt stöd, låg psykisk 

QoL men hög fysisk QoL.  

 

Det fanns ingen koppling mellan 

ångest och depression och non-

compliance. 

10/11 

 

Hög 

kvalitet 

Scheel et al., (2019). 

Tyskland 

Syftet med studien är att 

undersöka den 

psykologiska responsen 

efter njurtransplantation 

samt dess samband med 

HRQoL och följsamhet 

av den medicinska 

behandlingen.  

Kvantitativ metod. 

Retrospektiv 

tvärsnittsstudie. 

 

Frågeformulär med 

mätinstrument: SF-12, 

TxEQ, BAASIS & 

medicinska mätningar. 

Deltagare: 265 

Bortfall: 2 

 

Njurtransplanterade upplevde känslor 

som oro, skuld och ansvar vilket 

påverkade den psykiska HRQoL, men 

inte den fysiska HRQoL. 

9/11 

 

Hög 

kvalitet 

Villeneuve et al., (2016). 

Frankrike 

Beskriva utvecklingen 

av HRQoL hos 

Kvantitativ metod. 

Longitudinell studie. 

Deltagare: 337 

Bortfall: 13 

Kluster A upplevde HRQoL som var 

jämförbart med normalbefolkningen tre 

10/11 
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njurtransplanterade 

patienter för att hitta 

undergrupper som 

beskriver hur lång tid 

njurtransplanterade 

patienter behöver för att 

öka sin QoL. 

 

Frågeformulär med 

mätinstrument: SF-36, 

MMAS-4 & medicinska 

mätningar som 

genomfördes vid nio 

tillfällen (1, 3, 6, 9, 12, 

18, 24, 30 & 36 

månader efter 

transplantation). 

 månader efter transplantation. 

 

Kluster B upplevde lägre HRQoL än 

normalbefolkningen. Främst på grund 

av upplevd muskelsvaghet och ångest. 

Hög 

kvalitet 

Weber et al. (2014). 

USA 

Att utvärdera QoL hos 

njurtransplanterade 

patienter över 65 år samt 

jämföra deras mentala 

och fysiska QoL med 

patienter under 65 år och 

normalbefolkningen.  

Kvantitativ metod. 

Tvärsnittsstudie.  

 

Frågeformulär med 

mätinstrument: SF-36 

 

Njurtransplanterade 

patienter över 65 år 

jämförs med 

njurtransplanterade 

patienter under 65 år 

och normalbefolkning. 

Deltagare:1694 

(150 

njurtransplanterade 

äldre än 65 år & 1544 

njurtransplanterade 

yngre än 65 år) 

Bortfall: 2789 

FL var lägre hos njurtransplanterade 

över 65 år jämfört med patienter under 

65 år och normalbefolkningen.  

 

PL var jämförbar med 

normalbefolkningen och patienter äldre 

än 65 år. Patienterna under 65 år hade 

lägre PL. 

10/11 

 

Hög 

kvalitet 

Yagil, Geller, Levy, Sidi & 

Aharoni (2017). 

Israel 

Att undersöka om det 

finns någon skillnad hos 

njurtransplanterade 

patienter och 

normalbefolkningen 

gällande negativ 

kroppsbild, 

kroppsidentifiering, QoL 

och psykisk ohälsa. 

Kvantitativ metod.  

Tvärsnittsstudie. 

 

Frågeformulär med 

mätinstrument: SF-12, 

BIIQ, BIQ & BSI. 

 

Njurtransplanterade 

patienter jämförs med 

normalbefolkningen. 

Deltagare: 90 

(45 njurtransplanterade 

patienter & 45 friska 

individer) 

Bortfall: ej redovisat 

 

Njurtransplanterade patienter 

rapporterade lägre QoL och mer 

psykisk ohälsa jämfört med 

normalbefolkningen.  

 

Ingen skillnad mellan uppfattning av 

negativ kroppsbild fanns i grupperna.  

 

Signifikanta skillnader mellan negativ 

kroppsbild, QoL och psykisk ohälsa 

fanns bara hos njurtransplanterade. 

7/11 

 

Medelhög 

kvalitet 
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