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SAMMANFATTNING  
Patienter med kronisk njursvikt är beroende av sjukvården och har behov av kunskap och stöd för 
att hantera sin egenvård. Patientundervisning är en vanlig verksamhet och ett viktigt verktyg inom 
njurmedicinsk omvårdnad. Att förmedla kunskap och arbeta för patienters delaktighet är till stor del 
sjuksköterskans uppgift. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka undervisnings betydelse 
för patienter med kronisk njursvikt. Litteraturstudien baserades på sex artiklar med kvalitativ ansats 
och tre artiklar med kvantitativ ansats. Analysen genomfördes enligt Graneheims och Lundmans 
innehållsanalys. Resultatet visade att betydelsen av undervisning för patienter med kronisk njursvikt 
var att de fick kunskap för att kunna ta egna beslut och vara delaktiga i sin vård. Vidare betydde 
undervisning att patienterna hade stöd och fick uppföljning av sjuksköterska och resterande 
njursviktsteamet. Dessutom visade det sig att jämlika diskussioner med sjuksköterska infann sig när 
sjuksköterskan släppte på maktkontrollen och gav kunskap. Undervisning i grupp betydde vidare att 
patienten och närstående fick tillfälle till jämlika diskussioner med andra patienter med mer 
erfarenheter. Patient empowerment och att arbeta för möjlighet till delaktighet diskuterades som 
lämpligt förhållningssätt för att ge patienten makt och få gott utbyte av undervisning. 
 
 
Nyckelord: Delaktighet, empowerment, innehållsanalys, kronisk njursjukdom, omvårdnad, 
patientundervisning, stöd. 
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INLEDNING 
 
I mitt arbete som njursviktskoordinator är den största arbetsuppgiften att undervisa patienter och 
deras närstående, se till att patienterna känner sig delaktiga och tar hand om sin egen behandling så 
långt de förmår. Därför är frågan, vad undervisningen betyder för patienter, av största vikt för mig 
som sjuksköterska. Frågan om hur patientundervisning ska organiseras diskuteras i den kliniska 
verksamheten, inom professionen och omvårdnadsvetenskap. När är det dags med undervisning om 
behandlingsformer? Vem tjänar på att patienter får undervisning? Vad betyder delaktighet för 
patienterna respektive för personalen? Hur undervisas patienter idag? Vilken form fungerar bäst: 
studiecirkel, föreläsningar, rådgivande samtal? Betyder vårdpersonalens förhållningssätt något för 
hur patienter tar initiativ till egenvård? Enligt Isaksson, Engström, Beijer-Melander, Ekman, Friberg 
och Östlinder (2007) behövs fortsatt forskning för att identifiera vad som fungerar bra eller inte i 
lärandesituationer.  
 
 
BAKGRUND  
 
Kronisk njursjukdom 
 
Den kliniska sjukdomsbilden och behandlingsbehovet vid kronisk njursjukdom är beroende av 
njursjukdomens svårighetsgrad. Enligt Nyberg och Jönsson (2004) är de vanligaste orsakerna till 
kronisk njursjukdom idag diabetes och glomerulonefrit. Vidare kan det vara en ärftlig sjukdom eller 
uppstå sekundärt som ett led i systemsjukdom. Nyberg och Jönsson (2004) tar upp att patienten med 
kronisk njursjukdom oftast är väl känd på njurmottagningen i skedet när patienten behöver mer 
kunskap och undervisning för att medverka i sin egenvård och ökade medicinering. Ofta känner sig 
patienten då trött och initiavlös och kan besväras av ett flertal tecken på urinförgiftning såsom 
aptitlöshet, illamående, restless legs, sömnlöshet, klåda, sänkt libido och impotens. Dessa fysiska 
tillkortakommanden, den förändrade rollfördelningen i familj och kanske i arbetslivet som ger sig 
till känna vid kronisk sjukdom behöver bearbetas. Samtidigt ska personen med kronisk njursjukdom 
tillsammans med närstående göra flera val och sätta sig in i ny kunskap och dessutom göra 
livsstilsförändringar (a.a.). Denna situation kräver uppföljning och undervisning, i varierande grad, 
resten av livet med kronisk njursjukdom. Detta oberoende av patientens ålder eller vilken 
behandling som patienten väljer: medicinering, diet, dialys, på institution eller i hemmet, 
transplantation eller palliativ behandling. Alla behandlingsalternativ eller skeden i njursjukdomen 
kräver uppföljning eller undervisning för egenvård i växlande nivåer (Nyberg & Jönsson, 2004). 
 
 
Patientundervisning 
 
Meningen med studier i ämnet patientundervisning är ofta att ”öka patienters kunskap”(Isaksson et 
al., 2007, s 97). Kritik uttalas av Isaksson et al. (2007) mot interventioner som saknar teoretisk 
referensram eller en klar beskrivning av de pedagogiska strategier som utgångspunkt. Författarna 
menar att tidigare erfarenheter inte används utan istället upprepas nya kurser med liknande innehåll 
som tidigare (a.a.). Författarna tycker sig se att utgångspunkten fortfarande är vårdarnas perspektiv 
och inte patientens (a.a.). I ett kapitel om praktiska råd inför start av patientundervisningsprogram 
tar Klang-Söderkvist (2008) upp att människor minns 20 % av vad de hör och att det därför är 
viktigt att utforma undervisningen i samråd med patienterna. 
 
Individuella möten rekommenderas när patienten inte är känd av undervisaren. Fördelarna med 
gruppundervisning, menar Klang-Söderkvist (2008), är att patienter ges möjligheter till att dela 
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erfarenheter och få tips av varandra. Isaksson et al. (2007) och Klang-Söderkvist (2008) menar att 
undervisning ska vara ett gemensamt arbete mellan vården, patienten och närstående för att 
tillvarata respektives expertkunskaper. I detta samarbete ska det även arbetas fram hur eller när 
undervisningen ska ske, i grupp eller vid enskilda samtal, tillsammans med närstående eller inte 
(Isaksson et al., 2007; Klang-Söderkvist, 2008). Detta beskriver Hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763) i §2a:”att vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet” 
samt att ”vården och behandlingen ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd 
med patienten”. I §2b anges att ”patienten ska ges individuellt anpassad information om sitt 
hälsotillstånd och om de metoder, undersökningar, vård och behandling som finns.”  Enligt 
Isaksson et al. (2007) är detta en juridisk vägledning, “men kan också tolkas som en utmaning 
riktad till all hälso- och sjukvårdspersonal som befinner sig i patientnära verksamhet” (a.a., s 31). 
 
 
Sjuksköterskans del i undervisningen 
 
Sjuksköterskor tänker inte alltid på hur stor del av arbetet som faktiskt är rent pedagogiska 
uppgifter. Undervisning är till stor del sjuksköterskans verktyg och ansvar, både ur traditionell 
synpunkt och i utbildningens examination (Isaksson et al., 2007). I Socialstyrelsens allmänna råd 
(SOSFS 1995:5) om Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor tydliggörs sjuksköterskans ansvar 
att ”i dialog med patient/närstående ge stöd och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i 
vård och behandling//...//förvissa sig om att patient och/eller närstående förstår given 
information”(a.a., s 11). 
 
Den undervisande uppgiften har fått en mer framträdande roll för sjuksköterskor (Isaksson et al., 
2007), men enligt Öhman (2003) sker sjuksköterskans undervisning av patienter oreflekterat och 
informellt och utgår inte från patientens erfarenheter. Det pedagogiska arbetet beskrivs av 
sjuksköterskor som att berätta, ge råd eller informera (a.a.). Sjuksköterskor i studien av Öhman 
(2003) menade att patientundervisningen är svårdefinierbart och har då också svårt att identifiera 
vad som behöver utvecklas. Hälso- och sjukvården är en akademisk miljö men trots detta får 
lärandet litet utrymme i diskussioner om verksamheten och i omvårdnaden (Isaksson et al., 2007). 
Intresset ligger på effektivitet i dessa sammanhang och lärandet bör upphöjas till att bidra till den 
enskilde människans ökade hälsa och livskvalitet vilket då även bör ge en ekonomisk fördel 
samhällsekonomiskt (a.a.). På grund av traditionell sjukdomsfokusering och ekonomiskt tänkande 
kan övergången till samarbetet med patienten för ett mer patientstärkande arbete vara svårt för både 
sjuksköterska och patient (Thors Adolfsson, Smide, Gregeby, Fernström & Wikblad, 2004). Båda 
parter kan ha kvar sina gamla roller i vårdhierarkin och för att släppa det kan det behövas 
handledning som stöd för personal som är vana att styra (a.a.).  
 
 
Empowerment 
 
Patient empowerment, eller egenmakt, är när människor har tillräcklig kunskap för att ta rätt beslut, 
har tillräcklig kontroll och resurser att förverkliga sina beslut. Det viktiga är att förskjuta makten 
från sjukvårdspersonal till patienten (Funnel & Andersen, 2003). I en studie av Friberg (2001) om 
pedagogiska möten mellan patienter och sjuksköterskor har patienters upplevelser av hotad eller 
bekräftad värdighet i olika pedagogiska möten beskrivits. Förekomst av oro och känslan av att vara 
eller inte vara förbereddd kunde vara avgörande för patienters upplevelser av värdighet ( a.a.). 
Empowerment-tänket som präglar lagtexten i Hälso- och sjukvårdslagen och regelverket för 
sjuksköterskans arbete stärker patientperspektivet i sjukvården (Isaksson et al., 2007).  
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I vården av patienter med kroniska sjukdomar fungerar denna form av förhållningssätt med ett 
ömsesidigt förtroende och kunskapsbyte mellan vårdgivare och mottagare (Funnel & Anderson, 
2003). Författarna säger att processen inte endast stärker patienten utan påverkar även utbildaren 
och hela sjukvården. Genom att byta vårdfilosofi till ettmer empowermentinriktat förhållningssätt 
kräver utbildning av personal (a.a.). Vid studie av implementering och utbildning av personal inför 
införandet av empowerment i primärvården har det visat sig att det är viktigt att all vårdpersonal 
involveras i interventionen av patient empowerment för att patienter ska mötas på samma sätt av all 
personal (Thors Adolfsson et al., 2004). 
 
 
Delaktighet 
 
Det andra begreppet som passar in i samarbetet mellan patient och vårdutbildare är delaktighet som 
enligt Björvell och Insulander (i Klang-Söderkvist, 2008) är en synonym till empowerment. Enligt 
Svenska Akademins Ordlista betyder delaktighet ”att ha del i...” eller, ”att vara inblandad 
i...”(SAOL, 1998). Ett förslag till att forma en teoretisk definition av begreppet patientdelaktighet 
har gjorts av Sahlsten, Larsson, Sjöström och Plos (2008). De tar upp vikten av att en jämbördig 
relation etableras mellan sjuksköterska-patient och att sjuksköterskan släpper på maktkontrollen i 
relationen med patienten och delar med sig av information och kunskap.Vidare ska det finnas ett 
aktivt engagemang både intellektuellt och praktiskt från både sjuksköterska och patient (a.a.). 
 
Flera artiklar har utgivits i ämnet patientdelaktighet sett utifrån sjuksköterskors och patienters 
erfarenheter (Eldh, Ehnfors & Ekman, 2004; Larsson, Sahlsten, Lindencrona, Sjöström & Plos, 
2007; Sahlsten, Larsson, Lindencrona & Plos, 2003). Det som framkom i dessa studier var att 
vårdpersonalens förhållningssätt och miljö har stor betydelse för att patienterna ska orka med att ta 
del i sin behandling (Larsson et al. 2007; Sahlsten et al., 2008). Delaktighet har inte samma 
betydelse för patienter och för sjuksköterskor. Delaktighet för patienter betyder att de är sedda av 
sjuksköterskor och att deras önskningar , behov och beslut blir respekterade. För sjuksköterskor är 
delaktigheten relaterad till hur patienten tar emot information och hur patienten hanterar symtom 
och hur kontakten fungerar mellan sjuksköterska och patient (Eldh et al., 2004; 2005). Dessutom 
framkom att patienternas syn på delaktighet bör beaktas i högre grad i utvecklingen av 
vårdprogram, utbildningar och politiskt handlingsprogram för sjukvårdsutveckling.  
 
Behov av fler studier för ytterligare utveckling av patientundervisning nämns också (Eldh et al., 
2004; 2005; Sahlsten et .al., 2008). Även Klang-Söderkvist (i Isaksson et al., 2007) tar upp behov 
av studier i ämnet patienters lärande. De tar också upp att ett stort antal av pedagogiska metoder och 
modeller för upplägg av patientundervisande situationer finns. Detta mångfald väcker frågan om det 
är möjligt att visa att en strategi är mer effektiv än en annan och därmed till större nytta för 
patienterna (Isaksson et al., 2007). 
 
 Med ovanstående frågor och refererad litteratur som bakgrund framstår det som angeläget att 
undersöka vilken betydelse undervisning har för patienter med kronisk njursjukdom. 
Litteraturstudiens resultat kommer att diskuteras med fokus på begreppen empowerment och 
delaktighet. 
 
 
SYFTE 
 
Syftet med litteraturstudien var att undersöka undervisnings betydelse för patienter med kronisk 
njursjukdom.  
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METOD 
 
Denna studie har genomförts som en litteraturstudie med kvalitativ ansats för att få kunskap om 
undervisnings betydelse för patienter med kronisk njursjukdom. Att söka i litteraturen är ett sätt att 
ta fram kunskaper i ämnet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Denna litteraturstudie består av 
granskning och innehållsanalys av nio vetenskapliga artiklar, sex med kvalitativ ansats och tre med 
kvantitativ ansats i ämnet enligt studiens syfte.  
 
 
Urval 
 
Litteratursökning har gjorts i Medline och i Cinahl efter artiklar med omvårdnadsinriktning. 
Artiklar med kvalitativ ansats söktes främst men eftersom det fanns begränsat antal artiklar med 
denna ansats utökades sökningen till artiklar med kvantitativ ansats (Forsberg & Wengström, 2008). 
 
Inklusionskriterier har varit artiklar med abstrakt, artiklar på engelska från 1998-2009 har använts 
som behandlar vuxna människor (19 år och äldre) med kronisk njursjukdom. Sökningar har gjorts 
mellan v 6-16 2010 framför allt enskilt men även vid tre tillfällen med hjälp av bibliotekarie vid 
Skånes Universitetssjukhus i Lund. 
 
Följande sökord har använts: Chronic Renal Failure, nursing, patient education, patient experience, 
patient empowerment, dialysis, kidney transplantation och self-monitoring. Dessa ord har 
kombinerats med AND på samma vis i båda databaserna (Bilaga 1).  
 
Abstrakts eller hela artiklar som relaterade till syftet har lästs igenom och sju artiklar hittades 
genom sökning. En artikel hittades genom manuell sökning i artikels referenslista och en hittades 
genom annan sökt artikels relaterade artikel i databas. Tillsammans nio artiklar (Bilaga 2) valdes ut 
till kvalitetsbedömning och innehållsanalys. 
 
Kvalitetsbedömning  
 
Enligt Willman et al. (2006) är det värdefullt att studier granskas och bedöms på ett ”trovärdigt och 
systematiskt tillvägagångssätt” (a.a., s 83) för att främja tolkningen och översikten av bevisen. 
Granskningen och bedömningen har gjorts enligt protokoll för kvalitetsbedömning av studier med 
kvalitativ respektive kvantitativ metod och har sammanställts enligt Willman et al. (2006) (Bilaga 
2). 
 
Innehållsanalys 
 
De etablerade begreppen som använts vid innehållsanalysen är: meningsbärande enhet, 
kondensering, abstraktion, kod, subkategori och kategori (Graneheim & Lundman, 2004). 
Innehållet i artiklarnas resultatdel som handlade om undervisningens betydelse för patienter med 
njursjukdom, har analyserats genom manifest innehållsanalys (content analysis) (a.a.). Att använda 
manifest innehållsanalys innebär att beskriva uppenbara och synliga bevis för innehållet i texten. 
 
Analysen i denna studie gick till på följande sätt. Resultatdelen i artiklarna med kvalitiv ansats, 
resultat och resultatdiskussion i artiklarna med kvantitativ ansats lästes flera gånger. De aktuella 
meningsbärande enheterna som behandlade undervisning för patienter med kronisk njursvikt 
markerades och skrevs in i en matris. Därefter kondenserades texten, vilket innebär att korta ner 
texten med försök att ändå behålla betydelsen i den meningsbärande enheten enligt Graneheim och 
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Lundman (2004). I nästa steg kortades de kondenserade meningarna till koder, fortfarande utan att 
förändra innehållet utan koderna svarande mot studiens syfte. Ett antal subkategorier växte fram, 
matrisen skrevs ut och klipptes itu i papperskort som lästes igenom och sorterades i olika grupper 
med gemensamma nämnare. Denna sortering av subkategorierna gjorde att tre kategorier bildades 
som gav svar på frågan i studiens syfte. Dessa kategorier användes för att ge rubriker till 
resultatdelen (tabell 1). 
 
 
 
Tabell 1 Exempel på analysprocessen 
Meningsbärande enheter 
 

Kondenserad text Kod Subkategorier  Kategorier  

All identified, for themselves 
or others, the importance of 
needing to learn more about 
renal disease to help prepare 
for dialysis. 
3) Harwood et al. (2005) s 298 

Behov av att lära 
om njursjukdom 
som förberedelse 
inför dialys.  

För-
beredande 
kunskap 

Behov av 
förberedande  
kunskaper inför 
dialysstart 

Kunskap för 
beslut och 
delaktighet 
 

Support and ”a little 
guidance” with diet, fluid and 
medication management were 
consistently identified as areas 
requiring more education. 
4) Constantini et al. (2008) s 
152 

Stöd och 
kontinuerlig 
utbildning om 
diet, vätska och 
medicinering 
kontinuerligt  

Behov av 
stöd och 
utbildning 

Kontinuerligt 
behov av stöd 
och utbildning  

 Stöd och 
uppföljning 

Peer comparison was utilized 
to provide this reassurance and 
to instil optimism that they 
would be able to cope with 
their future treatment. 
1) Tweed & Ceaser (2005) s 
662 
 

Kontakt med 
patienter i samma 
sjukdomssituatio
n inger optimism 
för att kunna 
hantera framtida 
behandling. 

Jämlik 
patient-
kontakt 

Viktigt med 
kontakt med 
patienter i 
samma 
situation  

Jämlika 
diskussioner 
 

 
 
 
RESULTAT 
 
Undervisningsinterventionerna kallades i de olika artiklarna för informationsdag (Tweed & Ceaser, 
2005), undervisningsprogram (Klang, Björvell, Berglund, Sundstedt & Clyne, 1998; Klang, 
Björvell & Clyne, 1999; Manns, Taub, Vanderstraeten, Jones, Mills, Visser & McLaughlin, 2005), 
gruppundervisning (Harwood, Locking-Cusolito, Spittal, Wilson & White, 2005), information (Iles- 
Smith, 2005) eller utbildning (Lee, Gudex, Povlsen, Bonnevie & Nielsen, 2008). Ordet 
undervisning har i resultatredovisningen använts som ett gemensamt uttryck.  
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Resultatet presenteras med hjälp av tre kategorier. 
• Kunskap för beslut och delaktighet 
• Stöd och uppföljning 
• Jämlika diskussioner  
 
 
Kunskap för beslut och delaktighet 
 
För patienter och deras närstående var undervisningen ett nödvändigt verktyg för att de skulle ha 
möjlighet att ta beslut om val av dialysbehandling (Harwood et al., 2005; Tweed & Ceaser, 2005). 
Patienter identifierade ett behov av att lära sig om njursjukdom och förbereda sig med kunskaper 
inför dialysstart. Kombinationen av skriftlig information, studiebesök på dialysavdelning och 
gruppträffar med andra patienter redovisade patienterna vara betydelsefullt (Harwood et al., 2005), 
vilket av en patient beskrevs som:  

 
 ”I talked to people, attended the class, informed my family I wouldn't  be travelling 
anymore... [I] mentally prepared myself, thought on the  positive side, [you ] either go to dialysis 
or you die...The evening  education classes opened my eyes, quite instructive, helped [me] 
 prepare for how to handle it [dialysis].” (Harwood et al., 2005, s  298). 
 
Patienter och närstående tyckte att undervisningen gav tillräckligt med kunskaper för att känna sig 
delaktiga i besluten om sin behandling. Dessutom poängterades att det kändes viktigt för 
patienterna att få kunskap om framtiden och deras egna möjligheter (Klang et al.,1999).  
Studiebesök på dialysavdelning var ett sätt att få ny kunskap. Få vetskap om  effekter och bieffekter 
av hemodialys och peritonealdialys uttrycktes av en patient enligt följande; 

 
”It was good to learn about the effects and side effects of the HD(hemodialys) and 
CAPD(continous ambulatoric peritoneal dialysis) and to visit the dialysis ward” (Klang 
et al., 1999, s 873) 

 
Betydelsen av att få relevant och individualiserad information om sin diagnos betonades av  
patienter som deltog i en studie med människor med mild-moderat grad av njursvikt, chronic kidney 
disease (CKD) 1-3 (Constantini, Beanlands, McCay, Cattran, Hladunewich & Francis, 2008). 

 
”You can't tell a 15-year-old the same thing that you are telling me, that yo're going to 
tell a 55-year-old. It just doesn't... for peace of mind it doesn't work. ” (Constantini et 
al., 2008, s 152) 

 
Vidare kunde patienter som inte haft möjlighet att delta i undervisning peka på betydelsen att få god 
tid på sig för att ha möjlighet att inhämta de kunskaper som krävs för att göra ett behandlingsval 
och kunna vara delaktig (Lee et al., 2008). 

 
”If you are going to do it [dialysis] anyway, they might as well prepare you so it does  
not hit too hard... I would have liked to have time to find out what was happening and 
what to choose. If the information had been better, I might have chosen differently and 
not have missed almost a year of my life.”(Lee et al., 2008, s 3956)  
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Undervisningen hade stor genomslagskraft, speciellt för de människor som inte alls haft tillfälle att 
göra ett eget val. Attityder gentemot självdialys och egenvård förändrades klart och majoriteten av 
patienter som deltagit i undervisning valde självdialys i någon form (Manns et al., 2005). 

 
”In fact, the impact of the intervention appeared greatest among patients who, at study 
baseline, were either uncertain about which dialysis modality to start or were planning 
to start with in-center dialysis. Of the18 such patients in the control group, only 3 
(16,7%) planned to  start self-care diaslysis at study end compared with 9 of 14 
(64,2%) such patients in the intervention group.” (Manns et al., 2005, s 1780) 

 
 
Stöd och uppföljning  
 
Personalens förhållningssätt och stöd hade stor betydelse för att patienter skulle orka och vilja ta 
initiativ till egenvård. Patienter som tränade inför att de skulle ha bloddialys nattetid i hemmet, 
efterfrågade stöd, empati och pedagogiskt utbildad personal (Wong, Migram, Halifax, Eakin, 
Cafazzo & Chan, 2009). 
Patienter sade sig ha svårt att ta till sig information, kände oro för att inte ha uppfattat all 
information, eller saknade information. Stöd och uppföljning av undervisningen hade stor betydelse 
för att undvika denna oro (Harwood et al., 2005; Constantini et al., 2008; Iles-Smith, 2005). 
Människor hade behov av support och vägledning av vårdpersonal kontinuerligt för att lyckas med 
sin behandling. Patientgruppen med CKD 1-3 tryckte på betydelsen av personalens lyhördhet och 
kunskap om vanligt förekommande frågor för denna patientkategori (Constantini et al., 2008). 

 
”Some participations perceived a need for greater awerness among healthcare 
professionals that people newly diagnosed with CKD ”don't know what to ask” and  ”... 
even if they [patients] don't ask try and explane everything... cause a lot of people don't 
ask questions. (Constantini et al., 2008, s 152) 

 
Betydelsen av att patienterna kände att de fick tillräckligt med tid vid besök på mottagning och att 
de verkligen fick nödvändig information inför framtidens behandling poängterades (Iles-Smith, 
2005). Patient uttryckte oro och ansvar för att de, men även att andra patienter inte fått tid på 
följande vis: 

 
”I mean there's not a lot of time is there to explain everything...there's so many people 
waiting.” (Iles- Smith, 2005, s 132) 

 
Även kontakt med vården ”i god tid” eller ”timing” för informationen togs upp av personer med 
njursjukdom som var i fas för att förbereda sig för dialys, som betydelsefullt. De önskade tidig 
information och ville gärna få försäkran om att de fick fylla på eller fräscha upp kunskaperna 
kontinuerligt eller vid behov (Lee et al., 2008). Just att detta uppnåddes med undervisning 
bekräftades: 
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”The education programme not only provided information and a chance of exchanging 
ideas, but also served as an early starting point for long-term individual 
support.”(Klang et al., 1998, s 42)  

 
Patienter angav att ha sina närstående delaktiga i undervisningen var ett stort stöd och till hjälp för 
att ta till sig kunskaper (Harwood et al. 2005). De närståendes deltagande i undervisningen gav 
också  klart positiva effekter på patienternas fysiska, psykiska och existentiella välbefinnande 
(Klang et al., 1998). 
 
 
Jämlika diskussioner 
 
Möjligheten att få samtala med andra patienter under jämlika former för patienter med njursjukdom 
är ett genomgående tema i många kommentarer (Lee et al., 2008; Tweed & Ceaser, 2005). Men 
även att få jämlika samtal med personalen, det vill säga att det inte uppstod traditionella lärare-elev 
förhållande, uttrycktes som fruktbart (Constantini et al., 2008; Klang et al., 1998; Klang et al., 
1999). 
Inte endast patienter utan även närstående efterfrågade kontakt med patienter med egen erfarenhet, 
sk erfaren patient, för samtal inför behandlingsval och förberedelse inför dialysstart. 

 
”The relatives wished to have the opportunity to meet and talk with other dialysis 
patients and their relatives before choosing dialysis modality.” (Lee et al., 2008 s 3957) 

 
 Samtalen mellan patienter gav ”råg i ryggen”och optimism inför att de också skulle klara att 
hantera sin nya situation i framtiden (Lee et al., 2008; Tweed & Ceaser, 2005). 

 
”You think you're the only one in the world and I found there were lots of other people 
and people that were younger than me.” (Tweed & Ceaser, 2005, s 662)  

 
Även vid träning med avancerad medicinsk utrustning visade det sig att patienterna uppskattade att 
träna tillsammans med andra patienter (Wong et al., 2009). Både att bli peppade av andra och att 
vara den som pushade på en annan patient, verkade stärkande: 

 
”Patient X was a girl across from me. We talked with her, and I kept telling her... you 
know, try it yourself. You'll find the vein better. You'll be able to push the needle in 
better. You'll be more independent, and she did become independent. She was dead 
scared, but then, there was another guy, Patient Y, across from me, and he did 
everything alone. He was like professional, you know, finding the entry, every needle, 
taking it out, finishing the machine up, and all that. So, he encouraged me a lot too, 
yes.” (Wong et al., 2009, s 30) 

 
Patienterna kände det som en betydelsefull möjlighet att få träffas för att få veta hur andra patienter 
har hanterat sin situation.Men också för att få diskutera sitt hälsoläge på gruppträffarna, både med 
personal och med andra patienter (Harwood et al., 2005; Klang et al., 1998; Klang et al., 1999). 
 
 ”It was good for me to meet other people with a kidney disease and  discuss how they 
cope with things” (Klang et al., 1999, s 873) 
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DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
 
Detta arbete utgörs av en kvalitativ litteraturstudie av artiklar med både kvalitativ och kvantitativ 
ansats om undervisnings betydelse för patienter med njursjukdom. Enligt litteraturen ska det vara 
endera ansatsen som används vid litteraturstudie.En kvantitativ ansats på forskningen baseras på 
objektiva mätningar och neutral referens (Forsberg & Wengström, 2008). Motsatsen är då den 
kvalitativa ansatsen som fokuserar på att söka förståelse och tolka människors subjektiva 
upplevelser (a.a.). Anledningen till att studien innehåller artiklar med båda ansatser beror på att inte 
tillräckligt antal artiklar med kvalitativ ansats hittats i ämnet, men enligt Forsberg och Wengström 
(2008) kan det vara en fördel att kombinera de båda ansatserna för att visa på olika sidor på ett 
problem eller företeelse. I analysarbetet fann jag inga svårigheter med att båda ansatserna användes, 
då jag var inriktad på artiklarnas resultatdelar. Vid val av artiklar med  kvantitativ ansats valdes 
med fördel artiklar med mycket text i resultatet för analys. 
 
Vid sökning i databaserna var det svårt att finna artiklar som svarade mot syftet. Eftersom ämnet 
undervisning trots allt är inflätat i njurmedicinsk omvårdnad i hög grad, så hittades vid 
genomläsning av artiklar till slut sex artiklar med kvalitativ ansats som avhandlar ämnet till en del 
enligt syftet. Artiklarna med kvantitativ ansats används som förstärkning för att konfirma och 
förstärka patienternas tankar och känslor i artiklarna med kvalitativa ansats. På detta sätt är det 
praktiskt att använda artiklar med båda ansatser.  
 
De nio artiklar som har valts har bedömts enligt kvalitetsbedömning för artiklar med kvalitativ 
ansats respektive kvantitativ ansats enl Willman et al. (2006) i en tregradig skala; bra, medel eller 
dålig. Sju av artiklarna bedömdes som bra och två bedömdes som medel. Anledningen till att de två 
inte bedömdes med högsta betyget berodde på att en artikel hade lågt antal patienter (Tweed & 
Ceaser, 2005). Den andra hade en något ojämn fördelning av könen i studien (Harwood et al., 
2005). Lågt antal patienter är vanligt bland artiklar med kvalitativ ansats och kommenterades i 
artikelns metoddiskussion. Hade artiklarna kommit från Sverige hade den ojämna fördelningen av 
könen varit nästan representativ för patientklientelet inom njurmedicinsk vård, där männen 
representerar 2/3 av patienterna (SRAU, 2006). 
 
Studierna som redovisas i litteraturstudien är från ett fåtal länder: Canada, Storbritannien, Danmark 
och Sverige. Skillnader i kultur och sjukvårdssystem är inte av betydande storlek så att det skulle 
påverka resultatet i studien. Översättningen från engelska till svenska kan göra att nyanser i texten 
inte riktigt har översatts rätt. 
 
Resultatet av innehållsanalysen består av tre kategorier. Subkategorierna är många, och går kanske 
in i varandra, men kategorierna kristalliserades ut ganska klart vid grupperingen av den ituklippta 
matrisen med subkategorierna. Analysarbetet upplevdes ensamt. En medförfattare hade inneburit att 
vi hade kunnat granska de meningsbärande enheterna och grupperat var för sig och sedan jämfört. 
Då hade vi haft en möjlighet att kontrollerar resultatets giltighet på ett ännu säkrare sätt. Denna 
kunskap är något jag kommer att ta med mig. 
 
Min egen förförståelse som njursviktskoordinator är ytterligare en aspekt som ska nämnas i detta 
sammanhang. Hur har det påverkat analysen? Under hela processen har jag reflekterat över detta. 
Samtidigt som jag känner igen kommentarer och får bekräftelser i artiklar så har jag stött på 
överraskande moment. Genom noggrann redovisning av artikelsökning och analysarbetet hoppas 
jag att jag har lyckats styrka trovärdigheten 
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Resultatdiskussion 
 
Efter att ha genomfört denna litteraturstudie och fått tid att reflektera över ämnet 
patientundervisning står det klart för mig att patienter frågar efter kunskap, stöd och jämställda 
diskussioner för att hantera sin situation med kronisk njursjukdom. Tidig diagnosrelevant kunskap 
om hur personen själv ska ha möjlighet att kunna vidta hälsobefrämjande åtgärder anger patienter 
med både tidig och sen njursvikt (Constantini et al., 2008; Lee et al., 2008).Värdefullt för patienten 
är att få makt att själv kunna hantera sin situation och göra ett eget val (Harwood et al., 2005; 
Tweed & Ceaser, 2005). Detta bekräftar dagens svenska njurmedicinska omvårdnad där 
undervisning ingår som ett led i behandlingen med regelbunden kontakt med njurmedicinskt 
specialistteam och undervisning för kunskap inför beslutstagande och delaktighet på 
sjuksköterskemottagning. (Klang et al., 1998; Klang et al., 1999; Pagels, Wång & Wengström, 
2008).  
 
Men vilken vårdfilosofi gäller för klinikens arbete? Detta har stor betydelse för patientens 
befogenheter och hälsa som berör bemötande, utbildning, information , smärtlindring, tillåtet 
patientansvar och närståendes deltagande. Utan en egen övertygelse om att patienten kan sköta sin 
medicinering, dialys eller diet själv är det svårt för vårdpersonalen att genomföra empowerment 
program. Den gemensamma värdegrund som finns på kliniken diskuteras inte så ofta och alla gör 
sin tolkning. För att all personal ska möta patienten med empowerment behöver alla på 
kliniken/vårdcentralen handledning i ämnet (Funnel et al., 2003; Thors Adolfsson et al., 2003). 
Individualiserad undervisning och tid för kontinuerlig uppföljning ska vara en naturlig del i 
patientens möte med vården för att få till delaktighet (Constantini et al. 2008; Iles-Smith, 2005). 
Oro av att få besked om en kronisk sjukdom, svårigheter att förstå eller ta till sig information eller 
oro för att inte ha fått all kunskap som behövs är naturligt i undervisningsituationer i vården. Då är 
sjuksköterskans stöd och förhållningssätt det som ska ge patienten tillbaka kontroll och så 
småningom välbefinnande (Constantini et al., 2008; Harwood et al., 2005; Iles-Smith, 2005). 
 
Den jämlika diskussionen som upstår när sjuksköterskan släpper på maktkontrollen och delar med 
sig av sin kunskap och information är värdefull för patientens möjlighet att vara delaktig och orka 
med sin egenvård (Klang et al., 1999; Pagels et al., 2008; Sahlsten et al., 2008). Utgångspunkten för 
den diskussionen är att etablera en jämbördig relation sjuksköterska – patient genom empowerment 
och arbete för delaktighet. Detta är en tidskrävande verksamhet och nämns alltid som en viktig del i 
undervisningssituationer och ibland utan någon djupare tanke. Men trots detta är det en 
grundläggande förutsättning för framgång för att få till det aktiva engagemanget från både 
sjuksköterska och patient (Sahlsten et al., 2008). 
 
Den andra formen av jämlik diskussion infinner sig när patienterna i undervisningen styr 
diskussionen med andra patienter och hämtar information från varandra om hur olika situationer 
hanteras, framtida möjligheter och dialysbehandlingars effekter (Klang et al.,1998; Lee et al., 2008; 
Tweed & Ceaser, 2005; Wong et al., 2009;). Formerna för jämlik diskussion kan varieras i det 
oändliga. Det kan vara som del i gruppundervisning som endast består av patienter som delar med 
sig av sina erfarenheter (självhjälpsgrupper) eller typen där hälso- och sjukvårdspersonal undervisar 
och fungerar som stöd åt patienter och en typ där patienter är stöd åt varandra men även har hjälp av 
vårdpersonal. Ett användbart sätt är att bjuda in en erfaren patient till ett samtal med patienten som 
förbereder sig inför ny behandling för att få till de jämlika diskussionerna. Grunden är att patienten 
litar på sin rådgivande sjuksköterska och att ett så jämlikt förhållande uppstår som är möjligt i 
sjukvården.  Till sist kan nämnas att den mest överraskande bekräftelsen på att arbetet med att få till 
jämlika diskussioner är att ha få ett namn på det:“peer comparision” (Tweed & Ceaser, 2005) 
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SLUTSATS  
 
I denna litteraturstudie har det framkommit att undervisnings betydelse för patienter med kronisk 
njursvikt är att få kunskap för att kunna ta beslut om framtida behandling och för att kunna vara 
delaktiga i sin behandling.Vidare betyder det att patienten får känna stöd och får uppföljning från 
sjuksköterskan som huvudsakligen har ansvar för undervisningen av patienten. Det stora 
hjälpmedlet för att detta ska bli möjligt är de jämlika diskussioner som kommer till genom att 
sjuksköterskan släpper på makten och lämnar information så att patient och närstående förstår och 
kan följa. De jämlika diskussionerna kan också vara de möten mellan patienter där de får möjlighet 
att ta reda på hur andra personer hanterar sin situation och får veta hur t ex dialys och de nya 
rutinerna påverkar livet i framtiden. Resultatet i denna litteraturstudie ger en djupare insikt i hur 
patienter önskar få undervisning och ger en bekräftelse i mitt arbete. Behov av fortsatta studier 
känns angeläget för att ytterligare kunna utveckla ämnet. Det finns behov av vidare forskning om 
dels de patienter som inte vill delta i patientundervisning och dels de patienter som inte vill göra 
sina närstående delaktiga i patientundervisning. 
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Bilaga 1 
 
Tabell 2: Artikelsökning i databas  
Databas 
CINAHL 
 
+= AND 

Sökord Träffar Lästa 
abstract 

Urval 
nr 

Valda artiklar 

Chronic Kidney Failure som head subject 
 

1235    

Chronic Kidney Failure + nursing 
 

162    

Chronic Kidney Failure + nursing + patient 
education  
 

22 22 1 Tweed et al 
(2005) 

Chronic Kidney Failure + nursing + patient 
empowerment 
 

0    

Chronic Kidney Failure + patient 
empowerment 
 

1 1   

Chronic Kidney Failure + nursing + patient 
education + patient experience  
 

0    

Chronic Kidney Failure + nursing + patient 
education + patient experience + dialysis 
 

0    

Chronic Kidney Failure + nursing + patient 
education + dialysis 
 

15 15   

Chronic Kidney Failure +nursing + patient 
education + transplantation  
 

4 4   

Chronic Kidney Failure + nursing + patient 
education + self monitoring 
 

0    

Patient education som head subject + 
nursing + CKD 
 

8 8   
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Databas 
PubMED  
 
+= AND 

Sökord Träffar Lästa 
abstract 

Urval 
nr 

Valda artiklar 

Chronic Kidney Failure (MeSH Major Topic) 
 

15672    

Chronic Kidney Failure + nursing  
 

371    

Chronic Kidney Failure + nursing + patient 
education   
 

48 48 2,3,4,
5,8, 

Wong et al (2009), 
Harwood et al 
(2005), 
Constantini et al 
(2008), Iles- Smith 
( 2005), Klang et 
al (1998)  

Chronic Kidney Failure + nursing + patient 
education + patient experience  
 

11 11   

Chronic Kidney Failure+ nursing + patient 
education + patient empowerment 
  

5 5   

Chronic Kidney Failure + nursing + patient 
education + patient experience + dialysis 
 

8 8   

Chronic Kidney Failure + nursing  + kidney 
transplantation  
 

38 38   

Chronic Kidney Failure + nursing + patient 
education + kidney transplantation  
 

4 4   

 Chronic Kidney Failure+ nursing + self 
monitoring   
 

6 6   

Patient Education (MeSH Major topic) + 
nursing + Chronic Renal Failure 
 

34 34 7 Klang et al (1999)  

Patient Education (MeSH Major topic) + 
nursing + Chronic Renal Failure + dialysis 
 

26 26   

Patient Education (MeSH Major topic)+ 
nursing + Chronic Renal Failure + patient 
empowerment 

3 3   

 Via referenslista i artikel Pagels et al, 2008   9 Manns et al 
(2005) 

 Relaterad artikel via artikel nr 5   6 Lee et al (2008) 
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Bilaga 2 
 
 
Matris över artiklar i resultatet 
Nr Författare 

År  
Land 

Titel Syfte Metod  
Deltagare 

Resultat Kvali-tet  
(bra, 
medel, 
dålig*) 

4 Constantini  
m fl  
2008 
Canada 

The Self- 
Manage-
ment 
Experience 
Of People 
with Mild to 
Moderate 
Chronic 
Kidney 
Disease 
(CKD) 
 

Att undersöka 
erfarenheter 
av egenvården 
för  människor 
med mild till 
moderat 
kronisk 
njursjukdom 
(CKD1-3) 

Kvalitativ ansats 
Standardiserat 
frågeformulär och 
semistrukturerade 
intervjuer 
Innehållsanalys 
 
n=14 

Visar att ett stort 
behov av stöd och 
undervisning behövs 
för att patienter med 
mild-moderat 
kronisk njursvikt 
(CKD 1-3) ska klara 
av att sköta sin 
egenvård. 

Bra 
 

3 Harwood 
 m fl  
2005 
Canada 

Preparing 
for Hemo-
dialysis: 
Patient 
Stressors 
and 
Responses 

Att undersöka 
stressorer för 
individer med 
kronisk 
njursjukdom 

Kvalitativ ansats 
Intervjuer 
Innehållsanalys  
 
n=11 

Studien bidrar till 
förståelse för 
stressorer för 
patienter med CKD. 
Stödjer behov av 
tidig undervisning 
och support. 

Medel 
Urval 
ojämn 
fördel-
ning av 
män/ 
kvinnor 
9/2  
 

5 Iles-Smith  
m fl 
2005 
Stor-
britannien 
 

Perceptions 
and 
experiences 
of 
predialysis 
patients 
 

Att undersöka 
uppfattningar 
och 
erfarenheter 
av patienter i 
predialysfas  

Kvalitativ ansats 
Semistrukturerade 
intervjuer med 
förbestämda 
intervjuämnen 
 
n=10 

Resultatet 
uppmärksammade att 
deltagarna inte hade 
några klara 
förväntningar på 
dialysbehandling och 
generellt hade en 
känsla av fatalism 
och brist på kunskap. 

Bra 
 

*) enligt Willman, Stoltz & Batsevani (2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

 
Nr Författare 

År  
Land 

Titel Syfte Metod  
Deltagare 

Resultat Kvali-tet  
(bra, 
medel, 
dålig*) 

8 Klang m fl  
1998 
Sverige 

Predialysis 
patient 
education: 
effects on 
functioning 
and well-
being in 
uraemic 
patients 
 

Att analysera 
möjliga 
fördelar av 
patientunder-
visning som 
givits före 
dialysstart.  
 

Kvantitativ ansats 
Utbildnings-
program och 
frågeformulär 6 
månader efter 
start av dialys för 
experimentgrupp. 
Traditionell 
information och 
behandling för 
kontrollgrupp. 
 
n=28/28 

Patienter som deltog 
i undervisnings-
grupperna visade 
bättre funktionellt 
och emotionellt 
välbefinnande än 
kontrollgruppen(som 
inte fick 
undervisning). De 
positiva effekterna 
fanns kvar efter 6 
månader i 
dialysbehandling  
 

Bra 

7 Klang m fl  
1999 
Sverige 

Predialysis 
education 
helps 
patients 
choose 
dialysis 
modality 
and 
increases 
disease-
specific 
knowledge 

Att evaluera 
patienters 
kunskap och 
hur mycket 
information 
patienter till-
godogör sig 
före och efter 
deltagande i 
undervisnings-
grupp och 
relaterar dessa 
resultat till 
känsla av 
sammanhang.  
 

Kvantitativ ansats 
Utbildning-
program och 
frågeformulär 6 
mån efter start av 
dialys för 
experiment-grupp. 
Traditionell 
information och 
behandling för 
kontrollgrupp. 
 
n=28/28 

Undervisningsgrupp 
möjliggjorde för 
patienter att göra 
dialysval, att få 
kunskap om sin 
sjukdom och 
behandling. Den 
erbjöd även 
möjligheten att få 
support av andra 
patienter och 
njursviktsteamets 
personal. 

Bra 

6 Lee m fl 
2008 
Danmark 

Patients' 
view 
regarding 
choice of 
dialysis 
modality 

Att ur 
patienters 
synvinkel 
utforska tex 
erfarenheter av 
de olika 
dialysmöjlighet
er och de 
viktigaste 
orsakerna till 
val av 
dialysform.  
 

Kvalitativ ansats 
Semistrukturerade 
intervjuer med 6 
fokus-grupper  
 
n=45 
(varav 27 
patienter, 
resterande 
närstående och 
personal ) 

För att få fler 
patienter till 
självdialys krävs det 
ett större fokus på 
patienter i god tid 
före dialysstart och 
noggrannare 
övervägande av 
patienters livsstil och 
vardagliga liv 
 

Bra 

*) enligt Willman, Stoltz & Batsevani (2006) 
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Nr Författare 
År  
Land 

Titel Syfte Metod  
Deltagare 

Resultat Kvalitet  
(bra, 
medel, 
dålig*) 

9 Manns 
 m fl 
2005 
Canada 

The impact 
of education 
on chronic 
kidney 
disease 
patients' 
plans to 
initiate 
dialysis with 
self-care 
dialysis: A 
randomized 
trial  
 

Att undersöka 
effekten av 
patientcentrerad 
undervisning på 
patienters vilja att 
starta självdialys   

RCT 
Patientutbilning 
i två faser och 
frågeformulär 
mellan 
utbildnings-
tillfällena 
 
n=70  
(bortfall 8) 

Den tvåfasade 
utbildningen som 
beskrivs visar att fler 
patienter planerar att 
välja självdialys. Vid 
avslutandet av 
studien har inte så 
många patienter 
hunnit starta 
dialysbehandling. 

Bra 

1 Tweed & 
Ceaser 
2005 
Stor-
britannien 

Renal 
replacement 
therapy 
choices for 
pre-dialysis 
renal 
patients 
 

Att undersöka 
beslutsprocessen 
för 
predialyspatienter 
för att belysa hur 
dessa val togs.  

Kvalitativ 
ansats 
Tolkande 
intervjuer, 
fenomenologisk
t analyserade  
 
n=9 

Nödvändigt att 
individualisera 
undervisning utifrån 
patientens liv. 
Viktigt att 
personalen har 
kännedom om hur 
patienten lever.  
 

Medel 
Lågt 
antal 
patienter 

2 Wong m fl 
2009 
Canada 

Patients' 
Experiences 
with 
Learning A 
Complex 
Medical 
Device for 
the Self- 
Adminis-
tration of 
Nocturnal 
Home 
Hemo-
dialysis  
 

Att undersöka 
patienternas 
erfarenheter av att 
lära sig den 
avancerade 
utrustningen för 
att ha nattdialys i 
hemmet.  

Kvalitativ 
ansats 
Semi-
strukturerade 
intervjuer och 
fokusgrupp  
Innehållsanalys  
 
n=15 

Den psykosociala 
dimensionen av 
upplevelserna av att 
sköta den avancerade 
utrustningen hade 
större påverkan på 
förmågan att lära sig 
än den rent tekniska 
delen av 
utbildningen.  
 

Bra 

*) enligt Willman, Stoltz & Batsevani (2006) 
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