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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva vilka symtom som påverkade den 

hälsorelaterade livskvaliteten hos svårt leversjuka patienter samt beskriva hur 

symtomen påverkade patientens hälsorelaterade livskvalitet. Metod: 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl, Ovid Medline, Pubmed och 

PsycINFO. 15 vetenskapliga artiklar godkändes efter kvalitetsgranskning och låg 

till grund för resultatet. Resultat: I litteraturstudien framkom att patienternas 

hälsorelaterade livskvalitet påverkades av trötthet, hjärnpåverkan orsakat av 

sviktande leverfunktion, vätskeansamling i kroppen, klåda, smärta, 

muskelkramper, symtom från mag-tarmkanalen, benskörhet samt torrhet i ögon 

och mun. Symtomen påverkade i olika grad den psykiska-, fysiska- och sociala 

hälsorelaterad livskvaliteten. Psykiskt upplevde patienterna bristande energi och 

motivation, försämrad sömn, koncentrationssvårigheter, försämrad självkänsla, 

osäkerhet, frustration, skuld, otillräcklighet, rädsla, oro, ångest, depression och 

självmordstankar. De fysiska följderna innebar utmattning, andnöd, ökad 

smärtupplevelse och begränsad förmåga till fysisk aktivitet. Besvären innebar 

problem att hantera relationer, gav begränsningar i det yrkesverksamma livet, 

inskränkning i sociala aktiviteter samt svårigheter att klara av det dagliga livet. 

Slutsatser: Många symtom påverkade den svårt leversjuka patientens 

hälsorelaterade livskvalitet. Symtomen gav patienten problem att klara av olika 

vardagssituationer. Den genomförda litteraturstudien ger sjuksköterskan kunskap 

för att kunna tolka och bedöma de symtom som patienten beskriver.  
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Introduktion 

Sjuksköterskans roll inom gastroenterologi 

Sjuksköterskan ska bemöta patienten med respekt och lyhördhet. I de kliniska 

besluten ska individens specifika behov, förväntningar och värderingar vägas in 

(Socialstyrelsen, 2007). Svår sjukdom påverkar på flera sätt vardagslivet. Vid 

längre tids sjukdom får patienten erfarenheter som präglar dennes sätt att klara av 

svårigheter i vardagen. Sjuksköterskan ska i varje möte vara lyhörd för vilka 

svårigheter som patienten beskriver. Det är viktigt att sjuksköterskan ger utrymme 

för patientens berättelse innan den professionella kunskapen lyfts fram. Genom att 

berätta får patienten sätta ord på upplevelsen av sina besvär. Sjuksköterskan 

bekräftar och respekterar patientens berättelse och kan hjälpa patienten att förstå 

besvärens samband med leversjukdomen. En viktig uppgift för sjuksköterskan är 

att lyssna in och bedöma allvaret i de beskrivna symtomen (Friberg & Öhlén, 

2009). 

 

Leversjukdomens utveckling 

Svår leversjukdom med utveckling av skrumplever har olika grundorsak. 

Leversjukdomar kan grupperas i kolestatiska- (sjukdomar som angriper leverns 

gallgångar) och hepatocellulära tillstånd (sjukdomar som angriper leverns celler). 

Skrumplever utvecklas oavsett grundsjukdom när sjukdomen fortskrider. 

Oberoende av diagnos kan en rad olika symtom uppstå i varierande grad. I Sverige 

avlider mellan 500-600 patienter varje år till följd av svår leversjukdom 

(Abrahamsson et al., 2011). 

Leversjukdomens svårighetsgrad delas in i kompenserad och dekompenserad fas. 

Till en början är leversjukdomen stabil och symtomfattig. Leverfunktionen är god 

och sjukdomen befinner sig då i kompenserad fas. När leversjukdomen fortskrider 

tillstöter ospecifika symtom som till exempel tilltagande trötthet (Abrahamsson et 

al., 2011). Efter hand ses en gradvis ökande funktionsnedsättning främst i form av 

klåda, mental förvirring, vätskeansamling i kroppen och förlust av proteiner. Den 

gradvisa försämringen kan hastigt tillta med allvarliga tillstånd som blödning i 

mag-tarmkanalen och svåra infektioner (Roth, Lynn, Zhong, Borum & Dawson, 

2000). Allvarliga symtom som vätska i buken, hjärnpåverkan orsakat av sviktande 

leverfunktion, gulsot eller blödning från åderbråck i matstrupe eller magsäck 
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innebär att leversjukdomen övergått till dekompenserad fas. Levern kan inte längre 

upprätthålla alla funktioner (Abrahamsson et al., 2011).  

Enligt Samiullah et al. (2010) är vätska i buken följt av blodig kräkning och 

hjärnpåverkan de mest förekommande symtomen. Vätska i buken uppkommer hos 

de flesta patienterna när sjukdomen blir dekompenserad.  

Vid dekompenserad leversjukdom är patienten mer infektionsbenägen samt får en 

ökad nedbrytning av muskler, detta medför minskad muskelmassa och viktförlust. 

Infektion, blödning, förstoppning, intorkning samt intag av lugnande läkemedel 

ökar risken för förvirringstillstånd som är symtom på hjärnpåverkan orsakat av 

sviktande leverfunktion (Abrahamsson et al., 2011).  

Att utvärdera allvarlighetsgraden av leversjukdomen är svårt på grund av att 

patienten kan uppträda kompenserad till väldigt sent i sjukdomsförloppet (Roth et 

al., 2000). Olika mätinstrument används för att bedöma leversjukdomens 

svårighetsgrad och förutspå överlevnaden på lång respektive kort sikt till exempel 

Child-Pugh skalan och Model of end stage liver disease score (MELD) 

(Abrahamsson et al., 2011; Samiullah et al., 2010).  

Allteftersom sjukdomen fortskrider ses ett allt större behov av sjukhusvård. Upp 

till två tredjedelar av den sista månaden av patientens liv spenderades inneliggande 

på sjukhus (Ok-Jae, Jee-Hyang, Eun-Jeong, Hyun-Jin & Tae-Hyo, 2006; Roth et 

al., 2000; Samiullah et al., 2010). Sjukvårdskostnaderna är anmärkningsvärt höga. 

Förbättringar skulle innebära minskade kostnader samt minskat lidande för 

patienter med svår leversjukdom (Roth et al., 2000). 

Flera studier påvisar att svår leversjukdom ger försämrad hälsorelaterad 

livskvalitet jämfört med friska kontrollgrupper eller patienter med lindrig 

leversjukdom (Atiq, Gill & Khokar, 2004; Kalaitzakis, Josefsson & Björnsson, 

2008). Orsaken till skrumplever bedöms inte ha någon större betydelse för den 

leversjuke patientens upplevelse av hälsorelaterad livskvalitet (Kalaitzakis et al., 

2008). Det är av stort värde att fånga upp och behandla de symtom som patienten 

upplever besvärliga för att öka den svårt leversjuka patientens välbefinnande (Atiq 

et al., 2004). 
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Hälsorelaterad livskvalitet 

Hälsorelaterad livskvalitet är ett omfattande begrepp som används nationellt och 

internationellt både inom medicin och omvårdnad för att utvärdera behandling som 

ges inom hälso- och sjukvården. Begreppet hälsorelaterad livskvalitet inkluderar 

människors välbefinnande, funktion och uppfattning av egen hälsa (Jahren 

Kristoffersen, Nortvedt, Skaug, 2005). Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) 

är hälsorelaterad livskvalitet en subjektiv bedömning som speglar personens 

sociala, kulturella och miljömässiga förhållanden. WHO har formulerat en 

definition för livskvalitet: ”individuals perception of their position in life in the 

context of the culture and value systems in which they live and in relation to their 

goals, expectations, standards and concerns” (The world health organization 

quality of life assessment (WHOQOL) Group, 1995, s. 1405). 

Hälsorelaterad livskvalitet (HRQL) belyser psykiska, fysiska och sociala aspekter 

av en sjukdom. Det finns generella- och sjukdomsspecifika mätinstrument för 

skattning av HRQL (Jahren Kristoffersen et al., 2005; Shultz, Kroencke, Ewers, 

Shulz & Younossi, 2008). Till exempel används 36-Item Short-Form Health 

Survey (SF-36) som ett generellt mätinstrument internationellt för att jämföra olika 

patientgrupper med gastroenterologiska diagnoser. The Cronic Liver Disease 

Questionnaire (CLDQ) är ett av de mätinstrument som är speciellt utformat för att 

mäta hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med kronisk leversjukdom oberoende 

av sjukdomens ursprung och svårighetsgrad. CLDQ är utvärderad och har en god 

reabilitet och validitet för att bedöma patientens psykologiska välbefinnande samt 

fånga upp de leverspecifika symtomen. Mätinstrumentet används som tillägg till 

generella mätinstrument (Shultz et al., 2008). 

 

Problemformulering 

Svårt leversjuka patienter är en relativt liten patientgrupp men kräver omfattande 

vårdinsatser. Medicinska behandlingar inriktas på att förebygga och behandla de 

komplikationer som uppstår till följd av svår leversjukdom (Abrahamsson et al., 

2011). De mätinstrument som används för att fastställa sjukdomens svårighetsgrad 

ger ingen information om patientens upplevelse av vilka symtom som påverkar 

hälsorelaterad livskvalitet eller på vilket sätt symtomen påverkar hälsorelaterad 

livskvalitet (Samiullah et al., 2010). För att förbättra svårt leversjuka patienters 
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hälsorelaterade livskvalitet är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap och är 

lyhörd för de symtom som patienten upplever som besvärande. För att få 

grundläggande förståelse för ämnet har ett antal vetenskapliga artiklar granskats 

och sammanställts i en litteraturstudie. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva vilka symtom som påverkade den 

hälsorelaterade livskvaliteten hos svårt leversjuka patienter samt beskriva hur 

symtomen påverkade patientens hälsorelaterade livskvalitet. 

 

Frågeställningar 

Vilka symtom påverkade den svårt leversjuka patientens hälsorelaterade 

livskvalitet? 

På vilket sätt påverkade symtomen av leversjukdomen den hälsorelaterade 

livskvaliteten? 

 

Definition av centrala begrepp 

Patient - En person med svår leversjukdom äldre än 19 år. 

Svårt leversjuk - Patient med dekompenserad leversjukdom. 

 

 

Metod 

 

Design 

Examensarbetet har genomförts som en litteraturstudie. 

 

Urval av litteratur 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl, Ovid Medline 1996-2012, 

Pubmed och PsycINFO, sökningarna begränsades till åren 2000-2012. 

Inklusionskriterier var artiklar skrivna på engelska med tillgängligt abstract som 

besvarade frågeställningarna och behandlade vuxna patienter i åldern över 19 år. 

Sökorden som användes var liver cirrhosis, decompensated cirrhosis, end stage 

liver disease, liver diseases, quality of life, quality of life assessment, qualitative 



 

 5

research, qualitative studies, palliative care, symtoms och classification. Sökorden 

har kombinerats på olika vis. De olika kombinationer samt sökresultatet för de 

vetenskapliga artiklar som ingick i resultatet presenteras i tabell 1. Artiklar som 

behandlade patienter som väntade på levertransplantation godkändes, däremot 

exkluderades artiklar som behandlade patienter som var levertransplanterade.  

En artikel från 1997 återkom som referens till flera andra artiklar och accepterades 

genom manuell sökning. Artikeln bedömdes bidra till resultatet och accepterades 

trots att den var tre år äldre än övriga artiklar som ingick i arbetet. 

 

Tabell I Resultat av databassökningar 

Databas Sökord Antal träffar Antal lästa 
abstract 

Antal utvalda 
artiklar till 
resultatet n=14 

Cinahl Decompensated cirrhosis 11 3 0 
Cinahl Liver cirrhosis AND 

Qualitative Research OR 
Qualitative Studies 

428 
 
1 

0 
 
1 

 
 
0 

Medline Liver cirrhosis AND  
Quality of life AND 

10354 
178 

0 
12 

 
9 

Medline End stage liver disease AND 
Quality of life 

3123 
111 

0 
8 

 
2 

Medline Decompensated cirrhosis AND 
Symtoms 

257 
25 

0 
2 

 
1 

Medline Quality of life assessment AND 
Liver diseases 

1468 
12 

0 
4 

 
0 

Medline Liver cirrhosis AND 
Qualitative research 

10370 
1 

0 
1 

 
1 

PsycINFO Liver cirrhosis AND 
Quality of life 

841 
73 

0 
1 

 
1 

Pubmed End stage liver disease AND 
Palliative care 

1575 
5 

0 
1 

 
0 

Pubmed End stage liver disease AND 
Quality of life 

1575 
45 

0 
4 

 
0 

Pubmed Decompensated cirrhosis AND 
Symtoms AND 
Classification 

471 
335 
25 

0 
0 
2 

 
 
0 

Pubmed Liver diseases AND 
Qualitative research AND 
Quality of life 

55164 
238 
17 

 
 
1 

 
 
0 

Manuell 
sökning 

   1 

 

Kvalitetsvärdering 

Kvaliteten av utvalda artiklar till resultatet bedömdes utifrån granskningsmallar för 

kvalitetsbedömning av kvantitativa, se Bilaga 1, och kvalitativa studier, se Bilaga 

2. Granskningsmallarna var modifierad av Högskolan Dalarna efter Willman, 

Stoltz & Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström (2008) version. 
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Maxpoäng som kunde uppnås var 29 för kvantitativa studier och 25 för kvalitativa 

studier, ett poäng motsvarade att granskningsmallens fråga var uppfylld. Utvalda 

vetenskapliga artiklar grupperades sedan som låg (<60% av maxpoäng), medel 

(60-79% av maxpoäng) eller hög (80-100% maxpoäng) kvalitet. I den här 

litteraturstudien har vetenskapliga artiklar av medel och hög kvalitet accepterats. 

 

Analys 

Efter granskning av de utvalda vetenskapliga artiklarna delades de symtom som 

beskrevs in i 7 symtomgrupper. Resultatet presenterades med de olika symtomen 

som rubriker. De tillstånd som beskrevs under varje rubrik samt hur många artiklar 

som behandlade tillstånden redovisas i tabell II. 

Under varje rubrik har svar sökts på frågeställningarna:  

Vilka symtom påverkade den svårt leversjuka patientens hälsorelaterade 

livskvalitet? 

På vilket sätt påverkade symtomen av leversjukdomen den hälsorelaterade 

livskvaliteten? 

Ytterligare en rubrik som kallades psykosociala effekter lades till. Där beskrevs 

psykosociala effekter som uppstod till följd av den svåra leversjukdomen och 

besvarade frågeställning två, se Tabell II. 

  

Tabell II Resultatets rubrikindelning 

Rubrik Beskrivna symtom Antal artiklar 
som behandlade 
ämnet 

Besvarade 
frågeställning 
1 

Besvarade 
frågeställning 
2 

Trötthet Trötthet, Orkeslöshet 7 Ja Ja 
Hjärnpåverkan 
orsakat av sviktande 
leverfunktion  

Hjärnpåverkan orsakat av 
sviktande leverfunktion 

6 Ja Ja 

Vätskeansamling i 
kroppen 

Vätskeansamling i buken, 
Vätskeansamling i huden 

6 Ja Ja 

Klåda Klåda 4 Ja Ja 
Smärta och 
Muskelkramper 

Smärta, Muskelkramper 5 Ja Nej 

Mag- tarmkanalen Uppblåsthet, Hemorrojder, 
Sväljningssvårigheter, Diarré 
Buksmärta, Illamående, 
Nedsatt aptit 

3 Ja Ja 

Övriga symtom Benskörhet, Torrhet i ögon och 
mun 

3 Ja Ja 

Psykosociala effekter Depression, Oro, Ångest, 
Försämrad självkänsla 

7 Nej Ja 
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Tillvägagångssätt 

Uppsatsförfattarna har gemensamt sökt vetenskapliga artiklar i databaser. 

Granskning av artiklar för kvalitetsbedömning fördelades jämnt mellan författarna. 

Analys av artiklar vid författande av resultat har genomförts gemensamt. 

Litteraturstudiens Sammanfattning, Introduktion, Metod, Resultat och Diskussion 

har gemensamt bearbetats, diskuterats och ett enigt resultat har skrivits ner. 

Författarna har bidragit till lika stor del i studiens alla delar enligt 

Författardeklarationen. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Inget forskningsetiskt tillstånd krävdes då detta var en litteraturstudie. Författarna 

har eftersträvat ett objektivt förhållningssätt vid analys av utvalda vetenskapliga 

artiklar. I resultatet eftersträvar författarna att sanningsenligt återge resultatet utan 

personliga tolkningar. 

 

 

Resultat 

Resultatet presenterades i löpande text med rubriker och gruppering enligt Tabell 

II. Vetenskapliga artiklar som ligger till grund för litteraturstudiens resultat 

redovisas i Tabell III. 

Tabell III Sammanställning av artiklar 

Författare, 
år, land 

Syfte Design, Metod Urval Kvalitets-
granskning 

Arguedas, 
DeLawrence 
& McGuire 
(2003) Stor 
Brittanien 

Att beskriva hur hjärn-
påverkan orsakat av 
sviktande leversjukdom 
påverkar specifika delar av 
HRQL hos patienter med 
svår leversjukdom 

Kvantitativ studie 
baserad på 
frågeformulär (SF-
36) 

160 patienter med 
svår leversjukdom i 
väntan på 
levertransplantation, 
jämförd med 
kontrollgrupp 

Hög  
26/29 poäng 

Fritz, 
Hammer, 
(2009)  
Österrike 

Att studera sambandet 
mellan gastrointestinala 
symtom, hälsorelaterade 
livskvaliteten och 
psykologisk påfrestning hos 
patienter med svår 
leversjukdom 

Kvantitativ studie 
baserad på 
frågeformulär 
(BDQ, SF-12, 
HAD, Eysenck 
Short, Neuroticism 
Scale) 

75 patienter med svår 
leversjukdom, 
jämförd med 
kontrollgrupp 

Hög 
24/29 poäng 

Groeneweg, 
Moerland, 
Quero, Hop, 
Krabbe & 
Schalm,(2000) 
Nederländerna 

Att ta reda på vilka faktorer i 
det dagliga livet som 
förutsäger graden av lindrig 
hjärnpåverkan orsakat av 
sviktande leversjukdom 

Kvantitativ studie 
baserad på 
frågeformulär (SIP) 

179 patienter med 
histologiskt påvisad 
svår leversjukdom 

Hög 
25/29 poäng 
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Jorgensen 
(2006) 
USA 

Att förstå upplevelsen av 
trötthet för personer med 
kolestatisk leversjukdom 

Kvalitativ 
fenomenologisk, 
deskriptiv studie 
baserad på 
djupintervjuer 
 

8 patienter med 
Primär Biliär Cirros 

Hög 
21/25 poäng 

Kanwal, 
Gralnek, 
Hays, 
Zeringue, 
Durazo, 
Han,… 
Spiegel  
(2009) 
USA 
 

Att ta reda på om MELD-
score är ett lämpligt 
instrument för att mäta lever-
specifik HRQL 

Kvantitativ, 
prospektiv studie 
baserad på 
frågeformulär 
(SF-LDQOL 
baserad på SF-36 
och LDQOL)  

221 patienter med 
svår leversjukdom 

Hög 
27/29 poäng 

Kim, Oh, & 
Lee (2006) 
Korea 

Att beskriva, upplevda 
symtom, psykologisk 
påfrestning och  
hälsorelaterad livskvaliteten 
hos Koreanska patienter med 
svår leversjukdom. Samt att 
beskriva vilka faktorer som 
förutsäger upplevelsen av 
livskvaliteten 
 

Kvantitativ, 
deskriptiv studie 
baserad på 
frågeformulär 
(Theory of 
unpleasant 
symptoms scale, 
POMS, QLI) 
 

129 patienter med 
svår leversjukdom 

Hög 
24/29 poäng 

Kim, Lindor,  
Malinchoc, 
Petz, 
Jorgensen & 
Dickson 
(2000) 
USA 

Att undersöka reabilitet och 
validitet för skattning med 
NIDDK-QA frågeformulär 
för patienter med tidig fas av 
kolestatisk leversjukdom 

Kvantitativ, 
multicenter 
prospektiv studie 
baserad på 
frågeformulär 
(NIDDK-QA, SF-
36) 

96 patienter jämförs 
med två 
kontrollgrupper 

Hög 
24/29 poäng 

Les, Doval, 
Flavià, Jacas, 
Cárdenas, 
Esteban,…Cór
doba (2010) 
Spanien 

Att utvärdera HRQL och 
undesöka tänkbara 
behandlingsbara faktorer 
som försämrar HRQL för 
patienter med svår 
leversjukdom  
 

Kvantitativ baserad 
på frågeformulär 
(Spansk modell av 
HRQOL baserad på 
CLDQ och SF-36) 

212 polikliniska 
patienter med svår 
leversjukdom 

Hög 
27/29 poäng 

Marchesini, 
Bianchi, 
Amodio,  
Salerno, 
Merli, 
Panella,…Abb
iati, (2001) 
Italien 

Att studera vilka faktorer 
som associeras med 
försämrad HRQL samt att 
påvisa vilka faktorer som är 
mest förekommande och 
associeras med försämrad 
HRQL 

Kvantitativ studie 
baserad på 
frågeformulär (SF-
36, NHP) 

554 patienter med 
svår leversjukdom, 
jämförd med 
kontrollgrupp 

Medel 
23/29 poäng 

Poupon, 
Chrétien, 
Chazouillères, 
Poupon & 
Chwalow  
(2004) 
Frankrike 

Att jämföra den upplevda 
påverkan av hälsorelaterad 
livskvalitet hos patienter 
med kolestatisk 
leversjukdom och en kön- 
och åldersmatchad 
kontrollgrupp samt 
undersöka samband mellan 
NHP-skalan och 
karaktäristiska symtom för 
kolestatisk leversjukdom 

Kvantitativ, 
prospektiv 
multicenter studie 
baserad på 
frågeformulär 
(NHP) 

528 patienter med 
Primär Biliär Cirros 
Jämförd med en 
kontrollgrupp 

Medel 
22/29 poäng 
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Saab, Ibrahim,  
Shpaner, 
Younossi,  
Lee, Durazo, 
…Busuttil 
(2005) 
USA 

Att studera sambandet 
mellan leversjukdomens 
svårighetsgrad och 
hälsorelaterad livskvalitet 

Kvantitativ baserat 
på frågeformulär 
(SF-36 och CLDQ) 

150 patienter i väntan 
på 
levertransplantation 

Hög 
25/29 poäng 

Singh, 
Gayowski, 
Wagener & 
Marino (1997) 
USA 

Att bedöma risken för 
depression och dess inverkan 
på dödligheten hos patienter 
med svår leversjukdom 

Kvantitativ, 
prospektiv studie 
baserad 
frågeformulär 
(Beck Depression 
Inventory, Ways of 
Coping Scale, 
Recent Events 
Inventory) 

81 patienter med svår 
leversjukdom 

Medel 
22/29 poäng 

Younossi,  
Boparai, 
Price, Kiwi, 
McCormick & 
Guyatt 
(2001) 
USA 

Att ta reda på om HRQL hos 
patienter med kronisk 
leversjukdom skiljer sig 
beroende på orsak och 
sjukdomens svårighetsgrad. 
Samt ta reda på vilka 
kliniska och psykologiska 
faktorer som påverkar 
försämringen 

Kvantitativ studie 
baserad på 
frågeformulär 
(SF-36 och CLDQ) 

353 patienter med 
kronisk leversjukdom 
jämförd med 
kontrollgrupp 

Hög  
26/29 poäng 

Younossi, 
Kiwi, Boparai, 
Price & 
Guyatt  
(2000) 
USA 

Att mäta HRQL hos 
patienter med kolestatisk 
leversjukdom och hitta 
faktorer som har samband 
med kraftig försämring av 
HRQL 

Kvantitativ studie 
baserad på 
frågeformulär 
(SF-36 och CLDQ) 

104 patienter med 
kolestatisk 
leversjukdom jämförd 
med kontrollgrupp 

Medel 
20/29 poäng 

Wunsch, 
Szymanik, 
Post, Marlicz, 
Mydlowska, 
Milkiewicz,  
(2011) 
Polen 

Att studera inverkan av 
lindrig hjärnpåverkan orsakat 
av sviktande leverfunktion 
på patienters HRQL 

Kvantitativ, 
prospektiv studie 
baserad på 
frågeformulär  
(SF-36 och CLDQ) 

99 patienter med svår 
leversjukdom 

Medel 
23/29 poäng 

 

Trötthet 

Patienter med kronisk leversjukdom led av trötthet (Younossi et al., 2001). 

Försämring av sjukdomen innebar ökade besvär av trötthet och utmattning (Kim, 

Oh & Lee, 2006; Marchesini et al., 2001). Trötthet försämrade den hälsorelaterade 

livskvaliteten (Kim et al., 2006; Younossi et al., 2001). Enligt Kanwal et al. (2009) 

påverkade trötthet den fysiska hälsorelaterade livskvaliteten.  

Enligt Kim et al., (2000) led patienterna av trötthet, orkeslöshet och 

koncentrationssvårigheter. Det gav begränsning i att utföra fysiska aktiviteter 

patienterna tidigare utfört, nedsatt förmåga att utföra hushållsarbete, minskade 

sociala aktiviteter samt gav problem i relationer till närstående. Patienter med 
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kolestatisk leversjukdom upplevde i större grad trötthet än leversjuka patienter 

med andra diagnoser.  

Hos patienter med kolestatisk leversjukdom var trötthet det vanligaste symtomet 

och försämrade många dimensioner av hälsorelaterad livskvalitet. Tröttheten 

förknippades med sömnlöshet och följden blev social isolering, minskad fysisk 

aktivitet och färre känslomässiga reaktioner (Poupon, Chrétien, Chazouillères, 

Poupon & Chwalow, 2004).  

Jorgensen (2006) beskrev att patienter med kolestatisk leversjukdom upplevde en 

överväldigande ihållande utmattning utan relation till föregående händelser. 

Tröttheten lindrades inte av vila eller sömn. Patienterna fick alltid ta med i 

planeringen att tröttheten kunde vara snabbt insättande eller komma till följd av 

olika aktiviteter. Den påverkade både det yrkesverksamma och sociala livet och 

innebar en osäkerhetsfaktor över framtiden eftersom den påverkade möjligheten att 

leva ett normalt liv. Tröttheten innebar ett hinder att utföra aktiviteter de tidigare 

tyckt om att göra. Tillståndet gjorde livet tråkigt, patienterna upplevde sig 

isolerade och fick depressiva känslor. I yrkeslivet var de tvungna att delegera 

uppgifter och hamnade då i beroendeställning till andra. Skuldkänslor mot nära 

anhöriga uppkom då tröttheten påverkade det gemensamma livet. En känsla av 

otillräcklighet och frustration beskrevs då de inte hade förmågan att leva upp till 

omgivningens förväntningar. Patienterna beskrev en känslomässig frånvaro, 

bristande energi och motivation. 

 

Hjärnpåverkan orsakat av sviktande leverfunktion 

Enligt Les et al. (2010) uppvisade så många som hälften av patienterna symtom på 

hjärnpåverkan orsakat av sviktande leverfunktion. Wunsch et al. (2011) skrev att 

hälsorelaterad livskvalitet vid lindrig form av hjärnpåverkan orsakat av sviktande 

leverfunktion inte påverkades. Dock påvisade Groeneweg et al. (2000) att 

asymtomatisk hjärnpåverkan orsakat av sviktande leverfunktion gav begränsningar 

i dagliga funktioner i form av glömska, förvirring, försämrad uppmärksamhet, 

sömnighet, svårigheter att utföra hushållsarbete och att uttrycka sig i skrift. 

Framträdande symtom av hjärnpåverkan orsakat av sviktande leverfunktion var en 

av huvudorsakerna till nedsatt hälsorelaterad livskvalitet (Saab et al., 2005). Enligt 

Arguedas, DeLawrence & McGuire (2003) uppvisade patienter med hjärnpåverkan 
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orsakat av sviktande leverfunktion påverkan på flera olika hälsorelaterade 

livskvalitets mått. Till största delen påverkades den psykiska livskvaliteten. Les et 

al. (2010) beskrev att den psykiska påverkan främst uttrycktes som oro. 

Marchesini et al. (2001) påstod dock att den fysiska livskvaliteten påverkades mer 

än den psykiska. Hjärnpåverkan orsakat av sviktande leverfunktion var ofta 

förknippat med sömnstörningar. 

 

Vätskeansamling i kroppen 

Vätskeansamling i kroppen var en vanlig komplikation till svår leversjukdom 

(Arguedas et al., 2003) och förekom som vätska i buken och vätskeansamling 

under huden. Båda symtomen var vanligt förekommande (Kim et al., 2006). 

Vätskeansamling i kroppen bidrog till att patienterna fick andnöd (Kanwal et al. 

2009).  

Enligt Kanwal et al., (2009) hade nästan alla svårt leversjuka patienter vätska i 

buken i olika grad. Vätskeansamling i buken påverkade aktiviteter i dagliga livet 

(Saab et al., 2005). Marchesini et al. (2001) beskrev att vätskeansamling i buken 

gav en allmän nedsättning av livskvaliteten men främst påverkade den psykiska 

livskvaliteten. 

Enligt två studier fanns ett samband mellan nedsatt livskvalitet och vilken 

läkemedelsbehandling patienten genomgick för vätskeansamling i kroppen (Les et 

al., 2010; Marchesini et al., 2001). 

 

Klåda 

Klåda tillhörde det vanligaste och mest påtagliga symtomet som uppstod till följd 

av leversjukdom. Besvären stod i förhållande till sjukdomens svårighetsgrad (Kim 

et al., 2006). Klåda var mest förekommande hos patienter med kolestatisk 

leversjukdom (Kim et al., 2000). Hos patienter med medelsvår till svår klåda sågs 

en försämring av den hälsorelaterade livskvaliteten jämfört med patienter som inte 

besvärades av klåda (Younossi, Kiwi, Boparai, Price & Guyatt, 2000). Symtomet 

påverkade sömnen och troligtvis var det en bidragande orsak till 

funktionsnedsättning i det sociala och yrkesverksamma livet (Marchesini et al., 

2001). 
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Smärta och muskelkramper 

Enligt Kanwal et al. (2009) led patienterna av kronisk smärta. Fritz & Hammer 

(2009) beskrev att patienterna upplevde buksmärta. Dock ansåg Marchesini et al. 

(2001) att smärta var ovanligt vid leversjukdom och endast förekom i form av 

muskelkramp.  

Muskelkramper tillhörde inte det vanligaste symtomet men intensiteten och 

besvären av muskelkramper var hög (Kim et al., 2006). Vid försämrad sjukdom 

ökade också besvären med muskelkramper (Arguedas et al., 2003; Kim et al., 

2006; Marchesini et al., 2001). Kramperna var förknippade med nedsatt 

livskvalitet (Arguedas et al., 2003; Kim et al., 2006; Marchesini et al., 2001) och 

var ett av de symtom som hade störst inverkan på livskvaliteten (Kim et al., 2006; 

Marchesini et al., 2001).  

 

Symtom från mag-tarmkanalen 

Enligt Les et al. (2010) hade patienterna besvär med symtom från mag-

tarmkanalen. Fritz & Hammer (2009) beskrev de vanligaste mag-tarm symtomen 

som uppstod till följd av leversjukdomar som uppblåsthet, hemorrojder, 

sväljningssvårigheter, diarré och buksmärta. Uppblåsthet var det vanligast 

förekommande. Så många som 80 procent av patienterna i studien rapporterade en 

eller flera av ovanstående symtom oberoende av sjukdomens svårighetsgrad och 

orsak. Enligt Kanwal et al. (2009) drabbades patienterna av illamående och nedsatt 

aptit. 

Symtom från mag-tarmkanalen påverkade både den psykiska- och fysiska 

livskvaliteten. Patienter med två eller flera symtom från mag-tarmkanalen 

rapporterade sämre hälsorelaterad livskvalitet än patienter som hade enstaka 

symtom. Ett samband beskrevs mellan symtom från mag-tarmkanalen och oro och 

depression (Fritz & Hammer, 2009). 

 

Övriga symtom 

Benskörhet beskrevs främst som följd av kolestatiska leversjukdomar (Kim et al., 

2000; Poupon et al., 2004). Benskörhet hade ett samband med försämrad rörlighet, 

orkeslöshet och ökad smärta och påverkade den fysiska livskvaliteten (Poupon et 

al., 2004).  
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Torrhet i ögon och mun var ett mindre vanligt symtom som gav försämrad sömn 

och därmed nedsatt hälsorelaterad livskvalitet (Poupon et al., 2004).  

 

Psykosociala effekter  

På grund av den dåliga prognosen, svåra symtom och social isolering drabbades 

patienterna i högre grad av depression, oro och ångest än normalbefolkningen 

(Kanwal et al., 2009; Kim et al., 2006). Oro och depression var de starkaste 

faktorerna som påverkade hälsorelaterade livskvaliteten hos patienterna (Kim et 

al., 2006). Younossi et al. (2001) beskrev effekter i form av försämrad självkänsla, 

oförmåga att fungera i yrkeslivet samt nedsatt välbefinnande. Enligt Poupon et al. 

(2004) sågs en kraftig inverkan på känslomässiga reaktioner och bristande energi.  

Singh et al. (1997) jämförde svårt leversjuka patienter med och utan depression.  

Patienter med depression hade sämre hälsorelaterad livskvalitet, nedsatt 

anpassnings förmåga och svårigheter att upprätthålla tidigare funktioner. De 

upplevde i högre grad smärta. Deprimerade patienter uttryckte oftare 

självmordstankar, oro inför framtiden eller tankar om att ingen framtid existerade. 

De uttryckte rädsla av att vara till last för deras vårdgivare. 

Depressivt humör kunde påverka patientens förmåga att fungera i dagliga livet och 

bidrog till försämrad hälsorelaterad livskvalitet (Kim et al., 2006). Den psykiska 

hälsan hade inget samband med tidigare psykiatrisk sjukdom (Marchesini et al., 

2001). 

De flesta områden av det dagliga livet påverkades av leversjukdomen. Män 

betonade svårigheter med att fortsätta vara yrkesverksamma samt nedsatt sexuell 

funktion. Kvinnorna upplevde störst begränsning i att utföra hushållssysslor samt 

att medverka i det sociala umgänget (Marchesini et al., 2001). 

Patienter som var yrkesverksamma hade färre symtom och bättre hälsorelaterad 

livskvalitet än de som inte arbetade (Kim et al., 2006). 

 

 

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultatet 

Resultatet visade att patienternas hälsorelaterade livskvalitet påverkades av trötthet 

(Jorgensen, 2006; Kanwal et al., 2009; Kim et al., 2000; Kim et al., 2006; 
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Marchesini et al., 2001; Poupon et al., 2004; Singh et al., 1997; Younossi et al., 

2001), hjärnpåverkan orsakat av sviktande leverfunktion (Arguedas et al., 2003; 

Groeneweg et al., 2000; Les et al., 2010; Marchesini et al., 2001;Saab et al., 2005), 

vätskeansamling i kroppen (Arguedas et al., 2003; Kanwal et al., 2009; Kim et al., 

2006; Marchesini et al., 2001; Saab et al., 2005), klåda (Kim et al., 2006; 

Marchesini et al., 2001; Younossi et al., 2000), smärta (Kanwal et al., 2009; Fritz 

& Hammer, 2009), muskelkramper (Arguedas et al., 2003; Kim et al., 2006; 

Marchesini et al., 2001) , symtom från magtarmkanalen (Fritz & Hammer, 2009; 

Kanwal et al., 2009; Les et al., 2010), benskörhet (Kim et al., 2000; Poupon et al., 

2004) samt torrhet i ögon och mun (Poupon et al., 2004). 

Symtomen påverkade i olika grad den psykiska- (Arguedas et al., 2003; Fritz & 

Hammer, 2009; Kim et al., 2006; Marchesini et al., 2001; Jorgensen, 2006 ), 

fysiska- (Fritz & Hammer, 2009; Kanwal et al., 2009; Marchesini et al., 2001) och 

sociala hälsorelaterade livskvaliteten (Jorgensen, 2006; Kanwal et al., 2009; 

Marchesini et al., 2001).  

Psykiskt upplevde patienterna bristande energi och motivation (Jorgensen, 2006; 

Poupon et al., 2004), försämrad sömn (Groeneweg et al., 2000; Marchesini et al., 

2001; Poupon et al., 2004; Singh et al., 1997) , koncentrationssvårigheter (Singh et 

al., 1997), försämrad självkänsla (Younossi et al., 2000), osäkerhet, frustration, 

skuld, otillräcklighet (Jorgensen, 2006), rädsla (Singh et al., 1997), oro (Fritz & 

Hammer, 2009; Kanwal et al., 2009; Kim et al., 2006; Les et al., 2010; Singh et al., 

1997), depression (Fritz & Hammer, 2009; Kanwal et al., 2009; Kim et al., 2006), 

ångest (Kanwal et al., 2009; Kim et al., 2006), och självmordstankar (Singh et al., 

1997). 

De fysiska följderna innebar utmattning (Singh et al., 1997), andnöd (Kanwal et 

al., 2009), ökad smärtupplevelse (Marchesini et al., 2001) samt begränsad förmåga 

till fysisk aktivitet (Poupon et al., 2004). 

Besvären innebar problem att hantera relationer (Singh et al., 1997), begränsningar 

i det yrkesverksamma livet (Jorgensen, 2006; Marchesini et al., 2001), minskad 

social aktivitet (Poupon et al., 2004) och svårigheter att klara av det dagliga livet 

(Groeneweg et al., 2000; Marchesini et al., 2001). 
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Resultatdiskussion 

Svårt leversjuka patienters hälsorelaterade livskvalitet påverkas på ett omfattande 

sätt av en rad olika symtom. Resultatet visar att patienterna upplever många andra 

symtom och tillstånd än de allvarliga och ibland livshotande komplikationer som 

beskrevs i introduktionen av Abrahamsson et al. (2011), Roth et al. (2000) och 

Samiullah et al. (2010). 

 

Två studier har kommit fram till olika resultat om asymtomatisk eller lindrig form 

av hjärnpåverkan orsakat av sviktande leversjukdom påverkar den hälsorelaterade 

livskvaliteten. Wunsch et al. (2011) ansåg att lindrig form av hjärnpåverkan 

orsakat av sviktande leverfunktion inte påverkade livskvaliteten, Groeneweg et al. 

(2000) har dock påvisat att asymtomatisk hjärnpåverkan gav effekter på 

hälsorelaterad livskvalitet. Uppsatsförfattarna drar slutsatsen att det är svårt att 

bedöma hur symtomet påverkar livskvaliteten när besvären inte är så uttalade samt 

att olika mätinstrument använts för att bedöma hälsorelaterad livskvalitet avseende 

hjärnpåverkan i de båda studierna. Det framgår dock att den psykiska- och fysiska 

livskvaliteten påverkas när symtomen blev mer framträdande. Uppsatsförfattarna 

anser att allvarlighetsgraden av hjärnpåverkan orsakat av sviktande leversjukdom 

löpande bör bedömas då infektioner, blödning, förstoppning, intorkning och intag 

av lugnande läkemedel kan göra att patienten hastigt försämras avseende 

hjärnpåverkan.  

 

Vätskeansamling i kroppen är vanligt förekommande. Majoriteten av svårt 

leversjuka patienter behandlas med vätskedrivande läkemedel. Läkemedels- 

behandlingen tolereras inte alltid av patienten och sjuksköterskan bör vara lyhörd 

för biverkningar som påverkar patientens hälsorelaterade livskvalitet. 

 

Patientens hälsorelaterade livskvalitet påverkas av muskelkramper men litteraturen 

beskrev inte på vilket sätt livskvaliteten påverkades. Litteraturstudiens andra 

frågeställning kunde inte besvaras för detta symtom. Eftersom muskelkramper ger 

en kraftig påverkan på livskvaliteten bör symtomet beaktas av sjuksköterskan. 
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Det beskrevs att patienterna upplevde illamående och nedsatt aptit. Det var dock 

många andra symtom från mag- tarmkanalen till exempel uppblåsthet, 

hemorrojder, sväljningssvårigheter, diarré och buksmärta som främst påverkade 

den hälsorelaterade livskvaliteten. Ett samband beskrevs mellan mag-tarmsymtom 

och psykosocial påverkan. Mag-tarm symtom kan till viss del behandlas 

framgångsrikt genom att åtgärda den psykologiska obalansen som uppstår i 

samband med svår leversjukdom (Fritz & Hammer, 2009). Uppsatsförfattarna 

anser att svårt leversjuka patienter kan bli hjälpt av att ha kontakt med dietist och 

kurator eller psykolog för att behandla olika aspekter av patientens mag-

tarmsymtom.  

 

Enligt Singh et al. (1997) hade deprimerade patienter självmordstankar, oro för 

framtiden och känslor av hopplöshet. Uppsatsförfattarna anser att sjuksköterskan i 

mötet med patienten bör lyssna in och återkoppla patientens berättelse och vara 

observant på nedstämdhet, oro och depression.  

 

Patienter som behandlades med många läkemedel hade sämre hälsorelaterad 

livskvalitet (Marchesini et al., 2001). Att minska antalet läkemedel kan vara svårt 

eftersom de ges för att lindra olika symtom. Däremot kan sjuksköterskan vara 

uppmärksam på biverkningar. Även antalet symtom hade påverkan på 

livskvaliteten, patienter med många symtom hade sämre hälsorelaterad livskvalitet 

(Kim et al., 2006). Det är därför betydelsefullt att sjuksköterskan uppmärksammar 

varje enskilt symtom eftersom den totala symtombördan påverkar livskvaliteten. 

Varje symtom som kan lindras innebär förbättrad hälsorelaterad livskvalitet för 

patienten. 

 

Kvinnor och män upplevde att symtomen av leversjukdomen påverkade 

livskvaliteten på olika sätt. Män uppgav försämrad sexuell förmåga samt 

svårigheter med att vara yrkesverksam. Kvinnorna upplevde störst begränsning i 

att utföra hushållssysslor samt att medverka i det sociala umgänget (Marchesini et 

al., 2001). Kvinnor upplevde sammanlagt större nedsättning i hälsorelaterad 

livskvalitet än män (Les et al., 2010). Uppsatsförfattarna tror att detta beror på att 

kvinnor och män har olika roller och ansvarsområden i det sociala samspelet.  
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Enligt Saab et al. (2005) och Samiullah et al. (2010) gav MELD-score inte 

tillräckligt med information för att bedöma patientens hälsorelaterade livskvalitet. 

Poupon et al. (2004) ansåg att både generella och sjukdomsspecifikt mätinstrument 

bör användas för att få en komplett bild av patientens hälsorelaterade livskvalitet. 

Enligt Marchesini et al.(2001) var patienter med svår leversjukdom mer angelägna 

om att få symtomlindring och livskvalitet än att förlänga livet. Uppsatsförfattarna 

anser att MELD fyller en viktig funktion för att bedöma sjukdomens 

allvarlighetsgrad. Patientens upplevelse av symtomen bör utvärderas med hjälp av 

generella och sjukdomsspecifika mätinstrument för att förbättra den 

hälsorelaterade livskvaliteten. 

 

Genom att sjuksköterskan får kunskap om de symtom som har betydelse för 

patientens upplevelse av hälsorelaterad livskvalitet ökar möjligheten att lyssna in 

patientens unika berättelse och bedöma allvaret i de symtom som patienten 

beskriver. Genom att lyssna och ge återkoppling på patientens berättelse förmedlar 

sjuksköterskan respekt och bekräftelse. Enligt Kanwal et al. (2009) kan patienter 

med nedsatt livskvalitet få fördelar av tätare och strukturerad vårdkontakt. 

Uppsatsförfattarna anser att patientens behov bör styra uppföljningens intervall 

och vilken vårdgivare som är aktuell att träffa.  

 

Metoddiskussion 

Studien genomfördes som en litteraturstudie enligt Forsberg & Wengström (2008). 

Metoden ansågs lämplig för att ta del av tidigare genomförd forskning i valt ämne. 

Sökning efter vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Cinahl, Medline, 

PsycINFO och PubMed där artiklar som berör omvårdnad finns samlat. Utöver de 

sökord som presenteras i Tabell I användes: nursing, caring, complications, 

compliance, nutritional status och patients, de resulterade inte i några artiklar. 

Vissa artiklar förekom flera gånger vid sökning i olika databaser. I Tabell I 

redovisades varje artikel som utvald endast vid en sökning. 

 

Vetenskapliga artiklar mellan åren 2000-2012 inkluderades i studien, med 

undantag för en artikel från 1997 som förekom som referens till andra genomförda 
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studier och bedömdes tillföra betydelsefull information till resultatet. Annan äldre 

litteratur valdes bort för att litteraturstudien skulle spegla den senast genomförda 

forskningen i ämnet. Polit och Beck (2008) ansåg att litteraturstudier bör baseras 

på studier genomförda de senaste fem åren. Det bedömdes inte vara möjligt att 

göra den begränsningen i det här ämnet på grund av brist på vetenskapliga artiklar.  

Databaserna angav vuxen som alla personer äldre än 19 år, därför definieras 

patient som person med svår leversjukdom äldre än 19 år. 

 

Ett antal begränsningar noterades vid genomförandet av litteraturstudien. De 15 

utvalda artiklarna hade använt 19 olika mätinstrument för livskvalitet, presenteras 

inom parentes under design/metod i Tabell III. SF-36 och CLDQ var vanligast 

förekommande. I fyra artiklar förekom en av dem i kombination med något annat 

mätinstrument. Fem artiklar baserades på information enbart från SF-36 och 

CLDQ. Uppsatsförfattarna ansåg det inte möjligt att genomföra en litteraturstudie 

som grundades enbart på SF-36 och CLDQ. Om alla studier hade haft samma 

mätinstrument hade tolkningen och bearbetningen av resultatet förenklats.  

 

Vid sökning av vetenskapliga artiklar fanns ingen större mängd artiklar inom valt 

ämne. 12 artiklar valdes bort på grund av att de inte besvarade frågeställningarna 

eller inte godkändes vid kvalitetsgranskning. Endast en av 15 inkluderade artiklar 

baserades på kvalitativ studie trots att sökning medvetet gjordes efter fler. Den 

kvalitativa studien tillförde utförlig information om patientens upplevelse av 

trötthet. Den genomförda litteraturstudien påvisade också flera andra symtom än 

trötthet som utförligare skulle kunna ha beskrivits ur patientens synvinkel om fler 

kvalitativa studier funnits tillgängliga. 

 

Könsfördelningen var relativt jämn då samtliga studiers patientgrupper 

summerades. Detta speglar tämligen väl hur svår leversjukdom är fördelad mellan 

könen och olika diagnoser i Sverige. Enligt Abrahamsson et al. (2011) avlider 

cirka 350 män och 200 kvinnor årligen i Sverige till följd av svår leversjukdom.  

 

Övervägande hade utvalda vetenskapliga artiklar sitt ursprung i industriländer som 

USA och europeiska länder. Resultatet av den Koreanska studien av Kim et al. 
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(2006) var jämförbart med övriga studier trots kulturella skillnader. 

Uppsatsförfattarna anser att symtombilden hos svårt leversjuka patienter är 

likvärdig oberoende av vilken världsdel patienten bor. Däremot tros upplevelsen 

av hälsorelaterad livskvalitet variera beroende på levnadssätt, välfärd och hur 

utvecklad sjukvården är som finns tillgänglig.  

Resultatet av den genomförda litteraturstudien anses vara överförbar på 

populationer i industriländer som till exempel Sverige. Däremot tros resultatet inte 

spegla svårt leversjukas situation i utvecklingsländer. 

 

Slutsats 

Litteraturstudien har påvisat många icke livshotande symtom som har stor 

betydelse för hur den svårt leversjuka patientens hälsorelaterade livskvalitet 

påverkas. Symtomen ger patienten dagliga besvär och medför problem att klara av 

olika vardagssituationer. Genom kunskap ökar sjuksköterskans möjligheter att vara 

lyhörd för dessa ur patientens synvinkel viktiga symtom. Det är av stor vikt att 

sjuksköterskan lyssnar in patientens berättelse och bedömer allvaret i de symtom 

patienten beskriver. Till hjälp för bedömningen av patientens hälsorelaterade 

livskvalitet bör standardiserade hälsoformulär användas vid besök hos vårdgivare. 

Sjuksköterskans kompetens räcker inte för att tillgodose patientens alla behov. 

Uppsatsförfattarna anser att den svårt leversjuka patienten har behov av att träffa 

ett vårdteam bestående av olika yrkesgrupper som till exempel sjuksköterska, 

undersköterska, läkare, kurator, psykolog, dietist och sjukgymnast för att anpassa 

vården individuellt. 

 

Förslag till vidare forskning 

Önskvärt vore att det gjordes fler studier om svårt leversjuka patienters 

hälsorelaterade livskvalitet eftersom det var svårt att hitta tillräckligt med 

vetenskapliga artiklar för att genomföra den aktuella litteraturstudien.  

Uppsatsförfattarna har sett en brist på kvalitativa studier som behandlar 

livskvaliteten hos svårt leversjuka patienter. Det finns ett behov att belysa samtliga 

symtom som patienten upplever med kvalitativ metod.  
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Det skulle vara intressant att studera effekten av tät sjuksköterskekontakt och 

utvecklat teamarbete kring den svårt leversjuka patienten. Om det skulle innebära 

förbättringar i patientens livskvalitet och minskat behov av slutenvård. 
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