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Sammanfattning 
 
Bakgrund:  Njurarnas huvudfunktioner har en vital roll och är en förutsättning till att 

upprätthålla kroppens balans. Kronisk njursvikt orsakar en kraftig 

reducering av funktionerna och i värsta fall kan njurarna helt sluta att 

fungera. Tillståndet leder till döden om inte dialysbehandling eller 

njurtransplantation genomförs. Under flera decennier har det skett en 

ökning av patienter som utvecklar kronisk njursvikt och därmed får 

dialysbehandling. Att leva med kronisk sjukdom orsakar svårigheter och 

förändringar i livet. Genom en god vård kan sjuksköterskan främja 

patientens livskvalitet och välbefinnande trots kronisk njursvikt och ett liv 

med hemodialys.  

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att belysa hur patienter med kronisk 

njursvikt upplever livet med hemodialys.  

Metod: Litteraturöversikten baserades på tolv vetenskapliga originalartiklar som 

analyserats. Metoden innefattade att identifiera likheter och skillnader som 

sedan bildade nya teman till litteraturöversiktens resultat. Artiklarna 

inhämtades från databaserna CINAHL Complete och PubMed.  

Resultat: Under analysen identifierades fem huvudteman: En förändrande process, 

Ett liv som begränsar, Hemodialys som en fängslande frihet, En 

oförutsägbar framtid och Upplevelsen av vårdmiljö & vårdpersonal. En 

förändrande process kompletterades med två underteman; Emotionell 

påverkan och Vägen till acceptans. Även Hemodialys som en fängslande 

frihet kompletterades med två underteman; Dialysmaskinen, en vän eller en 

fiende? och Kroppsliga förändringar.  

Diskussion: Resultatdiskussionen tolkar huvudfynden i en större helhet med hjälp av 

Katie Erikssons vårdvetenskapliga teori, annan forskning samt författarnas 

egna reflektioner.    

Nyckelord: Att leva med, kronisk njursvikt, hemodialys, upplevelser.  

 



  
 
 

 

 
Abstract 
 
Background: The main functions of the kidneys have a vital role and are essential for 

maintaining the balance of the body. Chronic kidney disease causes a 

steep reduction in the kidney´s functions, in the worst-case scenario the 

kidneys may cease to function entirely. The condition leads to death 

unless treated with hemodialysis or kidney transplantation. For decades, 

there has been an increase in patients developing chronic kidney disease 

and thus receive dialysis treatment. Living with chronic disease causes 

difficulties and changes in life. Through good care, the nurse can promote 

the patient´s quality of life and well-being despite of chronic kidney 

disease and a life with hemodialysis. 

Aim: The aim was to elucidate how patients with chronic kidney disease 

experience life with hemodialysis. 

Method: The literature review was based on twelve scientific original articles that 

were analyzed. The method involved identifying similarities and 

differences that then formed new themes for the literature review results. 

The articles were obtained from the databases CINAHL Complete and 

PubMed. 

Results: During the analysis five main themes were identified: A changing 

process, A life that limits, Hemodialysis as a captivating freedom, An 

unpredictable future, and Experience of care environment & healthcare 

staff. A changing process was supplemented with two sub-themes; The 

emotional impact and Path to acceptance. Additionally, Hemodialysis as 

a captivating freedom was supplemented by two sub-themes; The dialysis 

machine, a friend or an enemy? and Bodily changes.  

Discussion: The results discussion interprets the main findings in a larger whole with 

the help of Katie Eriksson´s health science theory, other research, and the 

author´s own reflections. 

Keywords: Living with, chronic kidney disease, hemodialysis, experiences. 
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Inledning 
Under två av sjuksköterskeprogrammets verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) hade 

författarna till denna kandidatuppsats turen att bli placerade tillsammans. Under den ena 

perioden utfördes VFU på ett äldreboende och under den andra perioden på en 

internmedicinsk avdelning på ett av Stockholms storsjukhus. Under dessa två perioder kom 

författarna i kontakt med personer som levde med kronisk njursjukdom och hemodialys. Vi 

visste då väldigt lite om sjukdomen och vad den innebar för en människas liv. Däremot 

förstod vi att det medförde mycket vård för personen. Vi fascinerades av den medicintekniska 

aspekten av hemodialys och hur den är så avgörande i att upprätthålla liv. I och med att 

behandlingen är en livsavgörande process väcktes nyfikenhet hos författarna kring hur denna 

patientgrupp upplever livet.	Det slog oss också att vi som blivande allmänsjuksköterskor kan i 

arbetet inom olika vård- och omsorgsområden komma i kontakt med kroniskt njursjuka 

patienter som lever med hemodialys. En förutsättning till att ge en så god vård som möjligt är 

att sjuksköterskan arbetar personcentrerat. Med denna litteraturstudie vill vi belysa patienter 

med kronisk njursjukdom och deras upplevelser av att leva med hemodialys. 	
 

Bakgrund 
Bakgrunden innefattar beskrivning av njurarnas fysiologi, kronisk njursvikt och att leva med 

en kronisk sjukdom. Utöver det skildras hemodialys som behandling och sjuksköterskans roll 

i arbetet med dessa patienter. 

 
Njurarnas fysiologi 
Njurarnas huvudfunktioner upprätthåller balansen i kroppen genom att reglera vätske- och 

elektrolytbalansen, syra- och basbalansen samt utsöndring av kvävehaltiga avfallsämnen 

(Ericson & Ericson, 2012). Njurarna renar även blodet från vattenlösliga gifter och andra 

främmande ämnen genom utsöndring med urinen. Dessutom har njurarna en endokrin 

funktion med produktion och frisättning av renin, erytropoetin samt aktivering av vitamin D. 

Njurarnas blodcirkulation omfattar cirka en liter per minut och blodet renas i 

filtreringsenheter, så kallade nefron. Avsaknad av njurarnas funktion leder till döden om inte 

behandling med dialys eller en njurtransplantation genomförs. 	
 
Kronisk njursvikt 
Kronisk njursvikt uppstår när njurarnas huvudfunktioner är kraftigt nedsatta eller helt upphört 

att fungera (Gulbrandsen, 2011). Kronisk njursvikt utvecklas ofta smygande vilket kan 
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förklaras med att sjukdomar och tillstånd som kan medföra kronisk njursvikt mestadels 

försämras under en längre tid, vanligtvis under flera år (Ericson & Ericson, 2012). Sjukdomar 

som kan orsaka kronisk njursvikt kan vara hypertoni under en längre tid, långvarig diabetes, 

bakteriell infektion i njurbäcken och njurvävnad på grund av upprepade urinvägsinfektioner 

samt inflammation i glomeruli vilket kan orsakas av en immunologisk reaktion till följd av en 

tidigare halsinfektion med streptokocker.  

Utifrån njurarnas glomerulära filtrationshastighet (GFR), vilket är ett mått på njurarnas 

reningskapacitet, kan kronisk njursjukdom delas in i fem stadier där njurfunktionen nedsätts 

parallellt med att njurskadan fortskrider (Gulbrandsen, 2011). När patienten befinner sig i 

stadium fyra och fem definieras tillståndet som allvarligt och kroniskt. Om hjälp då inte sätts 

in drabbas individen av uremi, eller så kallad urinförgiftning, vilket innebär att GFR är starkt 

nedsatt. Vid uremi ansamlas giftiga avfallsämnen från kroppens proteinmetabolism i blodet 

istället för att utsöndras via urinen. Symtom vid uremi är bland annat illamående, kräkningar, 

orkeslöshet, muskelsvaghet, hudklåda, förändringar i mental status, kramper och sänkt 

medvetandegrad. Tillståndet är slutstadiet vid kronisk njursvikt och så allvarligt att personen 

avlider om inte dialysbehandling eller njurtransplantation sätts in. 

Enligt Gulbrandsen (2011) har det under flera decennier skett en ökning med patienter som 

utvecklar kronisk njursvikt och därmed får dialysbehandling. Skandinavien har som 

utgångspunkt att alla patienter som drabbas av kronisk njursvikt skall erbjudas 

njurtransplantation. Transplantation är dock mest framträdande för dom individer som är 

yngre än 75 år, för personer över 75 år är hemodialys den vanligaste behandlingsformen. 

Anledningen kan grunda sig i att äldre personer med komplicerade sjukdomar inte alltid 

klarar av en transplantation utan måste behandlas med dialys livet ut. Behovet av 

dialysbehandling har därför ökat markant och förväntas öka under kommande år. Enligt 

Svenskt njurregister (2018) var det 3209 personer som år 2017 behandlades med kronisk 

hemodialys, varav 3075 behandlades på institution och resterande fick sin behandling i 

hemmet. 

 
Hemodialys 
Hemodialys är en behandling som ersätter och kompenserar för njurarnas funktion 

(Gulbrandsen, 2011). Under behandlingen pumpas blodet ut ur kroppen och renas i en 

dialysmaskin. Det renade blodet pumpas sedan tillbaka in i kroppen. Enligt Gulbrandsen 

(2011) krävs en hög blodflödeshastighet för att effektivt dialysera blodet. Det sker genom att 

det anläggs en arteriovenös fistel i patientens underarm, eller i mer sällsynta fall en 
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arteriovenös graft (Ericson & Erikson, 2012). Dialysmaskinen kopplas till fisteln eller graften 

med hjälp av två stora dialysnålar. Blodet förs sedan ut ur den ena nålen för att sedan återföras 

till kroppen via den andra. Enligt Rydell, Krützen, Simonsen, Clyne och Segelmark (2013) 

föredras dialys i hemmet när väntan till en njurtransplantation är lång. Anledningen till det 

kan enligt Rydell et al. (2013) handla om att patienter som behandlas i hemmet kan utföra 

tätare dialyser, vilket är att föredra rent medicinsk. I dagsläget tillkommer årligen cirka 1100 

patienter som är i behov av njurtransplantation, medan cirka 450 patienter årligen blir 

transplanterade (Svenskt njurregister, 2018).  

Enligt Svenskt njurregister (2018) låg mortaliteten på 18,8 procent hos patienter med 

dialysbehandling år 2017. Enligt Rydell et al. (2013) är överlevnaden högre för patienter som 

behandlas i hemmet jämfört med patienter som behandlas på sjukhus, vilket kan bero på att de 

patienter som behandlas på sjukhus oftast är äldre och multisjuka. Enligt Gulbrandsen (2011) 

är sjuksköterskans uppgift att tillfredsställa patientens behov under hemodialys. Det är viktigt 

att vara observant på komplikationer samt att snabbt sätta in åtgärder om patientens tillstånd 

försämras. I en brasiliansk kvantitativ artikel var syftet att identifiera komplikationer under 

hemodialysbehandling hos patienter som vårdades på en intensivvårdsavdelning (Bastos 

Barbosa Silva & de Mattos, 2019). Av 78 deltagare i studien drabbades cirka 38% av 

hypotoni, 19% av hypertoni, och 14% av hjärtarytmier. Dessa komplikationer framstod som 

de vanligaste i studien. Utöver dem uppstod det komplikationer såsom svettningar, kramper, 

dyspné och hypoglykemi. Enligt Gulbrandsen (2011) kan mer akuta komplikationer visa sig 

som allergiska reaktioner, luftemboli, och bröstsmärtor. Utöver komplikationer vid 

hemodialys finns det en risk på drygt fyra procent att en infektion utvecklas i den 

ateriovenösa fisteln (Bylsma, Gage, Reichert, Dahl & Lawson 2017). 

En del av hemodialysbehandlingen består också av kostråd och vätskerestriktion (Ericson 

& Ericson, 2012). Trots att dialysbehandlingen effektivt renar blodet är det svårt att avlägsna 

all intagen vätska, eller så kallad överskottsvätska. Vanligen ordineras patienten upp till ett 

gränsvärde för vätskeintag på cirka 500–1000 ml per dygn. Överskridning av 

vätskerestriktionen kan leda till övervätskning och ödem. Symtom som uppstår kan ses som 

svullnad runt anklar, svullnad under ögonen, andnöd samt stigande blodtryck.  

Patienter med hemodialys har även ett ökat proteinbehov eftersom hemodialys orsakar en 

förlust av proteiner, peptider, aminosyror och kolhydrater (Eyre et al., 2012). Hemodialys 

framkallar även en katabol effekt på kroppen och ökar energiförbrukningen. Detta medför att 

kostråd är en del av behandlingen för att motverka malnutrition. Genom kostråd kan patienten 

själv tillgodose ett adekvat intag av protein och energi (Ericson & Ericson, 2012). Enligt 
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Baraz, Parvadeh, Mohammadi & Broumand (2010) är det väsentligt att patienterna är väl 

informerade om konsekvenserna vid otillräcklig följsamhet i kost- och vätskerestriktioner.	
 
Att leva med en kronisk sjukdom 
Enligt Socialdepartementet (2014) finns ingen tydlig definition av kronisk sjukdom utan det 

är sjukdomar som en individ har under hela sin livstid eller under en mycket långt tid. Den 

största sjukdomsbördan i världen utgörs av kroniska sjukdomar. Många av dagens kroniska 

sjukdomar kan både förebyggas och behandlas. En god sjukvård för individer med kroniska 

sjukdomar är viktigt för personens välbefinnande. Regeringens nationella strategi för att 

förebygga och behandla kroniska sjukdomar syftar till att utveckla vårdens effektivitet, 

kvalitet samt att i högre grad involvera och erbjuda patienterna att medverka i den egna 

vården.	
I en dansk vetenskaplig artikel har man belyst patienters attityder till hälsa och sjukdom i 

samband med en kronisk sjukdom (Delmar, Bøje, Dylmer, Forup, Jakobsen, Møller & 

Pedersen, 2005). Deltagarna i studien levde med kroniska sjukdomar såsom ulcerös kolit, 

diabetes typ 1 och kranskärlssjukdom. Artikeln belyser harmoni, och att vara i harmoni med 

sig själv. Enligt författarna handlar harmoni om att acceptera sig själv och livet som ges. 

Fynden i studien visar att denna process, som en rörelse mot acceptans, kan orsaka svårigheter 

för en individ som lever med en kronisk sjukdom. Deltagarna i studien upplevde 

begränsningar i sin vardag på grund av hur deras liv hade utvecklats. Den kroniska sjukdomen 

förändrade hela individens existens, det vill säga den grundläggande identiteten med 

tillhörande roller som personen associerade sig själv med. Några deltagare i studien gav 

uttryck för att det kanske hade varit lättare om den kroniska sjukdomen varit medfödd, vilket 

hade gjort det lättare för individen att acceptera och leva med de begräsningar som sjukdomen 

orsakade. Vissa deltagare utryckte även svårigheten med att be omgivningen om hjälp 

eftersom sjukdomen inte syntes på utsidan. Om någon person i deltagarnas omgivning upplevt 

någonting liknande, var det lättare för deltagaren att acceptera livet med den kroniska 

sjukdomen. Att leva i förnekelse om sig själv och hur livet förändrats hindrade upplevelsen av 

att leva i harmoni för deltagarna i studien. En individ som drabbats av sjukdomen kunde 

snabbt gå från hopp till upplevd hopplöshet, många av deltagarna kände sig också maktlösa i 

den förändrade situationen. 
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Sjuksköterskans roll 
Sjuksköterskan har en viktig roll i att arbeta utifrån en personcentrerad vård tillsammans med 

patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Personcentrerad vård innebär en strävan efter 

att synliggöra hela människan. Det handlar om att tillgodose patientens psykiska, fysiska, 

sociala och existentiella behov. Under ett personcentrerat vårdarbete skall vårdpersonalen 

respektera och bekräfta personens upplevelse och tolkning av ohälsa och sjukdom. Utifrån 

denna tolkning kan sjuksköterskan främja patientens hälsa med utgångspunkt i vad hälsa 

betyder för just den enskilda personen. 
Kronisk njursvikt utvecklas gradvis och i de flesta fall kan patienten tillgodose de flesta av 

sina grundläggande behov (Gulbrandsen, 2011). Vid detta tillstånd består sjuksköterskans 

arbete mestadels av att stödja, undervisa och handleda patienten i sin sjukdom. Patient och 

anhöriga kan vara i behov av att förstå orsaken till sjukdomen och dess konsekvenser. När 

patienten försämras och behöver läggas in på sjukhus för dialysbehandling eller 

njurtransplantation, kan det bli en utmaning för sjuksköterskan i sitt arbete att tillgodose de 

psykosociala behoven hos patienter som lider av en livshotande, kronisk sjukdom.  

Delmar et al. (2005) beskriver i sin studie hur det är en självklarhet att varje möte med 

patienter med kronisk sjukdom kommer att skilja sig ifrån varandra, men att sjuksköterskans 

arbete bör eftersträva förmåga i att uppmärksamma patientens existentiella dimension. En 

omvårdnad som syftar till att främja patientens attityd om livet kräver kunskap, insikt och 

förståelse om livsförhållanden av olika slag. Vidare beskriver Delmar et al. (2005) 

att trots det ökade forskningsintresset kopplat till existentiella fenomen bland människor med 

kroniska tillstånd, finns fortfarande en stor osäkerhet om vad dessa patienter behöver för att 

hantera sina liv i enlighet med sig själv och sin omgivning.  

Betydelsen av sjuksköterskans kompetens i att se till varje individs individuella behov 

belyses även i en svensk kvalitativ studie skriven av Hagren, Pettersen, Severinsson, Lützén 

& Clyne (2001). Studien menar på att en kompetent sjuksköterska inte är någon som bara vet 

vad och hur man gör, utan är dessutom medveten om att varje människa och alla dennes delar 

är unika.  

 
Problemformulering 
Patienter med dialysbehandling har de senaste decennierna ökat och förväntas fortsätta göra 

det. En anledning är att det tillkommer fler patienter som är i behov av njurtransplantation än 

vad det är patienter som transplanteras. Dialysbehandling kan för många patienter bli en 
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livslång behandling och utan den kan individen avlida. Majoriteten av patienter med 

hemodialys behandlas på sjukhus och vårdpersonalen har en viktig uppgift att ge en så bra 

vård som möjligt för att främja hälsa och välbefinnande. För att tillgodose patienters 

individuella behov krävs ett personcentrerat förhållningssätt hos sjuksköterskan. Med ökad 

kunskap om livet med hemodialys och dess upplevelser kan förståelsen för dessa patienter 

fördjupas och därmed ge bättre förutsättningar till ett kompetent och hälsofrämjande 

vårdarbete.  

 
Syfte 
Syftet var att belysa hur patienter med kronisk njursvikt upplever livet med hemodialys. 

 

Teoretisk utgångspunkt  
I resultatdiskussionen diskuteras resultatet utifrån Katie Erikssons omvårdnadsteori (Eriksson, 

1994, 2014) för att ge en ökad förståelse av problemområdet. Fokus ligger på Erikssons 

konsensusbegrepp lidande. Erikssons olika redogörelser om lidande och att lindra lidande 

valdes för att uppmärksamma och sätta ord på de olika känslor patienter med kronisk 

njursvikt och hemodialys kan uppleva som ett lidande. Genom att identifiera lidandet 

möjliggörs en förståelse hos vårdpersonalen och hur man kan förhålla sig till dessa situationer 

för att lindra lidandet och främja hälsan.  

Eriksson (2014) menar att människan är hälsa, hälsa kan inte ges till någon annan men 

genom att stödja människan kan hälsa uppnås. Hälsa definieras enligt World Health 

Organization (2006) som ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, och inte endast frånvaro av sjukdom. Eriksson (2014) menar även att 

människans upplevelse av sig själv som frisk eller sjuk kan vara beroende av många olika 

faktorer, exempelvis samspel mellan människan och miljön. Upplevelsen av att känna sig sjuk 

beror för många människor på förekomsten av objektiva tecken på ohälsa, men samtidigt vet 

vi att en dödssjuk människa kan uppleva känslan av välbefinnande. Med andra ord föreligger 

det olika positioner av hälsa som utgår från hur individen själv upplever och känner.  

Katie Erikssons caritativa vårdteori beskriver hur vårdandet grundar sig i att lindra en 

människas lidande och hjälpa henne att växa (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Kunskap 

om lidande och hälsa är vårdandets hjärta och att lindra lidande är därmed motivet för all vård 

(Eriksson, 1994). Varje lidande är på sitt sätt unikt och skapas av människan själv och dennes 

omgivning. Lidandet kan förknippas med kroppen men också till existentiella dimensioner 

och till själva livet. Inom vården beskriver Eriksson lidande som sjukdomslidande, 
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vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande innebär ett lidande som upplevs av symtom 

och problem i relation till sjukdom och behandling. Vårdlidande är det lidande som patienten 

upplever till följd av vård och behandling, eller av brister och/eller fel under vård och 

behandling. Livslidandet omfattar hela människans existens och aktualiseras ofta när 

människan blir sjuk (Wiklund, 2011). Sjukdomen kan orsaka att livet ifrågasätts men frågorna 

fokuserar inte endast på sjukdomen och dess påverkan. Frågor som uppstår i ett livslidande 

omfattar mer än själva sjukdomslidandet. Livslidandet handlar om en grundläggande hållning 

till livet där aktivitet, prestation och att göra rätt för sig intar en central roll. 

Att lida är att pinas och våndas, det är någonting ont som ansätter människan (Eriksson, 

1994). Att lida är även att kämpa och att utså, att lida kan också innebära att försonas. När en 

människa inte längre kan leva upp till dom förväntningar som hon själv eller omgivningen 

har, uppstår en kamp mellan det hon önskar och det hon är rädd för (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). Denna kamp, som Eriksson benämner lidandets kamp, kan besegras och 

istället skapa förutsättningar för utveckling och mening. Lidandets drama är en process där 

lidandet kan lindras. Patienten söker ofta en vårdare som kan vara medaktör i lidandets drama 

vilket innebär att sjuksköterskan är närvarande tillsammans med patienten och bekräftar 

lidandet. När lidandet bekräftas kan lidandet ta plats, och en möjlighet till försoning skapas. 

Ett obekräftat lidande kan istället innebära att patienten ger upp kampen mot det som skapat 

lidandet. Sjuksköterskans roll är att skapa en vårdrelation genom värme, engagemang, 

utrymme, respekt, ärlighet och tolerans. 

 
Metod	
Författarna till denna kandidatuppsats har gjort en litteraturöversikt vilket enligt Friberg 

(2017) innebär att bilda sig en helhetssyn av forskningsläget inom det valda området. Utifrån 

ett helikopterperspektiv kunde författarna inledningsvis bilda en uppfattning om den 

forskning som fanns publicerad. I förhållande till författarnas syfte gjordes ett urval av artiklar 

för att sedan granska dess kvalitet. Till en början ingick kvantitativa och kvalitativa 

forskningsartiklar i granskningsprocessen. Författarna beslutade sedan att utesluta kvantitativa 

artiklar för att begränsa antalet sökträffar. De utvalda artiklarna analyserades i olika steg och 

sammanställdes. De fynd som upptäcktes under sammanställningen mynnade ut till nya 

teman, vilka presenteras i arbetets resultatdel.  
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Datainsamling 
Litteraturöversiktens syfte var att belysa hur patienter med kronisk njursvikt upplever livet 

med hemodialys, och för att hitta aktuella vårdvetenskapliga artiklar skedde datainsamlingen 

med hjälp av de två databaserna CINAHL Complete och PubMed (se bilaga 1). CINAHL 

Complete är en omfattande källa för tidskrifter inom bland annat omvårdnad 

(https://www.esh.se/bibliotek/att-soka/databaser-och-lankar.html). PubMed beskrivs som den 

största databasen inom biomedicin och innehåller bland annat medicin, omvårdnad samt 

hälso- och sjukvård. Sökord som användes för att hitta artiklar kopplat till patienter med 

kronisk njursvikt och hemodialys var patient, chronic kidney disease och hemodialysis Dessa 

kombinerades sedan med sökord som belyser upplevelser, vilka var experience, patients 

experiences, living with, living with hemodialysis, life situation, qualitative, qualitative 

studies och qualitative research. Med hjälp av Svensk MeSH är termerna översatta från 

svenska till engelska, detta för att sökorden skulle matcha databaserna. De termer som inte 

fanns med i Svensk MeSH tillämpades genom fritextsökning. För att begränsa sökningarna 

och öka chansen till att få fram ett bra urval av artiklar användes boolesk sökteknik vilket 

enligt Östlund (2017) innebär att man sätter samman och laborerar med olika sökord och 

synonymer. I detta arbete kopplade författarna ihop sökord med AND och olika synonymer 

med OR.   

 
Urval 
För att minska antalet träffar i sökningarna valde författarna inledningsvis att begränsa 

tidsperioden från 2014 till 2019. Detta utökades sedan till en tidsbegränsning från 2010 då 

författarna fann det svårt att finna artiklar inom tidsramen för de senaste fem åren. I CINAHL 

Complete användes Peer-reviewed som begränsning för att hitta kollegialt granskade artiklar 

samt att språket begränsades till engelska. I PubMed var det inte möjligt att begränsa med 

Peer-reviewed vilket innebar att författarna fick identifiera att den kollegiala granskningen var 

genomförd i den tidskrift där artikeln var publicerad. Även i PubMed begränsades 

sökningarna med artiklar publicerade på engelska. I PubMed sorterades sökresultatet efter 

best match. Under urvalet exkluderades kvantitativa artiklar då författarna ansåg att 

kvalitativa artiklar var mer relevant för syftet. Inklusionskriterier var att deltagarna var över 

18 år, med kronisk njursvikt och behandlades med hemodialys. Under urvalets första steg 

läste författarna artiklarnas titlar för att skapa en uppfattning om innehållet. Därefter lästes 

artikelns abstrakt på de artiklar som antogs vara aktuella. Genom att läsa abstrakt kunde 

författarna etablera en överordnad bild av artiklarnas innehåll för att sedan väljas ut till det 
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tredje steget som innebar en fördjupad granskning av hela artikeln. Under urvalsprocessen 

lästes totalt 73 abstrakt och totalt 31 artiklar. Till slut identifierades tolv originalartiklar att 

ingå i litteraturöversikten. Författarna har säkerställt att de utvalda artiklarna var godkända av 

en etisk kommitté. 	
 
Dataanalys  
I enlighet med Friberg (2017) genomfördes analysen av artiklarna genom att dom lästes flera 

gånger för att skapa en övergripande bild av varje artikels helhet. Artiklarna sammanfattades i 

en översiktstabell (se bilaga 2) för att underlätta bildandet av helhetsbilden. Översiktstabellen 

fungerade även som stöd för analysen. Analysprocessen inleddes med att författarna 

tillsammans översatte samtliga artiklars resultatdel från engelska till svenska med hjälp av 

digitalt lexikon. Under analysen granskades artiklarna kritiskt för att identifiera likheter och 

skillnader, vilket innebar att separera data från sitt sammanhang. Data som identifierades 

beskrevs som olika innehåll eller innebörder och sorterades i olika teman med hjälp av 

färgkodning. Teman namngavs med beskrivningar av dess enskilda innebörder och fynden 

användes sedan som underlag till resultatet.  	
 

Forskningsetiska överväganden  
I studentuppsatsen har det säkerställts att samtliga artiklar som valdes ut till arbetet var 

granskad av en etisk kommitté. Artiklarna skall enligt etikprövningslagen 2003:460 ha tagit 

hänsyn till mänskliga rättigheter, grundläggande frihet, hälsa, säkerhet samt personlig 

integritet (Sandman & Kjellström, 2018). Under analysen togs det i beaktning att inte 

förvränga eller ändra på forskningsmaterialet för att undvika oredlighet. Ingen data 

utelämnades, undanhölls eller presenterades selektivt för att undvika att en egen hypotes 

stärktes. Under arbetets gång tillämpades även ett kritiskt reflekterande för att förebygga att 

ett förväntat eller önskat resultat uppnåtts (Kjellström, 2014). Författarna har använt 

reflektion för att medvetandegöra den egna förförståelsen. Förförståelse innebär de kunskaper 

och erfarenheter författarna redan besitter innan påbörjandet av litteraturöversikten (Rosén, 

2014). Kunskapen innefattar sådant som är inlärt under studier så väl som tidigare 

erfarenheter och personliga värderingar. Insikten av författarnas förförståelse möjliggjorde att 

förförståelsen kunde åsidosättas under analysprocessen när de narrativa berättelserna tolkades. 

Utöver det förde författarna ständigt en reflekterande diskussion under analysprocessen för att 

minimera förförståelsens inverkan på resultatet.  



  10 (36) 
 

 
Resultat 
Under analysen av de tolv artiklarna identifierades fem huvudteman som belyser patienter 

med kronisk njursvikt och upplevelsen av att leva med hemodialys: En förändrande process, 

Ett liv som begränsar, Hemodialys som en fängslande frihet, En oförutsägbar framtid, och 

Upplevelsen av vårdmiljö & vårdpersonal. En förändrande process kompletterades med två 

underteman; En emotionell påverkan och Vägen till acceptans. Även Hemodialys som en 

fängslande frihet kompletterades med två underteman; Dialysmaskinen, en vän eller en 

fiende? och Kroppsliga förändringar.  

 
En förändrande process   
En emotionell påverkan 

Att få ett besked om att njurarnas funktion har försämrats till den grad att hemodialys 

behandling måste påbörjas, upplevdes för många som en chock (Calvey & Mee, 2011; De 

Oliveira Salimena, Oliveira Souza, Simões Cardoso de Melo & Rezende Ferreira, 2016; Lai, 

Loh, Mooppil, Krishnan & Griva, 2012; Lindsay, MacGregor & Fry, 2014; Olegário Freitas, 

Queiroz Viera, Ferreira da Silva Junior, Paiva dos Santos & Andrade Barbosa, 2015; Rix, 

Barclay, Stirling, Tong & Wilson, 2014). Det var överväldigande att behöva se situationens 

allvar och ta emot den mängd information som gavs vid beskedet om hemodialys (Rix et al., 

2014). Vissa beskrev att dom hellre ville dö än att behöva genomgå hemodialys, dessa tankar 

var specifikt förekommande vid realiseringen av behandlingen (De Oliveira Salimena et al., 

2016; Lai et al., 2012; Olegário Freitas et al., 2015; Rix et al., 2014). Det uppstod känslor av 

maktlöshet (Calvey & Mee, 2011; Chiaranai, 2016; Lindsay et al., 2014) och känslor av sorg 

(Axelsson, Renders, Jacobson & Klang, 2011; De Oliveira Salimena et al., 2016; Jonasson & 

Gustafsson, 2017).  
Många av informanterna uttryckte rädsla (De Oliveira Salimena et al., 2016; Calvey & 

Mee, 2011; Herlin & Wann-Hansson, 2010; Jonasson & Gustafsson, 2017; Rix et al., 2014). I 

samband med en av dom första sessionerna av hemodialys övergick rädslan till en 

ångestattack (Rix et al., 2014). Det uppstod även en rädsla för att dö under pågående 

dialysbehandling (Calvey & Mee, 2011; De Oliveira Salimena et al., 2016). Att infinna sig i 

dialysrummet och komma i kontakt med dialysmaskinen, där blodet ses dränera från kroppen, 

väckte även obehag. Rädsla för infektion och smärta vid insättande av dialysnålar var 

förekommande i början av behandlingen (De Oliveira Salimena et al., 2016; Herlin & Wann-

Hansson, 2010; Lai et al., 2012). 
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Vägen till acceptans 

Acceptans var ett återkommande ämne som sågs vara en kontinuerlig och svår process för 

patienterna (Axelsson et al., 2011; Calvey & Mee, 2011; Casaril dos Santos Cargnin et al., 

2018; De Oliveira Salimena et al., 2016; Jonasson & Gustafsson, 2017; Karamanidou, 

Weinman & Horne, 2014; Lindsay et al., 2014; Olegário Freitas et al., 2015; Rix et al., 2014). 

För vissa var en ökad kunskap och erfarenhet av behandlingen ett sätt till acceptans och 

anpassning till den förändrade rutinen (Axelsson et al., 2011; Calvey & Mee, 2011; De 

Oliveira Salimena et al., 2016; Karamanidou et al., 2014). Tidens gång hade en positiv effekt 

då individerna anpassade sig till den nya rollen som en patient med hemodialys (Karamanidou 

et al., 2014; Rix et al., 2014). Personlig kontroll gav en känsla av självförtroende och 

bibehållen autonomi (Axelsson et al., 2011; De Oliveira Salimena et al., 2016; Karamanidou 

et al., 2014; Lindsay et al., 2014). En informant beskriver hur hon fortsätter utföra aktiviteter 

trots hemodialys, men missade heller inte en behandling för att åstadkomma någonting annat 

(De Oliveira Salimena et al., 2016). Acceptans beskrevs även som ett måste eftersom det inte 

fanns något annat tillgängligt alternativ till att få leva längre (Axelsson et al., 2011; De 

Oliveira Salimena et al., 2016; Olegário Freitas et al., 2015). 

	
Ett liv som begränsar  
En känsla av att vara beroende var ett återkommande ämne bland informanterna (Axelsson et 

al., 2011; Calvey & Mee, 2011; Casaril dos Santos Cargnin et al., 2018; Chiaranai, 2016; De 

Oliveira Salimena et al., 2016; Herlin & Wann-Hansson, 2010; Jonasson & Gustafsson, 2017; 

Karamanidou et al., 2014; Lai et al., 2012; Lindsay et al., 2014; Olegário Freitas et al., 2015; 

Rix et al., 2014). Att genomgå hemodialys kunde förknippas med att sköta ett arbete, dock 

poängterades det att det aldrig fanns möjlighet till semester (De Oliveira Salimena et al., 

2016; Herlin & Wann-Hansson, 2010; Jonasson & Gustafsson, 2017). Att behöva infinna sig 

på en dialysmottagning tre till fyra gånger i veckan gav känslan av reducerad frihet (Axelsson 

et al., 2011; Casaril dos Santos Cargnin et al., 2018; De Oliveira Salimena et al., 2016; Herlin 

& Wann-Hansson, 2010; Jonasson & Gustafsson, 2017; Olegário Freitas et al., 2015). En 

konsekvens av den tidskrävande behandlingen var att det inte fanns möjlighet till att bibehålla 

sin yrkesverksamhet (Calvey & Mee, 2011; Casaril dos Santos Cargnin et al., 2018; De 

Oliveira Salimena et al., 2016; Jonasson & Gustafsson, 2017; Lai et al., 2012; Lindsay et al., 

2014; Olegário Freitas et al., 2015; Rix et al., 2014). Detta resulterade i en ekonomisk förlust 

för patienterna (Calvey & Mee, 2011; Casaril dos Santos Cargnin et al., 2018; Chiaranai, 
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2016; Jonasson & Gustafsson, 2017), vilket orsakade en stor oro (Chiaranai, 2016; De 

Oliveira Salimena et al., 2016). Den finansiella autonomin begränsades vilket ledde till att 

individen blev ekonomiskt beroende av närstående (Casaril dos Santos Cargnin et al., 2018; 

Chiaranai, 2016).  

Att ständigt behöva tänka på vilken mat som var lämplig att äta och hur mycket vatten som 

var tillåtet att dricka, sågs vara ett av de mest framträdande problemen som begränsande 

individens liv (Calvey & Mee, 2011; Casaril dos Santos Cargnin et al., 2018; Chiaranai, 2016; 

De Oliveira Salimena et al., 2016; Jonasson & Gustafsson, 2017; Karamanidou et al., 2014; 

Lai et al., 2012; Olegário Freitas et al., 2015).	De fann svårigheter med att bli en del av den 

sociala atmosfären och upplevde utanförskap på grund av vätske- och dietrestriktionerna 

(Calvey & Mee, 2011; Casaril dos Santos Cargnin et al., 2018; Chiaranai, 2016). Restriktioner 

kring vätskeintaget sågs vara den mest besvärliga begränsningen som orsakade ett lidande för 

individen (Casaril dos Santos Cargnin et al., 2018; Chiaranai, 2016; De Oliveira Salimena et 

al., 2016; Karamanidou et al., 2014; Lai et al., 2012; Olegário Freitas et al., 2015). 

Informanterna berättade om en törst som var svår att blir av med samtidigt som vätskekvoten 

inte fick överstigas (Casaril dos Santos Cargnin et al., 2018; Karamanidou et al., 2014; Lai et 

al., 2012; Olegário Freitas et al., 2015).		
Att vara kronisk njursjuk och leva med hemodialys upplevdes som socialt begränsande	

(Axelsson et al., 2011; Casaril dos Santos Cargnin et al., 2018; Chiaranai, 2016; Herlin & 

Wann-Hansson, 2010; Jonasson & Gustafsson, 2017; Lai et al., 2012; Lindsay et al., 2014; 

Rix et al., 2014; De Oliveira Salimena et al., 2016). I ett flertal studier berättade 

informanterna att det strikta dialysschemat bland annat hindrade dem från att resa (Axelsson 

et al., 2011; Calvey & Mee, 2011; Chiaranai, 2016; De Oliveira Salimena et al., 2016; 

Karamanidou et al., 2014; Lai et al., 2012; Rix et al., 2014) Även om gästdialys kunde 

erbjudas på annan ort så upplevdes det inte som ett alternativ för alla (Axelsson et al., 2011; 

Calvey & Mee, 2011; De Oliveira Salimena et al., 2016) Förberedelserna för gästdialys var 

för mycket att hantera, det uppstod även en känsla av osäkerhet med att lämna sin välbekanta 

hemodialys klinik (Axelsson et al., 2011; De Oliveira Salimena et al., 2016).	
 
Hemodialys som en fängslande frihet 
Dialysmaskinen, en vän eller en fiende? 

Det framkommer tydligt att patienter med hemodialys upplevde sig vara bundna till maskiner 

för överlevnad (Calvey & Mee, 2011; Chiaranai, 2016; De Oliveira Salimena et al., 2016; 

Jonasson & Gustafsson, 2017; Lindsay et al., 2014). Maskiner var anledningen till att dom 
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levde men det medförde också skuldkänslor (Jonasson & Gustafsson, 2017). Skulden var 

kopplad till tanken att deras egen kropp inte längre kunde hantera överlevnaden av sig själv. 

Maskinen var en livlina som patienterna inte kunde leva utan men samtidigt ett moment som 

höll dom ofrivilligt bundna. Under den första tiden med hemodialys kunde patienterna 

medvetet missa en inbokad session för att bibehålla känslan av att leva ett normalt liv 

(Lindsay et al., 2014; Rix et al., 2014).  

Parallellt med dessa negativa aspekter uttrycks det en tacksamhet till att hemodialys finns 

då maskinen håller människan levande trots en mycket allvarlig sjukdom (Calvey & Mee, 

2011; De Oliveira Salimena et al., 2016; Jonasson & Gustafsson, 2017; Rix et al., 2014). 

Denna tacksamhet var både inriktad på teknisk utrustning och medicinsk vetenskap. Känslan 

att få fortsätta leva var ovärderlig. En deltagare berättade i en intervju att dialys är som att 

byta olja i en bil, att kroppen är fylld med den motbjudande oljan som måste rensas bort. När 

hon såg dialysmaskinen kände hon sig automatiskt bättre, eftersom hon visste att hon skulle 

gå därifrån levande (Chiaranai, 2016). Samtidigt kunde även patienterna under 

dialyssessionen äta någonting av det förbjudna eller ta till extra dryck i tron om att 

dialysmaskinen omedelbart kommer att rensa bort alla onödiga ämnen (Karamanidou et al., 

2014). Dagarna med hemodialys sågs som en möjlighet till att överskrida restriktionerna. En 

informant berättade hur hen åt choklad under behandlingen vilket hon aldrig skulle ha gjort 

under de dialysfria dagarna. 

	
Kroppsliga förändringar 

Strikta krav på behandling med hemodialys innebar många gånger att kronisk njursvikt 

kontrollerade patientens liv, men det som ofta är okontrollerbart är de kroppsliga förändringar 

som dessa patienter upplevde under och efter behandlingen (Calvey & Mee, 2011; Casaril dos 

Santos Cargnin et al., 2018; Chiaranai, 2016; Jonasson & Gustafsson, 2017; Lindsay et al., 

2014; Olegário Freitas et al., 2015) En utmärkande bieffekt av hemodialys var att patienterna 

upplevde fatigue (extrem trötthet) som tar över livet (Axelsson et al., 2011; Calvey & Mee, 

2011; Chiaranai, 2016; De Oliveira Salimena et al., 2016; Jonasson & Gustafsson, 2017; Lai 

et al., 2012; Olegário Freitas et al., 2015). Fatigue var en begränsande faktor som hindrade 

patienterna att delta i det sociala livet på ett sådant sätt som dom önskade (Axelsson et al., 

2011; Jonasson & Gustafsson, 2017). En informant beskrev att hon förblir helt sängliggande 

de dagar hon genomgått dialys (De Oliveira Salimena et al., 2016). Återhämtningen från 

dialysen tog längre tid för varje avslutad behandling vilket resulterade i att patienterna 

upplevde mindre tid utan trötthet mellan behandlingarna (Axelsson et al., 2011). Klåda och 
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torr hud till följd av behandlingen upplevdes också som ett besvärligt problem att leva med 

(Karamanidou et al., 2014). 

Samtidigt som upplevelsen av symtom och dess konsekvenser dominerade hos deltagarna 

så upplevdes också vissa patienter att hemodialys lindrade symtomatiska besvär och 

förbättrade patientens livskvalitet (Casaril dos Santos Cargnin et al., 2018; Karamanidou et 

al., 2014; Lai et al., 2012). En deltagare beskrev hur dialys förbättrat hennes liv då både sömn 

och aptit förändrats till det bättre vilket ledde till känslan att vara frisk jämfört med tidigare 

(Lai et al., 2012). Dialysen möjliggjorde utförandet av alla vardagsaktiviteter på de 

behandlingsfria dagarna för en patient (Casaril dos Santos Cargnin et al., 2018).	
Smärta förknippat med införande av dialysnålar var en vanlig rädsla bland informanterna 

(Axelsson et al., 2011; Casaril dos Santos Cargnin et al., 2018; Herlin & Wann-Hansson, 

2010; Jonasson & Gustafsson, 2017; Olegário Freitas et al., 2015). En annan rädsla var att 

fisteln skulle gå sönder vilket då kräver re-kanalisering (Herlin & Wann-Hansson, 2010; 

Jonasson & Gustafsson, 2017). Att kanalisera fisteln på nytt skulle då öka behandlingstiden 

och bli mer smärtsamt.  

Ärrbildningar på armarna från bildandet av den arteriovenösa fisteln påverkade individens 

kroppsbild (Lai et al., 2012; Lindsay et al., 2014)) En informant beskrev hur hon började 

anpassa sina kläder för att täcka sina ärr eftersom hon inte ville att folk ska se att hon 

genomgick dialys (Lindsay et al., 2014). Det var dock inte alla patienter som oroade sig för 

ärren på sina kroppar. En informant berättade i en intervju att livet är för kort för att oroa sig 

för kroppsbilden och ärren på hennes armar (Lindsay et al., 2014).	
Förändringar som alstras av kronisk njursvikt och hemodialys ledde till sexuella 

dysfunktioner som i sin tur påverkar individens relation till sin partner (Casaril dos Santos 

Cargnin et al., 2018; Chiaranai, 2016; Lindsay et al., 2014). Smärta under samlag orsakad av 

torra slemhinnor i underlivet kunde vara en av orsakerna till ett reducerat sexliv (Lindsay et 

al., 2014). Att inte känna sig attraktiv på grund av fysiska förändringar sågs vara en annan 

orsak till en nedsatt lust (Lindsay et al., 2014). En informant grät under en intervju när hon 

berättade att hennes man hade ett utomäktenskapligt förhållande på grund av hon inte kunde 

tillfredsställa honom längre (Chiaranai, 2016). Informanten la skulden på sig själv och kände 

att hon inte var en bra fru till sin make. 	
 
En oförutsägbar framtid 
Att leva med hemodialys är ett måste för att upprätthålla sitt liv om man har en långt 

framskriden njursvikt. Även om många informanter uttryckte att behandlingen gick bra så 
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framhävdes tillståndet som osäkert och tveksamt då det lyftes fram en oro över en 

oförutsägbar framtid (Axelsson et al., 2011; Calvey & Mee, 2011; Chiaranai, 2016; Herlin & 

Wann-Hansson, 2010; Jonasson & Gustafsson, 2017; Lai et al., 2012; Lindsay et al., 2014; 

Olegário Freitas et al., 2015).	Tro, andlighet och religiositet betonades som ett stöd för 

rehabilitering hos patienterna. För dom var det av stor vikt att tro på en högre makt som en 

källa till styrka för att orka möta de funktionshinder som åläggs av kronisk njursvikt och livet 

med hemodialys (Casaril dos Santos Cargnin et al., 2018; Chiaranai, 2016; De Oliveira 

Salimena et al., 2016; Karamanidou et al., 2014; Olegário Freitas et al., 2015) En informant 

beskrev att hen tidigare var en person med mycket liten tro på Gud, men att leva ett liv med 

en oförutsägbar framtid hade fått hennes tro att öka markant (Casaril dos Santos Cargnin et 

al., 2018). 	
Många informanter försökte fokusera på att leva i nuet (Axelsson et al., 2011; De Oliveira 

Salimena et al., 2016; Karamanidou et al., 2014; Rix et al., 2014). Att leva i nuet framkom 

som ett sätt att hantera tanken på att de kanske skulle behöva genomgå dialysbehandling för 

resten av livet. En informant beskrev hur hen bara vill ta en vecka i taget för att klara av 

behandlingen (Axelsson et al., 2011). Hen hade erfarit flera patienter som dött under åren och 

ville därav koncentrera sig på att ha en så bra tid som möjligt. En annan informant beskrev 

hur hon levde dag för dag tack vare att hennes barn och barnbarn gav en vilja av att fortsätta 

leva (Rix et al., 2014).	
Många deltagare hoppades och väntade på en njurtransplantation (Calvey & Mee, 2011; 

Chiaranai, 2016; Herlin & Wann-Hansson, 2010; Jonasson & Gustafsson, 2017; Karamanidou 

et al., 2014; Lai et al., 2012). En transplantation betraktades som en källa till att återfå ett 

normalt liv och gav därmed en känsla av hopp inför framtiden. Men att vara på väntelistan för 

en ny njure och inte veta hur många år det kunde ta, framkallade känslor av osäkerhet 

(Chiaranai, 2016; Herlin & Wann-Hansson, 2010; Olegário Freitas et al., 2015). Detta 

beskrevs som den värsta delen av livet med hemodialys (Herlin & Wann-Hansson, 2010).	
Samtidigt framhävdes det i en annan studie hur informanterna såg hemodialysbehandlingen 

som en möjlighet till att fortsätta leva och därmed kunde vänta på en njurtransplantation, som 

i sin tur kunde förbättra livskvaliteten (Casaril dos Santos Cargnin et al., 2018). 

Upplevelsen av vårdmiljö & vårdpersonal 
Deltagarna spenderar mycket tid på dialyskliniken och möter vårdpersonal flera timmar varje 

vecka. Det var därför viktigt för många informanter att ha förtroende för vårdgivarna och 

känna stöttning, vilket skapade en känsla av säkerhet (Axelsson et al., 2011; Casaril dos 
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Santos Cargnin et al., 2018; Chiaranai, 2016; De Oliveira Salimena et al., 2016; Herlin & 

Wann-Hansson, 2010; Jonasson & Gustafsson, 2017; Karamanidou et al., 2014; Rix et al., 

2014). En informant beskrev hur hen kunde sova utan oro under dialysbehandlingen eftersom 

hen visste att vårdpersonalen fanns i närheten (Chiaranai, 2016). En annan informant beskrev 

vikten av sjuksköterskor som inte drar sig undan (Axelsson et al., 2011). Att sjuksköterskan 

var närvarande, lyssnade och bara frågade hur man mår skapade en god känsla. Att bli sedd 

som den man är bakom sjukdomen och inte bara som en person med en sjukdom var också 

värdefullt i vårdandet (Herlin & Wann-Hansson, 2010). 
Ur ett säkerhetsperspektiv var det även viktigt för informanterna att ha kunskap om 

hemodialys och få möjlighet till att engagera sig i sin egen behandling (Axelsson et al., 2011; 

Herlin & Wann-Hansson, 2010; Karamanidou et al., 2014; Rix et al., 2014). Brist på 

kommunikation och information från vårdpersonalen om sin sjukdom och behandling 

upplevdes som ett hinder för den personliga kontrollen. Det bidrog även till känslan av att bli 

behandlad som ett objekt (Axelsson et al., 2011; Rix et al., 2014). En informant beskrev 

bristen på återkoppling från vårdpersonalen och menade att all information var viktig att få 

eftersom den kunde hjälpa patienten att undvika vardagliga misstag som man vanligtvis gör 

som patient (Karamanidou et al., 2014). Viktig information kunde handla om exempelvis 

återkoppling av testresultat. Informanten menade också att det är någonting som måste 

förbättras inom vården.  

Ur ett kulturellt perspektiv var Rix et al. (2014) artikel utmärkande. Deltagarna i artikeln 

var aboriginer och för dom var det svårt att vistas i en miljö där vårdpersonalen saknade 

kulturell förståelse. Informanterna beskrev svårigheter med att förstå den information som 

gavs då medicinska termer var överväldigande. Det fanns en rädsla av att ställa frågor när 

informationen inte förstods, speciellt till vårdpersonal som var vit. Rädslan grundade sig i 

tidigare rasism mot folkgruppen då barn togs ifrån de föräldrar som sökte medicinsk 

behandling. Informanterna kände sig tvingade till att ta emot vård från personal som saknade 

tillräcklig förståelse för aboriginkulturen. Många kände sig ignorerade och diskriminerade på 

grund av sitt ursprung. En skillnad från denna erfarenhet var när en informant behandlades på 

en dialysklinik med tillgång till personal av samma kultur, vilket skapade känslan av stöttning 

och att bli förstådd.  

Att finna stöd hos andra patienter som genomgick dialys hade en positiv inverkan på 

förmågan att hantera livet (Calvey & Mee, 2011; Casaril dos Santos Cargnin et al., 2018; 

Chiaranai, 2016; Jonasson & Gustafsson, 2017; Rix et al., 2014). Flera informanter berättade 

om betydelsen av att dela sin erfarenhet med andra i samma situation vilket även resulterade i 
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att vänskapsrelationer växte fram. Informanterna beskrev dialyskliniken som en familjär miljö 

vilket bidrog till ett nytt socialt sammanhang. Dialyskliniken upplevdes samtidigt som en 

skrämmande miljö (De Oliveira Salimena et al., 2016; Herlin & Wann-Hansson, 2010; Rix et 

al., 2014). Rädslan kopplades till att se andra patienter med hemodialys som led av olika 

komplikationer (Herlin & Wann-Hansson, 2010; Rix et al., 2014), vilket relaterades till 

utveckling av sin egen sjukdom (Herlin & Wann-Hansson, 2010). 

	
Diskussion 
Diskussionen innefattar en metoddiskussion och en resultatdiskussion. Metoddiskussionen 

skildrar hur författarna har säkerställt kvaliteten i litteraturöversikten genom att framföra 

styrkor och svagheter. I resultatdiskussionen tolkas huvudfynden i en större helhet med hjälp 

av vald vårdvetenskaplig teori, annan forskning samt författarnas egna reflektioner.   

 
Metoddiskussion 
Artiklar som valdes till litteraturöversiktens resultat var av kvalitativ metod där intervjuer var 

utgångspunkten till datainsamlingen. Kvalitativ metod används främst till att komma nära 

individen och dennes upplevelser (Kjellström, 2014). Till skillnad från datainsamling utifrån 

enkäter så kan intervjuer skapa en mer intim relation. Den valda metoden gav därför ökade 

möjligheter till att svara på litteraturöversiktens syfte och var därmed en styrka. Till en början 

gjordes sökningarna under tidsperioden 2014–2019 vilket sedan utökades till 2010–2019 då 

författarna fann det svårt att hitta tillräckligt med artiklar inom den senaste fem års perioden. 

En svaghet är att detta pekar på ett begränsat forskningsområde som bör utvidgas. 	
För att undvika artiklar med specifik inriktning eller att resultatet skulle förvrängas utifrån 

egen förförståelse, så undveks användandet av värdeladdade sökord. Istället valdes så neutrala 

sökord som möjligt. Sökorden identifierades genom att dom plockades direkt ut ur syftet eller 

var synonymer till dessa ord. Sökningarna inkluderade till en början både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar för att öka möjligheten till att hitta artiklar som kunde användas till 

litteraturöversiktens resultat. Författarna valde sedan att begränsa sökningen med kvalitativa 

sökord för att minska antalet träffar. Det visade sig även ge ett ökat sökresultat till artiklar 

som belyser människors upplevelser inom det valda området.		
Sökorden översattes från svenska till engelska med hjälp av Svensk MeSH för att matcha 

databaserna. De sökord som inte gick att identifiera i Svensk MESH användes genom fritext. 

Det visade sig dock att användandet av Svensk MeSH termerna i vissa söksträngar 
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begränsade sökträffarna till den grad att relevanta artiklar uteslöts, problemet löstes genom att 

sökorden istället applicerades som fritext i sökningen. 	
Tolv artiklar identifierades till att ingå i litteraturöversiktens resultat. Författarna valde att 

inte ha en geografisk begränsning i urvalet av artiklar utan ansåg det som en fördel att se ur ett 

globalt perspektiv. Sverige är idag är ett mångkulturellt land och vårdpersonalen kommer 

regelbundet i kontakt med patienter av annan kultur och etnicitet än den egna (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Därför anser vi att denna kunskap kan ses som aktuell. I de 

utvalda artiklarna utfördes forskningen i Sverige, Irland, Brasilien, Thailand, Storbritannien, 

Singapore och Australien. 	
Analysprocessen inleddes genom att författarna översatte samtliga artiklarnas resultatdel 

från engelska till svenska med hjälp av digitalt lexikon. Översättningens kvalitet säkerställdes 

genom att författarna kontrollerade att ord och innebörd av texten inte förändrades. Dessutom 

har en av oss författare engelska som modersmål vilket var en styrka i översättningsarbetet 

och säkrade kvaliteten ytterligare. Det var en fördel att ha artiklarnas resultat översatt i nya 

dokument då det gav oss ett underlag som var tydligt och konkret att analysera. En positiv 

effekt av den tidskrävande översättningen var även att författarna under 

översättningsprocessen blev väl bekanta med samtliga artiklars innehåll. 	
Avslutningsvis har samarbetet mellan författarna fungerat bra. Litteraturöversikten har 

arbetats fram och skrivits gemensamt då författarna ansåg det som viktigt att kommunicera 

och reflektera under hela arbetets gång. Det som har tolkats olika har noga diskuterats för att 

undvika feltolkning och otydlighet. Arbetet påbörjades med en begränsad kunskap om ämnet 

vilket innebar att en viss förförståelse fanns hos författarna. Författare hade en egen 

förförståelse när det kom till att patienter med hemodialys skulle uppleva sig som beroende av 

sjukvården. Denna förförståelse visade sig i resultatet stämma men gav även en bredare 

kunskap med nya infallsvinklar. Under arbetets gång förhöll sig författarna kritiskt till 

förförståelsen och anser inte att den påverkat resultatet. 	
 
Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa hur patienter med kronisk njursvikt upplevde 

livet med hemodialys. Vi som författare har blivit berörda av den komplexitet som livet med 

hemodialys omfattar men också av hur dessa individer genom olika attityder hanterar sin 

livssituation. Några av de fynd som uppstod i resultatet skildrar upplevelsen av att vara 

beroende och begränsad i samband hemodialysbehandlingen men även vikten av en 

främjande vårdkultur. Dessa fynd kommer att diskuteras med hjälp av Erikssons (1994) 
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konsensusbegrepp lidande, samt i relation till annan forskning, och författarnas egna 

reflektioner.  

Ett dominerande ämne som uppstod i resultatet var känslan av att vara beroende. Ett liv 

med hemodialys innebar att följa ett kontinuerligt behandlingsschema flera dagar i veckan 

vilket för många av deltagarna gav känslan av en reducerad frihet. Den tidskrävande 

behandlingen orsakade i sin tur ett minskat socialt liv där bland annat frihet till att resa blev 

ett hinder. Dessutom belystes begränsningar såsom ekonomisk förlust då många informanter 

inte kunde behålla sitt arbete på grund av det strikta dialysschemat och nedsatt hälsotillstånd. 

Det upplevdes även problematiskt att ständigt behöva anpassa sig efter kost- och 

vätskerestriktioner, vilket orsakade sociala begränsningar och lidande.	
   Att känna sig begränsad och beroende i samband med hemodialysbehandling bekräftas i ett 

flertal andra studier (Kaba et al., 2007; Monaro, Stewart & Gullick, 2014; Yang, 2017). 

Studierna belyser hur informanterna upplevde känslan av att vara fängslad i samband med sin 

behandling. Informanterna beskrev ett liv med mindre möjligheter vilket skapade en känsla av 

sorg. Även här belystes svårigheterna med att resa och att vara spontan eftersom man var 

bunden till sjukhuset och det strikta behandlingschemat. Artiklarna bekräftade även 

problematiken som var kopplad till oförmågan att arbeta vilket resulterade i finansiell förlust. 

Att kost- och vätskerestriktioner var ett av de mest mödosammaste problem kan även ses i 

artiklarna av Kaba et al. (2007) och Yang (2017).  

Beroende var en upplevelse som belystes av samtliga resultatartiklar. Att känna sig 

beroende och begränsad till en behandling och spendera en stor del av sitt liv på sjukhus är i 

sig inte bara en fråga om tid. Precis som resultatet skildrar så måste denna patientgrupp 

tampas med så många fler utmaningar som sjukdomen och behandlingen medför, både i och 

utanför sjukhusmiljö. Det är med andra ord inte bara en fråga om ett lidande inom ramarna för 

en förlorad frihet utan även ett lidande orsakat av en begränsad livsstil. Vi anser därför att det 

är av stor vikt att vårdpersonalen har empati för patientens hela livsvärld och inte bara ser 

individen som är uppkopplad på en dialysmaskin. Empatin bör utgå från den enskilda 

individens berättelse samt kunskap om implikationer av hemodialys. 	
Enligt Eriksson (1994) kan detta tolkas som ett livslidande då livslidande kan innebära en 

förlust av möjligheten att medverka i olika sociala sammanhang. Eriksson beskriver att en 

utgångspunkt för att lindra patientens lidande är att skapa en vårdkultur som är inbjudande där 

patienten känner sig sedd och respekterad. Det viktigaste som vårdgivare är att våga möta 

lidandet tillsammans med patienten, att låta patienten samtala och dela med sig. 

Sjuksköterskan bör uppmuntra, stödja, trösta och förmedla hopp, men också dela 
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hopplösheten. Genom ett sådant förhållningssätt kan patienten få sitt människovärde bevarat 

och känslan av att bli respekterad och vårdad. 	
Det Eriksson (1994) menar med en främjande vårdkultur bekräftades som viktigt av 

informanterna i litteraturöversiktens resultat. Förtroende för vårdpersonalen och att känna 

stöttning skapade en känsla av säkerhet hos patienterna. En god vård etablerades genom att 

sjuksköterskan var närvarande, lyssnade och förmedlade empati. Vikten av en främjande 

vårdkultur bekräftas även i Kaba et al. (2007) där informanterna berättar betydelsen av att 

känna sig välkommen och omhändertagen av personalen. Studien belyser hur vårdarens 

förmåga att möta deras behov som individer leder till att lidandet lindras. En informant 

beskrev hur sjuksköterskans bemötande i sorgen var källan till att hen orkade fortsätta med 

hemodialysbehandlingen.  	
För informanterna i litteraturöversiktens resultat var det även betydelsefullt att få kunskap 

om hemodialys och få möjlighet till att engagera sig i sin egen vård. Det kunde exempelvis 

handla om återkoppling av testresultat. En bristande kommunikation och information från 

vårdpersonal till patient upplevdes som ett hinder för den personliga kontrollen och kunde 

resultera i vårdlidande. Utebliven information kunde enligt en informant leda till att det 

skedde onödiga misstag i vardagen som man vanligtvis gör som patient. I en kvalitativ artikel 

av Berglund, Westin, Svanström & Johansson Sundler (2012) var syftet att belysa det lidande 

som upplevdes i samband med vård på sjukhus. Det beskrevs i artikeln att när det inte fanns 

tid eller utrymme för frågor eller dialog mellan patient och vårdgivare så blev patienten 

exkluderad från att delta i sin egen vård. Det kunde bli ett hinder för patienten att ta ansvar för 

sin egen hälsa. Känslan som uppstod då vårdgivarna förbisåg patientens perspektiv, skapade 

lidande för patienten.  

Artikeln av Yang (2017) bekräftar konsekvenserna av bristande information. En informant 

i artikeln beskrev upplevelsen av nonchalant vårdpersonal som inte gav information om de 

biverkningar hemodialys kan orsaka. Påföljden av detta orsakade svårigheter med att etablera 

framtida vårdrelationer. Detta kan tolkas som vårdlidande som Eriksson (1994) beskriver som 

ett lidande till följd av, eller brister i vård och behandling. Vårdlidandet kan många gånger 

skapas då det upplevs brist på kontroll och av kränkning. Felaktig och utebliven vård kan leda 

till att symtom och problem som sjukdomen medför förvärras (Wiklund, 2011). Vårdaren har 

stora möjligheter att förebygga vårdlidande när det uppmärksammas. Vårdaren bör därför 

reflektera dels över om patienten upplever ett vårdlidande och dels över sin egen roll i 

situationen. Ur denna aspekt blir vårdlidandet intressant att observera då det kan 

uppmärksamma felaktiga områden som direkt kan förändras. Enligt Patientlagen (SFS 



  21 (36) 
 

2014:821) ska patienten ta del av information från vårdgivaren om sitt hälsotillstånd. 

Socialstyrelsen (2019) menar också att utebliven information eller missförstådd information 

kan leda till allvarliga konsekvenser. En välfungerande kommunikation är en förutsättning till 

att avvikelser i behandling tidigt kan upptäckas vilket minskar risken för vårdskador. Därav 

behöver patienten en tydlig bild av planering för utredning, behandling och kunskap om 

avvikelser och komplikationer.  

Författarna till denna litteraturöversikt menar att kommunikation med andra ord är en 

viktig del av behandlingen. När kommunikationen brister finns en ökad risk för minskad 

patientsäkerhet och delaktighet. Sjuksköterskan har därför den viktiga uppgiften i att etablera 

en god vårdrelation tillsammans med patienten där respektfullhet och lyhördhet intar en 

central roll. Att känna sig förbisedd kan upplevas som att man fråntas sitt värde (Wiklund, 

2011). 

Litteraturöversiktens resultat skildrar flera aspekter kopplat till upplevelsen av att vara 

beroende och begränsad, men det som främst upplevdes som okontrollerbart var de kroppsliga 

förändringarna. Resultatartiklarna belyste flertalet besvärliga symtom som uppstod både 

under och efter hemodialysbehandlingen. En utmärkande bieffekt av behandlingen var 

fatigue. Den extrema tröttheten hindrade informanterna att delta i livet på ett önskvärt sätt. 

Fatigue som försämrar livskvaliteten bekräftas även av (Kaba et al., 2007; Monaro, Stewart & 

Gullick, 2014; Yang, 2017). När Eriksson (1994) talar om sjukdomslidande så menar hon de 

symtom som hör samman med sjukdom och behandling med även de konsekvenser dessa för 

med sig. Det kan exempelvis yttra sig som en oförmåga att genomföra olika aktiviteter som 

anses höra till ett fullgott liv (Wiklund, 2011). Under dessa omständigheter löper människan 

en risk i att försöka fly undan lidandet genom att relatera besvären till omständigheter som är 

lättare att kontrollera. Sjukdomslidandet är starkt förknippat med livslidandet då upplevelsen 

av begränsningar hos den högpresterande människan hotar värdighet och identitet. Att leva 

med symtom och vetskapen om att man lider av en sjukdom framkallar även existentiella 

tankar. Kampen mellan det individen önskar och det hen är rädd för är en lidandekamp som 

med sjuksköterskans hjälp kan leda till försoning av lidandet (Wiklund, 2011). Att hjälpa 

patienten att uppleva mening i lidandet beskrivs som en central del av omvårdnaden där 

sjuksköterskan kan hjälpa patienten genom att lyssna, vara närvarande och visa medlidande. 

Att finna mening i lidandet är en del av lidandets drama som för fram emot försoningen. 

Försoningen av lidandet kan resultera i att patienten exempelvis närmar sig tanken på att ett 

visst organ inte längre fungerar som tidigare. Denna acceptans innebär en möjlighet för 

patienten att på nytt förankras i sig själv.  
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Kliniska implikationer  
Resultatet skildrar den emotionella svårighet individen känner redan vid beskedet om att 

hemodialys måste påbörjas. Många informanter beskrev en känsla av chock. Det fanns en 

svårighet i att finna sig i den förändrade situationen. En ökad kunskap och erfarenhet av 

behandlingen kunde vara ett sätt till acceptans. Sjuksköterskan kan genom denna vetskap 

bemöta patienten på ett adekvat sätt där patienten får stöd och kunskap utifrån det individuella 

behovet redan innan behandlingen påbörjas. I resultatet framgår det också flertalet svårigheter 

individen får tampas med i det vardagliga livet och inte enbart under själva behandlings 

sessionen. Författarna hyser hopp om att denna vetskap kan öka vårdpersonalens medvetenhet 

om vad patienter med hemodialys kan gå igenom. Författarna anser att det är av stor vikt att 

sjuksköterskan i sitt arbete ser hela människan och alla dennes delar och inte bara reducerar 

individen till en hemodialyspatient. Att känna stöttning och förtroende för vårdgivarna var 

viktigt för informanterna och skapade en känsla av säkerhet och välbefinnande. Bristande 

kommunikation mellan vårdpersonal och patient skapade onödigt lidande, skadade 

vårdrelationen och förtroendet för sjukvården. En god vårdrelation där patienten blir sedd och 

bekräftad skapar trygghet och delaktighet. Resultatet visar också att kulturell oförståelse leder 

till en upplevelse av att känna sig ignorerad och diskriminerad. Med tanke på det 

mångkulturella samhälle vi idag lever i så är kulturell kompetens och medvetenhet hos 

vårdpersonalen betydelsefullt för en god och professionell vård. 	
 
Förslag till fortsatt forskning  
Under arbetet med denna litteraturöversikt fick författarna ta del av dom emotionella 

svårigheterna individerna upplevde i samband med besked och påbörjad 

hemodialysbehandling. Många patienter upplevde rädsla inför och under behandling samt 

svårighet med acceptans. Flera informanter som hade genomgått hemodialysbehandling under 

en längre tid berättade att kunskap och erfarenhet om behandlingen hade underlättat vägen 

mot acceptans och anpassning till den förändrande rutinen. En fördjupad forskning om hur 

dessa patienter på bästa sätt kan förberedas på besked och start av behandling kan möjliggöra 

ett bättre preventivt arbete och skapa en trygghet redan från start. Ökad kunskap om vad dessa 

patienter kan behöva för att underlätta denna övergång kan även resultera i att eventuella 

konsekvenser senare i behandlingen reduceras.  	
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Slutsats 
Syftet med litteraturöversikten var att belysa hur patienter med kronisk njursvikt upplever 

livet med hemodialys. Resultatet visade att hemodialys som behandling sågs som ett 

nödvändigt ont då behandlingen bidrog till överlevnad men samtidigt orsakade svårigheter 

och lidande hos patienten. Välbefinnandet påverkades av olika faktorer hos den unika 

människan. Mycket tid spenderades på dialyskliniken och tillsammans med vårdpersonalen. 

Stöttning och förståelse från vårdpersonalen var nödvändigt för att etablera en främjande 

vårdrelation som bidrog till bättre upplevd hälsa. Litteraturöversiktens fördjupade förståelse 

för denna patientgrupp och den komplexitet som behandlingen medför, ger ökade möjligheter 

till ett kompetent och hälsofrämjande vårdarbete. 	
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Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer. 
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Colazzi.  
 

Resultatet i studien visade hur deltagarna 
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begränsade även den sexuella relationen. 
Vätske- och kostrestriktioner begränsande 
deltagarna socialt och upplevdes som en 
svårighet. Livet med hemodialys orsakade 
även en ekonomisk börda som i sin tur ledde 
till en reducerad autonomi. Studien belyser ett 
liv i osäkerhet där framtiden upplevs som 
oförutsägbar. Hemodialys maskinen 
upplevdes både som fängslande men även 
som en livlina. Dialyskliniken upplevdes som 
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lära sig att leva med. Livet med behandlingen 
reducerade möjligheten till att bland annat 
resa, arbeta och orsakade kroppsliga symtom 
såsom trötthet. Behandlingen ansågs även ta 
mycket tid vilket resulterade i känslan av att 
vara begränsad. Förtroenden för 
vårdpersonalen och att känna stöttning 
skapade en känsla av säkerhet hos 
informanterna. Religiositet sågs vara en källa 
till stöd. Att leva med kost- och 
vätskerestriktions var en faktor som 
upplevdes som besvärligt för informanterna i 
studien.  
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of age and 
depending on 
haemodialysis 
treatment: a 
phenomenological 
study 
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Caring Sciences 

Syftet med studien var att 
beskriva hur hemodialys 
patienter mellan 30–45 år 
upplever sitt beroende av 
hemodialys  

Design: Kvalitativ. Urval: 4 
kvinnor och 5 män i åldrarna 
30 till 44 år. 
Inklusionskriterier: Patienter 
mellan 30 till 45 år som har 
behandlats med hemodialys i 
minst 6 månader. Kunna tala 
och förstå det svenska språket. 
Datainsamling: Intervjuer. 
Analys: Enligt Giorgi´s fyra 
grundläggande principer. 
 

Resultatet i studien visade en känsla av 
bristande frihet på grund av den tidskrävande 
hemodialys behandlingen för deltagarna. 
Fatigue var vanligt förekommande hos 
informanterna i samband med behandlingen. 
Studien lyfter fram att acceptans om 
behandlingen har kommit till genom att det 
har blivit en rutin i deras vardag. Flera 
Informanter uppgav att de kände sig ensamma 
och isolerade sig från sociala aktiviteter. 
Samtliga deltagare var på en väntelista för 
njurtransplantation och ansåg att väntan var 
den värsta delen av sjukdomsförloppet. Det 
var viktigt att känna förtroende och stöttning 
från vårdpersonalen vilket skapade en känsla 
av säkerhet. Att få möjlighet till kunskap om 
hemodialys och möjlighet till engagemang i 
egen behandling var viktigt. Att bli sedd som 
en person bakom sin sjukdom av 
vårdpersonalen belystes som värdefullt. 
Bristande kommunikation från 
vårdpersonalen skapade negativa 
konsekvenser. 
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Syftet med studien var att 
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för patienter med njursvikt 
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behandling 

Design: kvalitativ 
utgångspunkt. 
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Resultatet i studien beskrev hur hemodialys 
begränsade deltagarna både socialt och 
karriärmässigt. Utöver det fanns en känsla av 
att vara beroende av dialysmaskinen. Att dela 
sina erfarenheter med andra patienter som 
hade liknande erfarenheter belystes som 
värdefullt. Hemodialys enheten fungerade 
som en mötesplats där vänskapsrelationer 
växte fram. Det var viktigt att känna 
förtroende och stöttning från vårdpersonalen 
vilket skapade en känsla av säkerhet. 
Deltagarna kände hopp om framtid och hopp 
om en njurtransplantation. Det utrycktes 
också en tacksamhet över att hemodialys 
kunde upprätthålla livet trotts allvarlig 
sjukdom men som samtidigt gav en 
påminnelse om att den egna kroppen var ur 
balans. Acceptans framkom som någonting 
nödvändigt för att minska lidande och orka 
fortsätta leva. 
  

Karamanidou, C., 
Weinman, J., & 
Horne, R.	
 

A qualitative 
study of treatment 
burden among 
haemodialysis 
recipients 

2014 
London  
Journal of Health 
Psychology 

Syftet med studien var att 
utforska njursviktspatienters 
erfarenheter som genomgår 
dialys med fokus på deras 
uppfattningar om sjukdomen, 
den ordinerade behandlingen 
och utmaning till följsamhet 

Design: kvalitativ med 
fenomenologisk utgångspunkt. 
Urval: 4 kvinnor och 3 män i 
åldrarna 32 till 68 år. 
Datainsamling: 
semistrukturerade intervjuer 
Analys: Enligt IPA metoden 
som innebär att en tolknings 
fenomenologisk analys har 
genomförts. 
 

Resultatet i studien visade att deltagarna hade 
uppnått acceptans av hemodialys 
behandlingen med tiden som en avgörande 
faktor. Informanterna beskrev transplantation 
som ett botemedel för att återfå ett normalt liv 
igen. Fysiska symtom efter behandlingen 
ansågs vara ett problem för vissa deltagare 
medan andra upplevde behandlingen som 
symptomlindrande. En tro på en högre kraft 
ansågs vara i kontroll över deras situation, 
framtid och behandling. I studien framkom 
det även hur behandlingen påverkade negativt 
på sociala relationer och förmågan att resa. 
Att få möjlighet till kunskap om hemodialys 
och möjlighet till engagemang i egen 
behandling var viktigt. Bristande 
kommunikation från vårdpersonalen skapade 
negativa konsekvenser. Information och 
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kunskap om sin sjukdom och behandling 
upplevdes som viktigt för att främja egenvård 
och undvika misstag i det dagliga livet. 
 

Lai, A, Y., Loh, A. 
P. P., Mooppil, N., 
Krishnan, D. S. P., 
& Griva, K. 

Starting on 
haemodialysis: a 
qualitative study 
to explore the 
experiences and 
needs of incident 
patients 

2012  
Singapore 
Psychology, Health & 
Medicine 

Syftet med studien var att 
utforska den levda 
erfarenheten av hemodialys 
för patienter i Singapore 

Design: kvalitativ med 
fenomenologisk utgångspunkt. 
Urval: 7 kvinnor och 6 män i 
åldrarna 39 till 63 år. 
Exklusionskriterier: icke 
engelsk- eller mandarin talande 
patienter. Patienter med gravt 
nedsatt syn eller hörsel. Mental 
eller emotionell störning. 
Datainsamling: 
semistrukturerade intervjuer 
med öppna frågor 
Analys: Enligt IPA metoden 
som innebär att en tolknings 
fenomenologisk analys har 
genomförts. 

Resultatet i studien visade att beskedet för 
hemodialys behandlingen var chockartat och 
att informanterna först förnekade situationen. 
Studien beskriver hur deltagarna hade svårt 
att acceptera och ta emot behandlingen. 
Självmordstankar förekom över att 
behandlingen var livslång. Studien belyser 
negativa fysiska symptom relaterad till 
dialysen. Det framkom även hur 
behandlingen och mat- och 
vätskerestriktioner begränsade livet. 
Informanterna utryckte rädsla för dialysnålen 
och obehag som var relaterad till ärrbildning 
vid fisteln. 	

Lindsay, H., 
MacGregor, C., & 
Fry, M.  
 

The experience of 
living with 
chronic illness for 
the haemodialysis 
patient: An 
interpretative 
phenomenological 
analysis 

2014 
Australien 
Health Sociology 
Review 
 

Syftet med studien var att 
undersöka patienters 
upplevelser av att leva med 
kronisk sjukdom och 
hemodialys 

Design: Kvalitativ med 
fenomenologisk utgångspunkt. 
Urval: 2 kvinnor och 5 män i 
åldrarna 45 till 81 år. 
Exklusionkriterier: Patienter 
som behandlades med 
peritonealdialys. Patienter som 
inte behärskade det engelska 
språket. Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer. 
Analys: Enligt IPA metoden 
som innebär att en tolknings 
fenomenologisk analys har 
genomförts. 
 

Resultatet i Studien beskriv chocken vid 
beskedet av hemodialys och känslor av 
hopplöshet vid början av behandlingen. 
Informanterna beskrev acceptans som något 
som måste ske för att gå vidare i livet. 
Informanterna uppgav en förändrad 
kroppsbild. En del hade en negativ syn på 
ärren från behandlingen medan det inte 
berörde andra. Förändrad sexualitet på grund 
av smärta hade påverkat nära relationer 
negativt. Sjukdomsupplevelsen hade inverkat 
på framtida förhoppningar. Svårigheter att 
arbeta begränsade autonomin.  

Olegário Freitas, 
L., Queiroz Viera, 
B., Ferreira da 
Silva Junior, R., 

We live on the 
edge: meanings of 
hemodialysis for 
the chronic 

2015 
Brasilien 
Journal of Nursing 
UFPE 

Syftet med studien var att 
belysa betydelsen av 
hemodialys för patienter med 
kronisk njursvikt  

Design: Kvalitativ. Urval: 7 
kvinnor och 5 män i åldrarna 
24 till 68 år. Datainsamling: 

Resultatet i studien visade att det var en 
chock för deltagarna eftersom livet 
förändrades helt av att leva med hemodialys. 
Informanterna uppgav känslor av rädslor, 
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Paiva dos Santos, 
S., & Andrade 
Barbosa, H. 
 

kidney disease 
patient 

Semistrukturerade intervjuer. 
Analys: Tematisk analys. 

förtvivlan och oviljan att fortsätta leva. Det 
fanns även oro kring hur de skulle kunna 
fortsätta att försörja sig. Informanterna 
upplevde sig begränsade med den 
tidskrävande behandlingen. Fisteln uppgavs 
som besvärande. Framtidsutsikten befarades 
som oviss. Även mat- och vätskerestriktion 
upplevdes som svårhanterligt. 
 

Rix, E. F., Barclay, 
L., Stirling, J., 
Tong, A., & 
Wilson, S. 
 

Beats the 
alternative but it 
messes up your 
life´: Aboriginal 
people´s 
experience of 
haemodialysis in 
rural Australia 

2014 
Australien 
BMJ Open 

Syftet med studien var att 
beskriva Aboriginernas 
erfarenheter som erhåller 
hemodialys i Australiens 
provinsiell, för att informera 
om strategier till att förbättra 
njursjukvården 

Design: kvalitativ  
Urval: 9 kvinnor och 9 män. 
Inklusionskriterier: Aborigin 
och över 18 år. 
Datainsamling: Ostrukturerad 
diskussions intervjuer  
Analys: Enligt Strauss 
kodningsmetod 

Resultatet i studien visade chocken på att få 
beskedet om hemodialysbehandlingen. 
Informanterna hade svårt att acceptera 
situationen inledningsvis. En informant 
missade avsiktligen dialyssessioner i början 
av behandlingen. Andra uppgav att de 
upplevde sig isolerade på grund av bristande 
förståelse från anhöriga. Informanterna 
uppgav drastiska förändringar som att inte 
längre kunna arbeta eller att resa. Med 
regelbunden behandling kom deltagarna att 
acceptera sin sjukdom och behandling. Barn 
och barnbarn var en stor motivation att leva 
ett liv med hemodialys. Det var viktigt att 
känna förtroende och stöttning från 
vårdpersonalen vilket skapade en känsla av 
säkerhet. Att få möjlighet till kunskap om 
hemodialys och möjlighet till engagemang i 
egen behandling var viktigt. Bristande 
kommunikation från vårdpersonalen skapade 
negativa konsekvenser. Artikeln belyser även 
vårdmiljö och vårdpersonal ur ett kulturellt 
perspektiv.  
 

 


