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Sammanfattning 
Bakgrund: Sydafrika är hårt drabbat av HIV och andra infektionssjukdomar, samtidigt som 

högt blodtryck och diabetes kontinuerligt ökar i omfattning. Behovet av hemodialys är stort, 

då kronisk njursjukdom drabbar många av dessa patienter. Den statliga sjukvården tvingas, på 

grund av knappa resurser samt enorma utgifter för HIV, rationalisera vilka som ska få tillgång 

till hemodialysbehandling. Stränga urvalskriterier har uppförts vilket fått som följd att många 

nekas vård. Då majoriteten av befolkningen inte har möjlighet att vända sig till den privata 

vården lämnas människor att dö utan behandling.  

 

Syfte: Beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med patienter i hemodialys i 

Sydafrika.  

 

Metod: En empirisk studie har genomförts i Sydafrika. Semistrukturerade intervjuer hölls 

med totalt tio sjuksköterskor inom hemodialysvården. Materialet analyserades med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys. Som teoretisk referensram används vårdrelationen. 

 

Resultat: Analysen resulterade i två huvudkategorier: ”Vad sjuksköterskan upplever som 

utmanande i omvårdnadsarbetet med patienter i hemodialys” samt ”Hur sjuksköterskan 

försöker hantera de utmaningar hon ställs inför i omvårdnadsarbetet”. Dessa berör bland annat 

sjuksköterskans upplevelser av patienter som inte förmår följa behandlingsrestriktionerna, hur 

sjuksköterskan skiftar i sitt bemötande av patienterna samt hur hon upplever mötet med 

patienter som avbryter hemodialysbehandling. Resultatet skildrar även hur sjuksköterskorna 

antingen på egen hand, eller sinsemellan försöker bearbeta sina upplever. 

 

Diskussion: I diskussionen reflekteras kring sjuksköterskornas förhållningssätt samt hur de 

handskas med de utmaningar de möter. Det professionella förhållningssättet och ansvaret i 

vårdrelationen understryks.  

 

Nyckelord: Hemodialys, Vårdrelation, Omvårdnad, Sydafrika 

Keywords: Haemodialysis, Nurse-Patient relationship, Nursing, South Africa 
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1 Inledning 

Denna uppsats blev möjlig att genomföra med hjälp av ett SIDA-finansierat stipendium 

(Minor Field Study). Studien utfördes i Sydafrika under våren 2011 och arbetet berör 

sjuksköterskans upplevelse av att arbeta med patienter i hemodialys. Kronisk njursjukdom 

(KNS) har de senaste åren ökat dramatiskt i såväl utvecklingsländer som industriländer. 

Sjukdomen är en mycket stor samhällsekonomisk börda i industriländer och i 

utvecklingsländer bidrar den även till sänkt medellivslängd, ökad sjuklighet och dödlighet. Då 

KNS numer klassas som ett samhällshot har ett globalt intresse väckts för att bekämpa 

sjukdomen (Arogundade & Barsoum, 2008; Katz, 2005).  

 Sydafrika är ett segregerat land med stora kulturella och ekonomiska skillnader mellan 

invånarna; långt ifrån alla som behöver vård får tillgång till den. Trycket på den offentliga 

sjukvården är stort och resurserna knappa; landet har därför tvingats rationalisera vilka som 

ska få tillgång till den kostsamma hemodialysbehandlingen. För de människor som inte 

uppfyller de hårda urvalskriterierna finns ingen hjälp att få (Moosa & Kidd, 2006; Seedat, 

1996). Denna vetskap väckte ett intresse hos oss att ta reda på hur dialyssjuksköterskor i 

Sydafrika upplever sin arbetssituation.  

 

2 Bakgrund  

Nedan beskrivs begreppet kronisk sjukdom, innebörden av kronisk njursjukdom (KNS) samt 

hur sjukdomsbilden ser ut i Sydafrika. Avslutningsvis beskrivs sjuksköterskans roll i 

hemodialysvården.    

 

2.1 Kronisk sjukdom  

Kronisk sjukdom kan beskrivas som ett långvarigt, fortlöpande, obotligt tillstånd (Svenska 

akademien, 2006). Antingen insjuknar individen akut eller så utvecklas sjukdomen under lång 

tid. Att drabbas av en kronisk sjukdom påverkar individen på flera plan; livssituationen 

förändras och tidigare självklarheter ifrågasätts (Söderberg, Lundman & Norberg, 1999). 

Duteau (2010) menar att den drabbade kan uppleva förlusten av fysisk hälsa, självständighet, 

självkänsla och arbete som en ständigt pågående sorgeprocess. I takt med att sjukdomen 

fortskrider tvingas individen försöka omvärdera sin upplevelse av livskvalitet och anpassa sig 

till de nya förutsättningarna (ibid.).   
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2.2 Kronisk njursjukdom  

Kronisk njursjukdom innebär en bestående skada på njurarnas nefron, vilka en efter en slutar 

att fungera. Detta leder till att njurarnas förmåga att utsöndra slaggprodukter och upprätthålla 

vatten- och saltbalansen i kroppen successivt försämras. Förloppet utvecklas vanligen under 

flera år och bidragande orsaker är obehandlad diabetes, obehandlat högt blodtryck samt 

allvarliga njurinflammationer. Upp till 70 % av kapaciteten kan gå förlorad innan subjektiva 

symtom, såsom trötthet, illamående och ökad törst, uppstår. Senare i sjukdomen blir dessa 

symtom starkare och individen kan även besväras av kräkningar, tarmstörningar, fysisk och 

mental trötthet, huvudvärk och klåda. Detta senare stadium av sjukdomen, som inträder när 

10-15 % av njurkapaciteten kvarstår, kallas uremi. Att kunna rena kroppen från 

slaggprodukter och göra sig av med överflödigt vatten är livsviktigt, obehandlad kronisk 

njursjukdom leder slutligen till döden då individen förgiftas av sina egna slaggprodukter 

(Attman & Alvestrand, 2008; Ericson & Ericson, 2008).  

 Vid upptäckt av nedsatt njurfunktion kan ändrade kostvanor tillsammans med 

symtomlindring till en början vara tillräckligt för att individen ska må bra. En 

proteinreducerad kost rekommenderas då den lindrar uremisymtomen. Ofta måste även 

vätskeintaget minskas då urinproduktionen avstannar i takt med att njurfunktionen försämras. 

Slutligen krävs att njurarnas funktion ersätts på ett eller annat sätt (Attman & Alvestrand, 

2008). Transplantation av en frisk njure till den kroniskt sjuke är oftast den bästa 

behandlingen. En lyckad transplantation leder till att njurfunktionen återfås och patienten kan 

återgå till att leva ett ”friskt liv” (Tufveson, 2008).  

 Om transplantation inte är möjlig finns i huvudsak två behandlingsmetoder: hemodialys 

och peritonealdialys. Hemodialys är vanligast och behandlingen utförs främst på sjukhus eller 

annan vårdinrättning. Patienten kopplas via slangar till en dialysapparat där blodet cirkulerar 

ut ur kroppen genom ett speciellt dialysfilter där slaggprodukter avskiljs, överskottsvätska 

filtreras bort och elektrolytbalansen korrigeras. Patienten är tvungen att komma till sjukhus 

cirka tre gånger i veckan och dialyseras då mellan fyra till fem timmar. För att hemodialys ska 

vara hållbart krävs en permanent infart i blodbanan, en så kallad fistel opereras ofta in i 

underarmen (Nyberg & Jönsson, 2004; Furuland & Wikström, 2008). Peritonealdialys kan 

däremot ske i hemmet och oftast skötas av patienten själv. Genom en inopererad kateter i 

bukhålan tillförs dialysvätska, som sedan filtreras genom bukhinnan och därigenom renar 

blodet på slaggprodukter. Ungefär två liter vätska tillförs fyra gånger per dygn, denna får 
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sedan ligga kvar i bukhålan mellan fyra till sex timmar och tappas ut först när nästa två liter 

fylls på. Behandlingen är långsammare än hemodialys, men fördelen är att patienten slipper 

vistas på sjukhus åtskilliga timmar varje vecka (Nyberg & Jönsson, 2004).  

 Patienter som är i behov av hemodialysbehandling ökar ständigt i Sverige. Mellan åren 

1999-2005 ökade förekomsten från 693 per miljoner invånare – 815 per miljoner invånare. 

Främst är det personer med glomerulonefrit och/eller diabetesnefropati som slutligen behöver 

dialysbehandling. Medelåldern hos denna patientgrupp är 65 år (Ahlmen, Ekberg, Schön & 

Wikström, 2001; Kurkus, Schön, Prütz, & Torffvit, 2005; Pagels, Wång & Wengström, 

2008b).  

 Kurkus et al (2005) uppskattar att antalet diabetiker i världen kommer öka med så mycket 

som 100 % fram till år 2025. Anledningen är det faktum att populationen idag blir äldre samt 

har förändrade levnadsvanor, bland annat i form av minskad fysisk aktivitet. Dessa faktorer 

bidrar i sin tur till en ökad förekomst av högt blodtryck, övervikt, insulinresistens och höga 

kolesterolvärden. Denna patientgrupp kommer att vara i stort behov av dialysvård då 

diabetesnefropati är en mycket sannolik komplikation hos diabetiker. Dialysvården är 

resurskrävande vilket kommer att innebära ett högt tryck på samhällets sjukvårdskostnader 

framöver (ibid.).   

 

2.3 Kronisk njursjukdom i Sydafrika 

Sub-Sahara utgör 80 % av den Afrikanska kontinenten och inkluderar hela området söder om 

Saharaöknen. Regionen lider svårt av de stora antal människor som är drabbade av malaria, 

tuberkulos och HIV. Sub-Sahara står för 2/3 delar av antalet HIV-smittade människor i 

världen, särskilt drabbade är Swaziland, Moçambique och Sydafrika (Arogundade & 

Barsoum, 2008; Naicker, 2009). Dessutom ökar förekomsten av icke smittsamma sjukdomar 

som diabetes och högt blodtryck. Då prevention, upptäckt och behandling av dessa sjukdomar 

är mycket begränsad i regionen, bidrar det till en enorm ökning av KNS (Arogundade & 

Barsoum, 2008).  

 Epidemiologin hos KNS i Sub-Sahara skiljer sig markant från övriga världen. I detta 

område drabbas främst ekonomiskt produktiva personer mellan 20 och 50 år, vilket skiljer sig 

mot västvärlden där KNS är en sjukdom som till större del drabbar den äldre befolkningen 

(ibid.). Uppskattningar indikerar också att KNS är tre till fyra gånger vanligare i Sub-Sahara 

jämfört med västerländska länder, det finns dock ingen tillförlitlig statistik som kan bekräfta 
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detta (Naicker, 2009). 

 Sydafrika är på flera sätt extra drabbat; diabetes och högt blodtryck ökar kraftigt i landet, 

samtidigt är omkring 20 % av befolkningen HIV-positiv, vilket är ytterligare en riskfaktor att 

insjukna i KNS (Katz, 2005). Trycket på den offentliga vården är stort; majoriteten av 

befolkningen har mycket låg inkomst och obefintliga möjligheter att köpa sig vård hos privata 

vårdgivare. Till följd av de höga sjukvårdskostnaderna för bland annat HIV/AIDS tvingas 

landet därför rationalisera vilka som ska få tillgång till njursjukvård (Moosa & Kidd, 2006; 

Dirks & Levin, 2006). Ytterligare en väsentlig faktor är att omkostnaderna för själva 

dialysbehandlingen i form av: rent vatten, läkemedel, utrustning, förbrukningsmaterial samt 

utbildad personal, ofta är större i utvecklingsländer (Dirks & Levin, 2006).  

 Den nationella hälsovårdsmyndigheten (The National Department of Health) i Sydafrika 

har satt upp riktlinjer för vilka patienter som skall få tillgång till dialys. Det främsta kravet är 

att man skall vara transplanterbar, om inte nekas man behandling. Andra viktiga faktorer är: 

förmåga att ta sig till dialysmottagningen, att man ej uppnått 65 års ålder, vara motiverad att 

följa behandling samt fri från andra sjukdomar som påverkar behandlingsresultatet (Moosa & 

Kidd, 2006; Rayner, 2003). De patienter som nekas behandlig är ofta: över 40 år, bor långt 

ifrån dialysenheten, är socialt missanpassade, arbetslösa och/eller multisjuka. För denna 

patientgrupp finns inget annat att göra än att invänta döden (Dirks & Levin 2006).  

  

2.4 Sjuksköterskan i hemodialysvården 

Som sjuksköterska i hemodialysvården träffar man och vårdar sina patienter flera gånger i 

veckan, ofta under många år. Med tiden byggs starka band mellan patient och vårdare och 

relationen blir många gånger djup och personlig. Sjuksköterskan känner ofta väl till patientens 

situation kring familj, livsföring, värderingar och syn på livskvalitet (Noble, 2008; 

Rosemeyer, 2008). Hon får även dela patientens skiftande upplevelse av sin sjukdom, där 

perioder av sorg över förlorad livskvalitet och stundade död ständigt återkommer (Duteau, 

2010). Denna komplexa situation ställer höga krav på sjuksköterskan att ”försöka möta 

patienten där denne befinner sig” och erbjuda stöd, så väl emotionellt, psykiskt som socialt 

(Walker, Abel & Meyer, 2010). Det är viktigt att komma ihåg att patienten har en subjektiv 

upplevelse av sin sjukdom som är vidare och djupare än symtom och behandling (Strandmark, 

2004).  



  
5 (29) 

 

 

 I omvårdnadsarbetet kring patienter i hemodialys ingår en rad praktiska moment: förbereda 

och sköta dialysutrustningen, sätta nål på patienten för att möjliggöra dialys, övervaka 

behandlingen samt avhjälpa eventuella komplikationer (Bennett, 2010). En annan viktig del i 

omvårdnadsarbetet är patientundervisning; sjuksköterskan bör utbilda patienten så att denne 

får mer kunskap om sin sjukdom och möjlighet till bättre kontroll över sin hälsa. Det är också 

viktigt att sjuksköterskan kan erbjuda stöd och uppmuntran, då patienter i hemodialys har ett 

stort eget ansvar att följa behandlingsrestriktionerna mellan dialystillfällena (Pagels, Wång, 

Magnusson, Eriksson & Melander, 2008a).  

 Hagren, Pettersen, Severinsson, Lützén & Clyne (2005) beskriver hur patienter under 

hemodialys uttrycker en önskan om sjuksköterskans förståelse för, och hantering av, de 

fysiska obehag som upplevs. Det kan röra svårigheten att sätta nål, klåda relaterat till 

sjukdom, eller ständig beräkning av vätskeförlust. Det är viktigt att all vårdpersonal hjälps åt 

att skapa förutsättningar i omvårdnaden för att kunna möta patientens skiftande behov och 

hantera det som är svårt här och nu (ibid.). Avgörande för en framgångsrik 

omvårdnadsprocess är en fungerande vårdrelation (Eriksson, 1988). I en tidigare studie inom 

dialysvården angav sjuksköterskorna en fungerande patientrelation som främsta skälet till ett 

lyckat vårdande (Walker et al, 2010).  

 

3 Problemformulering 

Att arbeta med patienter i hemodialys ställer höga krav på sjuksköterskan i omvårdnaden när 

det kommer till bemötandet av patientens mångfaldiga behov. Flera studier har belyst 

svårigheter som sjuksköterskan möter i arbetet med kronsikt sjuka patienter och människor i 

hemodialys. Majoriteten av studierna är utförda i västerländska länder, där förutsättningarna 

för vård ser helt annorlunda ut. Då Sydafrika på flera sätt är extra drabbat av KNS, samtidigt 

som landet rationaliserar behandlingen av denna sjukdom, finner vi det intressant att 

undersöka Sydafrikanska sjuksköterskors upplevelser av att arbeta under dessa förhållanden.  

Förhoppningen är att ytterligare bredda kunskapen kring hemodialyssjuksköterskans 

arbetssituation.  
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4 Syfte 

Denna studie syftar till att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med patienter i 

hemodialys i Sydafrika.  

 

5 Teoretisk referensram - Vårdrelationen 

Enligt Eriksson (1988) utvecklas människan i det mellanmänskliga samspelet, därför är 

relationen mellan patient och sjuksköterska en väsentlig del i vårdandet. Vårdrelationen 

innebär en förbindelse och ett delande med en annan människa. Detta delande är inte 

självklart, utan växer fram ur närvaron, i mötet med den andre, i det gemensamma (Eriksson, 

1997).  

 En fungerande vårdrelation bygger på en ömsesidig respekt och tillit, patienten ges i 

relationen utrymme att växa som individ genom att uttrycka sina behov, tala om sina problem 

och begär. Det är sjuksköterskans uppgift att erbjuda den trygghet, kunskap och objektivitet 

som krävs. Målet med vårdandet och vårdrelationen är att främja patientens hälsoprocesser, 

detta sker genom tillit till vårdaren, kroppslig och andlig tillfredställe samt en känsla av 

utveckling. Finns det ingen vårdrelation stannar vårdandet vid en rent teknologisk nivå och 

kvar finns endast en centrering kring de uppgifter som behöver utföras (Eriksson, 1988: 

Eriksson, 1997).  

 Vad som är viktigt att tänka på är att sjuksköterskan, i sin yrkesroll, alltid står i 

maktposition. Ur etisk synvinkel är det av största vikt att denna makt nyttjas på ett sådant vis 

att patientens bästa alltid värderas högst (Eriksson, 1997). Sjuksköterskan har ett ansvar att 

förhålla sig professionell i vårdrelationen och absolut inte använda sin makt för att dominera 

patienten (Eriksson, 1988).  

 

6 Metod 

Följande avsnitt beskriver metodologiskt tillvägagångssätt vad gäller urval och datainsamling, 

analysmetod samt forskningsetiska överväganden. 

 

6.1 Urval och datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer utfördes med totalt tio sjuksköterskor på tre olika dialysenheter. 

Två av dem inom den privata sektorn och en (1) inom den statliga sektorn. Polit och Beck 
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(2010) menar att den semistrukturerade intervjun är att föredra vid kvalitativa studier, då 

deltagarnas egna upplevelser tillåts styra intervjun. De två privata enheterna förmedlades via 

en kontaktperson i Sydafrika, som högskolan tidigare samarbetat med. Den statliga enheten 

kontaktades däremot av författarna själva, väl på plats. Samtliga intervjudeltagare valdes 

utifrån kriterierna att de var utbildade sjuksköterskor samt arbetade vid en dialysenhet. Inget 

specifikt krav ställdes på ålder, kön, vidareutbildning eller arbetslivserfarenhet. Totalt ingick 

åtta kvinnor och två män i studien. Majoriteten av dem hade arbetat som sjuksköterskor i 20 

år eller mer, endast en sjuksköterska hade mindre än 15 års erfarenhet och sex sjuksköterskor 

hade någon form av vidareutbildning inom njursjukvård. Till följd av rådande 

arbetsbelastning och personaltillgång på intervjudagen intervjuades en eller ett par 

sjuksköterskor åt gången. Rekryteringen av dessa skedde snabbt och spontant genom att 

chefen tillfrågade de som fanns tillgängliga.  

 På den första enheten intervjuades fem personer fördelat på tre grupper. En (1) 

sjuksköterska i den första gruppen, två sjuksköterskor i den andra och tredje gruppen. De två 

första intervjuerna hölls i personalens lunchrum, vilket resulterade i en del störningar och 

kortare uppehåll fick göras. Den tredje intervjun genomfördes i ett enskilt rum och då utan 

störningar. På den andra enheten intervjuades fyra sjuksköterskor fördelat på två grupper med 

två sjuksköterskor i varje grupp. Även här förekom störningar under den första intervjun, 

enhetschefen kom in i rummet och föreslog att hon skulle vara med som någon form av 

”stöd”. Av två anledningar avböjde vi detta. Den ena var att hennes medarbetare inte skulle få 

chans att tala fritt med risk för att de behövde ta hänsyn till att deras chef var närvarande, den 

andra anledningen var att hon själv skulle vara en av deltagarna i grupp nummer två. På den 

statliga enheten intervjuades en (1) sjuksköterska och intervjun genomfördes utan störningar 

då vi placerades enskilt. 

 Intervjuguiden (se bilaga 1) sammanställdes i samförstånd med handledare och 

kontaktperson i Sydafrika. Frågorna utformades så att sjuksköterskan gavs möjlighet att 

berätta om hennes upplevelser i arbetet. Guiden användes som stöd under intervjuerna, men 

följdes ej ordagrant. Samtliga intervjuer skiljde sig åt beroende på deltagarnas olika erfarenhet 

och upplevelse; de flesta frågor i intervjuguiden berördes om än i olika ordning. Intervjuernas 

längd varierade från 14 – 44 minuter. Materialet registrerades med hjälp av ljudinspelning, 

som bedömdes vara ett mindre störande inslag än att föra anteckningar. Två 

inspelningsinstrument användes under samtliga intervjuer, dessa testades nogsamt inför varje 
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intervjustart. De sjuksköterskor som deltog informerades om att deras identitet var fullständigt 

anonym och att platsen var ”någonstans i Sydafrika”. Intervjuerna transkriberades ordagrant 

direkt efter vardera intervjutillfälle, detta för att komma nära intervjumaterialet då relation och 

sammanhang fortfarande framträdde tydligt. Det enda urval som gjordes var att bortse från 

intervjuarnas verbala följsamhet så som ”mm” och ”okey”. Detta gjordes för att utskrifterna 

skulle bli mer sammanhängande och lättlästa. Då två personer (A.E. & P.C.) transkriberade 

materialet skiljde sig utskrifterna något åt stilmässigt. För att säkerställa att all information 

hade kommit med och att båda var överens om innehållet, lyssnades inspelningarna igenom 

ytterligare en gång samtidigt som utskrifterna korrekturlästes. Efter transkribering av de 

inspelade intervjuerna uppkom det insamlade materialet till 19762 ord.   

 

6.2 Analysmetod 

För att analysera materialet används kvalitativ innehållsanalys. Metoden syftar till att 

analysera innehållet i exempelvis en intervju och finna mönster eller teman i det berättade 

materialet (Polit & Beck, 2010). Enligt Krippendorff (2004) är metoden lämplig vid studier av 

intervjutexter som berör erfarenheter och upplevelser. Genom att de utskrivna intervjuerna 

kodas utifrån textens innebörd bryts materialet ner i mindre delar och görs mer överskådligt. 

Därefter kan uttalanden bindas samman till subkategorier och senare kategorier, utifrån de 

mönster som återfinns i texten (Polit & Beck, 2010).  

 Den kvalitativa innehållsanalysen genomfördes utifrån de steg beskrivna av Polit och Beck 

(2010). 

 1. De utskrivna intervjuerna lästes igenom flera gånger för att skapa en ökad förståelse över 

intervjumaterialets innehåll. 

2. Därefter lyftes meningsbärande enheter ut som svarade mot arbetets syfte. Enheterna 

bestod utav både enstaka meningar och längre stycken.  

3. De meningsbärande enheterna kodades, därefter utvärderades var och en av koderna och 

dessa bildade senare fem subkategorier vilka utmynnade i två huvudkategorier.  

4. En tabell skapades för att göra analysen mer överskådlig. 
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Tabell 1. Exempel på hur kategoriseringen av de meningsbärande enheterna utfördes. 
Meningsbärande enheter Subkategori   Kategori 

 
”You keep telling them over and over, but more than that you 
can’t do anything” 
 
“Sometimes I think they need more education before they end up 
here” 
 
“You have to confront them. I tell them: Go Google, go Google 
the stuff! If you’re not sure of what to eat, what to do, I say: Go 
Google the stuff!” 
 
”Education, education, education. All the time you have to speak 
to them” 

 
 
 
 
Svårigheter med att få 
patienten att följa 
behandlingsrestriktioner 

”You literally take over the parent role” 
 
“I need to prove myself to them, that I am competent, that I have 
the skills and the knowledge to be able to bring the care to them” 
 
“If you talk to them, explain what you are doing and they see that 
you can do whatever your suppose to, you come around” 
 

 
 
Sjuksköterskan upplever 
det som att hon måste 
iklä sig flera roller 

 
 
 
 
 
 
 
Vad 
sjuksköterskan 
upplever som 
utmanande i 
omvårdnadsarbetet 

 
6.3 Forskningsetiska överväganden 

Som vägledning i planering och genomförande av denna studie användes Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Hänsyn har tagits till de fyra 

huvudkraven: informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (ibid.). Detta innebar att skriftlig information om studiens syfte samt 

intervjuguide i förväg skickade till kontaktpersonen i Sydafrika. Intervjuguiden 

vidarebefordrades senare till berörda enhetschefer som gav sitt godkännande. Samtliga 

intervjudeltagare informerades före intervjustart om studiens syfte, att deras deltagande var 

helt frivilligt och att de när som helst fick avbryta intervjun utan närmare förklaring. De 

informerades även om studiens spridning, att materialet skulle avidentifieras vid utskrift och 

att inga enheter eller personer skulle namnges i uppsatsen. Samtliga intervjudeltagare 

samtyckte till medverkan innan intervjuerna startades. Inspelningarna har under arbetet 

förvarats på ett ansvarsfullt sätt och när uppsatsen är godkänd kommer materialet att raderas 

med hänsyn till de medverkande sjuksköterskorna. Givetvis används insamlad information 

enbart till avsedd studie.  

 Vid intervjuer måste hänsyn alltid tas till intervjudeltagarnas utsatthet i fråga om ett 

asymmetriskt maktförhållande. Forskaren är den som leder samtalet i fråga om vilket ämne 

som skall beröras, vilka frågor som kommer att ställas samt valet av följdfrågor. Det finns 
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därför alltid en risk att forskaren styr intervjun åt ett, för intervjudeltagaren, icke önskvärt 

håll. Att avstå från att svara på frågor är dessutom svårare vid en fysisk intervju än vid till 

exempel en enkätundersökning. Detta är en styrka med intervjuer som metod, samtidigt som 

maktförhållandet ställer krav på forskaren att gå varsamt fram och vara medveten om 

intervjudeltagarnas utsatthet (Kvale & Brinkmann, 2009). Det är inte otänkbart att 

maktförhållandet i denna studie balanserades upp en aning då intervjudeltagarna var erfarna 

legitimerade sjuksköterskor vilka blev intervjuade av sjuksköterskestudenter.  

 Det faktum att intervjuarna kommer från en annan kultur än intervjudeltagarna bör inte 

heller förbises. Skillnader kan förekomma i bland annat tanke- och beteendemönster, det vill 

säga intervjuarna och intervjudeltagarna kan ha olika uppfattningar, värderingar, 

känslomässiga inställningar samt sätt att agera och kommunicera på (Allwood, 1985). Dessa 

förhållanden kan försvåra kommunikationen mellan människor från olika kulturer, däremot 

skall inte alltför stor vikt läggas vid nationell tillhörighet eller geografiskt avstånd, en sådan 

syn kan lätt skapa stereotypa föreställningar om andra kulturer. Istället bör gemensamma 

förhållanden sökas som kan öka förståelsen mellan parterna (ibid.). I denna studie hade 

exempelvis både intervjuarna och intervjudeltagarna kopplingar till sjuksköterskeyrket och ett 

gemensamt intresse i omvårdnadsarbetet. Därtill talas samma språk, vilket ytterligare ökar 

möjligheterna till förståelse. Risken att intervjuarna missuppfattar eller misstolkar 

intervjudeltagarnas uttalanden kan dock inte fullt uteslutas.  

 

7 Resultat  

Resultatet presenteras utifrån de två huvudkategorier som identifierades under analysen: ”Vad 

sjuksköterskan upplever som utmanande i omvårdnadsarbetet med patienter i hemodialys” 

samt ”Hur sjuksköterskan försöker hantera de utmaningar hon ställs inför i 

omvårdnadsarbetet”.  

 

7.1 Vad sjuksköterskan upplever som utmanande i omvårdnadsarbetet med     
patienter i hemodialys 

Samtliga sjuksköterskor beskriver under intervjuerna stunder i omvårdnadsarbetet som de 

upplever som svåra eller utmanande. Under denna kategori identifierades tre subkategorier: 

”Svårigheter för sjuksköterskan att få patienten följsam till behandling”, ”Sjuksköterskan 
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upplever det som att hon behöver iklä sig flera roller” samt ”När hemodialysbehandling 

behöver avbrytas”. 

 

7.1.1 Svårigheter för sjuksköterskan att få patienten följsam till behandling 

Flera sjuksköterskor påtalar hur patienternas vätskeintag mellan dialystillfällena är ett 

problem. Många patienter har svårt att hålla sig till de strikta vätskemängderna och kommer 

till hemodialys med ett överskott som måste filtreras bort. Andra följer inte 

kostrekommendationerna, utan äter både för mycket och ”fel saker”. Sjuksköterskorna 

upplever att de gång på gång måste berätta för patienten vilka restriktioner som behöver följas 

och många uttrycker att detta är väldigt tröttsamt. Samtidigt säger sig vissa sjuksköterskor ha 

en förståelse för att patienten inte orkar följa restriktionerna fullt ut, de reflekterar kring hur 

det hade varit om de själva befann sig i samma situation. Andra ställer sig helt frågande till 

det faktum att patienten inte gör som han blir tillsagd. En uppgivenhet kring diabetiker och 

deras livsstil beskrivs av några sjuksköterskor, de tvivlar på om denna patientgrupp 

överhuvudtaget bryr sig om sin hälsa: “They often don’t seem to have much ability to 

understand their condition. Whether that is just generally inability or if it’s because they don’t 

want to, I don’t know”.  En sjuksköterska berättar att hon slutar informera patienter som trots 

åtskilliga uppmaningar inte visar någon ambition att följa behandlingsrestriktionerna. Om 

patienten senare får förvärrade sjukdomssymtom uttrycker sjuksköterskan något i stil med 

”vad var det jag sa”.  

 Flera sjuksköterskor menar att många patienter saknar sjukdomsinsikt och inte förstår 

vikten av att följa exempelvis vätskerestriktioner. Hur detta problem bemöts varierar. Några 

sjuksköterskor uttrycker en oförståelse för patientens bristande kunskap och anser att mer 

utbildning skulle givits innan de började i dialys. 

 En sjuksköterska beskriver hur hon bemöter patienter som inte har tillräcklig kännedom 

om sin sjukdom: “Most people, you have to confront them. I tell them: Go Google, go Google 

the stuff! If you’re not sure of what to eat, what to do, I say: Go Google the stuff”. En del 

sjuksköterskor utbildar själva patienten, bland annat genom att berätta för dem vilka symtom 

som tillhör sjukdomsbilden, hur dessa kan underlättas och vad för konsekvenser sjukdomen 

kan förväntas ha på det vardagliga livet. Den viktigaste aspekten i undervisningen är att 

spendera tid med patienten och vara öppen för eventuella frågor som ställs. En dialysenhet har 

temadagar där föreläsare bjuds in och där patienten och den närmaste familjen får delta.  
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7.1.2 Sjuksköterskan upplever det som att hon behöver iklä sig flera roller 

Sjuksköterskorna uttrycker hur de är tvungna att iklä sig flera olika roller i mötet med 

patienten. De nämner den stöttande rollen där de lyssnar, uppmuntrar och ger patienten tid. En 

sjuksköterska berättar hur hon genom samtal och varsamt bemötande försöker få en nedstämd 

patient på bättre humör. En annan försöker motivera genom att berätta för patienten att 

enhetens hemodialysapparater är de bästa som går att få tag i. Stödet kan även handla om att 

ta sig tid att sitta ner vid patienten, samtala och lyssna till dennes berättelse. Flera patienter 

saknar emotionellt stöd hemifrån, då det finns en okunskap bland anhöriga om sjukdomens 

allvar. Patienter förväntas därför arbeta eller sköta hemmet som tidigare trots att de startat 

med hemodialys. Det blir då sjuksköterskans uppgift att stötta patienten. En intervjudeltagare 

beskriver det som att hon är både mamma, pappa, syster, bror, socialsekreterare och präst. 

Hon berättar vidare hur hon upplever det som mycket svårt att balansera stödet mellan olika 

patienter, hon våndas över vilka hon ska ge sin tid och vilka hon ska involvera sig i 

känslomässigt.  

 En annan roll som kan urskiljas i intervjuerna är föräldrarollen. En sjuksköterska beskriver 

hur hon bemöter patienter som inte följer restriktionerna: ” you literally take over the parent 

role, you´re actually like children with them”. Hon berättar för de patienter som inte följer 

restriktionerna hur fina värden en följsam patient har. Hon beskriver hur hon på så vis gör den 

icke följsamma patienten avundsjuk.  

 En problematik som enbart beskrivs av sjuksköterskorna inom den privata sektorn är hur 

patienter inte litar på nyanställda. Sjuksköterskan intar rollen som ”icke-pålitlig” till dess att 

patienten har godkänt henne: “I need to prove myself to them, that I am competent, that I have 

the skills and the knowledge to be able to bring the care to them”. Sjuksköterskorna beskriver 

hur det finns en misstro bland patienterna mot ny personal. En av sjuksköterskorna berättar 

hur han hanterar detta genom att förklara vad han gör och varför, så att patienten ska förstå att 

han klarar av sitt jobb.  

 Flera sjuksköterskor nämner också att patienter inom den privata sektorn har höga krav på 

vården, eftersom de själva betalar för den. Det kan ge sig i uttryck genom att patienter 

motsätter sig vård från vissa sjuksköterskor, eller bara vill bli behandlade av ett fåtal.  

Speciellt om en sjuksköterska misslyckas med att sätta en nål på en patient kan förtroendet 

vara förlorat. En sjuksköterska berättar att patienten då kan utbrista: ” don’t ever come to me 

again!”.  Det händer också att patienter påpekar att det är tack vare dem som sjuksköterskorna 
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har ett jobb; de vill inte bli uppmanade att följa behandlingsrestriktionerna och förväntar sig 

en viss service, eftersom de betalar för sin vård. En av sjuksköterskorna håller med om att 

patienterna i viss mån står att tacka för att hon har ett arbete; en annan kommenterar 

uttalandet genom att deklarera att patientgruppen är väldigt krävande.  

 

7.1.3 När hemodialysbehandling behöver avbrytas 

Sjuksköterskorna beskriver situationer i arbetet de upplever som särskilt svåra och 

utmanande, tillfällen där patienter nekas vård, när behandlingen av olika anledningar behöver 

avbrytas eller när patienter de vårdat under lång tid avlider. 

 Inom den privata sektorn beskriver några av sjuksköterskorna hur det är väldigt utmanande 

att möta patienter utan sjukvårdsförsäkring. Staten betalar hemodialysbehandling under tre 

månader, medan en utredning görs. Uppfyller patienten inte kriterierna, upprättade av The 

National Department of Health, och står utan sjukförsäkring finns därefter ingen behandling 

att få. Alternativet står mellan att själv betala, vilket väldigt få människor har råd med, eller 

gå hem och invänta döden. En sjuksköterska beskriver mötet med dessa patienter: ”This is 

very difficult and sometimes you cry”. 

 Vidare berättas om svårigheten när patienten inte längre har någon fungerande infart, utan 

infart går det inte att få behandling. Även om det finns ett flertal ställen på kroppen att placera 

infarterna på kan förträngningar i kärlen innebära att de inte längre går att använda. 

Behandlingen måste då avbrytas och patienten kommer att avlida.  

 En sjuksköterska beskriver upplevelsen av när någon av patienterna dör, eller när ett beslut 

är fattat om att patienten inte ska få fortsatt dialysbehandling som mycket svår. Hon berättar 

hur hon ber en bön om att patienten ska dö hemma eller på en vårdavdelning och inte på 

dialysmottagningen. Skälet till detta är att hon känner patienterna sedan flera år, några har 

varit där längre än hennes 17 år på avdelningen. Hon beskriver det som att hon fann dem där 

och att det blivit en del av hennes familj, hon säger att hon har en familj hemma och en på 

avdelningen. Upplevelsen av att en patient dör på avdelningen skulle bli för mycket för henne 

att bära, hon beskriver det som extremt traumatiskt.  
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7.2 Hur sjuksköterskan försöker hantera de utmaningar hon ställs inför i 
omvårnadsabetet 

Gemensamt för de intervjuade sjuksköterskorna är att de alla har sätt att hantera de situationer 

de möter i arbetet. Under denna kategori identifierades två subkategorier: ”Stöd från 

omgivningen” samt ”Personligt tillvägagångssätt för att handskas med utmaningarna”. 

 
7.2.1 Stöd från omgivningen  

Flera av sjuksköterskorna berättar att de främst diskuterar med sina kollegor om det är något i 

arbetet som känns svårt, eller om en situation med en patient berört dem särskilt. Antingen 

samtalar de under kaffepausen eller så ringer de till varandra efter jobbet. Vissa 

sjuksköterskor har ”teambuilding” i form av restaurangbesök och pratar då om saker i arbetet 

som är svåra att hantera. En sjuksköterska berättar att hon har ett gott stöd hemifrån, då både 

hennes man och dotter arbetar inom socialtjänsten. De tenderar att prata mycket om arbetet 

hemma vilket hjälper henne att bearbeta sina upplevelser.  

 Några sjuksköterskor berättar att de inom personalgruppen har gemensamma strategier för 

att inte komma för nära en patient. De varnar varandra när de anser att en kollega är för 

involverad i en enskild individ. En sjuksköterska förklarar:  

 
You sort of protect each other. Because, we’ll say: Listen, you’re getting to close to that patient, maybe 
you should let the next one handle that case rather. Don’t, don’t put that patient on for the next week, let 
someone else rather do it and deal with it. And that gives you time to step back as far, and sort of: Ok, 
maybe I was getting a bit to close to the situation over there. So that helps as well. 

 

I anslutning till detta uttalande berättar sjuksköterskorna att de blir ledsna när patienterna inte 

bryr sig om sin hälsa eftersom sjukdomsförloppet då går mycket fortare. De förklarar att de 

fäster sig vid patienterna då de spenderar mycket tid tillsammans. Samtidigt uttrycker 

sjuksköterskorna en rädsla för att patienten ska bli för beroende av dem och förvänta sig hjälp 

med en rad praktiska saker. De hävdar att patienten då blir mer och mer krävande och tillsist 

oförmögen att utföra någonting själv. De beskriver detta beroende som tröttsamt och håller 

medvetet ett avstånd.  
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7.2.2 Personligt tillvägagångssätt för att handskas med utmaningarna  

De sjuksköterskor som inte nämner kollegorna som främsta bollplank tar upp andra sätt att 

hantera de utmaningar de möter i arbetet. En sjuksköterska beskriver hur hon i vårdandet 

stundtals bara vill skrika rätt ut, men att hon är medveten om att hon behöver agera 

professionellt. När hon sen går hem från jobbet, får hon ett utbrott och skriker på sina barn. 

Hennes kollega anser att det kommer med professionen: ” you win some you lose some”, det 

gäller att förhålla sig professionell, även om man som vårdare ibland blir provocerad av 

patienter som inte tar till sig kunskap eller som beter sig otrevligt. Det fanns också en 

sjuksköterska som till följd av arbetssituationen hade gått en psykiatriutbildning, den hade 

hjälpt henne att förstå att patienternas pendlande humör inte var personligt menat, utan 

tillhörde sjukdomsbilden.  

 På det statliga sjukhuset, där patienter som är mycket fattiga vårdas, beskriver 

sjuksköterskan hur personalen tidigare gav pengar ur egen ficka till patienterna. Systemet var 

inte hållbart, då de inte hade möjlighet att ge till alla. Det finns dock tillfällen där hon 

fortfarande ger. “If I see somebody speaks, or from what they are saying I can pick up that 

they are in need, if I have something in my pocket and I know this is a worthy person I [give], 

but I don’t say it to no one”. Sjuksköterskan beskriver patienternas situation som mycket svår; 

nästan alla är arbetslösa och många förlorar jobbet när de startar med den tidskrävande 

hemodialysbehandlingen. Trots att det finns socialbidrag att få och ideella organisationer som 

delar ut matkuponger, fungerar systemet inte tillräckligt effektivt. För att patienterna ska ha 

råd att ta sig till behandlingen ger sjuksköterskan därför ibland pengar från sin egen lön.  

 

8 Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras resultatet utifrån den teoretiska referensramen – vårdrelationen 

samt den för studien valda metoden.  

 

8.1 Resultatdiskussion      

Nedan diskuteras resultaten med utgångspunkt i de huvudkategorier som identifierades genom 

analysen, samt utifrån Erikssons vårdrelation. Vi har en medvetenhet samt förståelse inför det 

faktum att den teoretiska referensramen är tagen ur en västerländsk kontext och tillämpad i en 
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helt annan kultur. Det kan därför få som följd att diskussionen upplevs som färgad av ett 

västerländskt synsätt när sjuksköterskornas uttalanden tolkas utifrån Erikssons teori.  

 Under kategorin: ”Vad sjuksköterskan upplever som utmanande i omvårdnadsarbetet med 

patienter i hemodialys” berättar flera av sjuksköterskorna att det är väldigt utmanade när 

patienten inte är följsam till behandling. När de beskriver hur de gång på gång behöver 

upprepa vilka riktlinjer som gäller, låter det som att de är på gränsen till uppgivenhet. Några 

sjuksköterskor nämner särskilt gruppen diabetiker och deras livsstil. De talar om 

patientgruppen som ett ”dem” (”they”) och inte som enskilda individer. Sjuksköterskorna 

tvivlar på om ”dem” överhuvudtaget bryr sig om sin hälsa och när patienten får förvärrade 

sjukdomssymtom konstaterar de att det var att vänta. Samma sjuksköterskor funderar kring 

orsaken till diabetikernas beteende och tar det så långt som att patientgruppen (”they”) inte 

verkar ha förmåga att förstå sin sjukdom. Sjuksköterskorna visar ingen vilja att ta reda på 

varför patienterna inte följer behandlingsrestriktionerna och tycks ta sig rätten att utöva 

yrkesdominans genom att förminska patienten. Utifrån Eriksson (1988) och vårdrelationen 

kan beteendet uppfattas som oetiskt och det kan skapa ett onödigt vårdlidande för patienten.  

 Att sjuksköterskorna talar om patienterna som ett objekt eller en enhet verkar tyda på en 

okunskap, alternativt ett ointresse för de människor som de vårdar. Oavsett orsak kan 

sjuksköterskornas bemötande av patienten uppfattas som kränkande, dessutom åsidosätts det 

stöd och den utbildning som sjuksköterskorna har som uppgift att tillhandahålla. Eriksson 

(1988) beskriver hur sjuksköterskan bör hjälpa patienten till insikt och ökad kunskap om sin 

sjukdom. Även Pagels et al (2008a) poängterar vikten av att patienten görs delaktig i sin vård 

genom ökad kunskap om sin situation. För att uppnå en stödjande vårdrelation med god 

följsamhet är det viktigt att sjuksköterskan fungerar som stöd och uppmuntrar patientens egen 

delaktighet (ibid.). Vi menar att det kan tolkas, när sjuksköterskan bemöter sin patient med 

uppmaningen ”Go Google the stuff”, att hon saknar den insikten, eller att hon frångår sin 

yrkesroll där hon i är ansvarig för att utbilda och stötta sin patient. Å andra sidan kan det vara 

ett försök till att vara innovativ med ambitionen att underlätta för patienten att finna 

inspiration till följsamhet. Då vi befinner oss i en främmande kultur och saknar gedigen 

kunskap om hur de kulturella kommunikationsmönstren ser ut är det svårt att dra några 

slutsatser kring sjuksköterskans uttalande. Vi känner inte heller till hur 

sjuksköterskeutbildningen är utformad eller hur samspelet mellan patient och vårdare ser ut i 



  

17 
(29) 

 

 

Sydafrika. Det hade därför varit intressant att få veta sjuksköterskans syfte med uppmaningen 

och även hur patienten upplevde situationen.  

 Studier beskriver patienters behov av kunskap och information relaterad till deras egen 

sjukdom, hur de har en önskan om att bli bemötta som en egen individ och vara delaktiga i de 

vårdbeslut som fattas (Hagren, Pettersen, Severinsson, Lützén & Clyne 2001; Walker et al, 

2010). Dessa områden är betydelsefulla för att patienten ska ges möjlighet till delaktighet och 

för att kunna förstå sin sjukdomssituation. Här är sjuksköterskans förhållningssätt gentemot 

sin patient viktigt, dels ur en undervisningssynpunkt, dels hur samtalet mellan sjuksköterska 

och patient kommer att upplevas. Sjuksköterskan behöver alltså förstå att sättet hon 

kommunicerar på samt lägger upp sin undervisning på kommer att ha en avgörande roll för 

hur mycket hennes patient förmår att vara delaktig (Pagels et al, 2008a). Vi funderar kring hur 

situationen hade utvecklats om sjuksköterskan ställt öppna frågor till patienten, det kanske 

hade medfört att patienten förmått beskriva varför det är så svårt att följa 

behandlingsrestriktionerna. Med denna information hade sjuksköterskan kunnat anpassa 

undervisningen och stödet till den enskilda patienten med syftet att främja hälsoprocesserna.  

 För att patienten ska kunna anpassa sig till sin sjukdom är inlärningsförmågan hos denne 

samt sjuksköterskans förmåga att lära ut en väsentlig del i behandlingen. Flera av målen med 

omvårdnaden är: att patienten är inspirerad till att vilja ta emot kunskap om sin sjukdom, lita 

till sin förmåga och ha en vilja att agera för att därmed skapa en känsla av balans i sin tillvaro 

(ibid.). I vår studie uttrycker flera av sjuksköterskorna att det är svårt att möjliggöra dessa 

mål. Vi menar rent hypotetiskt att om de tillexempel arbetar med vårdrelationen som teoretisk 

modell blir patienten behandlad med värdighet och hälsoprocesserna gynnas. Detta kan tänkas 

hjälpa sjuksköterskan att öka sin förmåga att använda sig av ett professionellt förhållningssätt.  

 Under intervjuerna beskriver sjuksköterskorna hur de upplever det som att de behöver iklä 

sig flera roller i mötet med patienterna. Den stöttande rollen framträder ur sjuksköterskornas 

beskrivning av omvårdnadsarbetet; de berättar hur de bemöter patienten, hur de försöker ta sig 

tid att sitta ner, lyssna, uppmuntra och motivera. Enligt Wiklund (2003) är stödet vårdaren 

erbjuder, i syfte att främja hälsa och välbefinnande, en av grundpelarna i vårdrelationen.  

 En sjuksköterska berättar hur hon stöttar patienter som saknar emotionellt stöd hemifrån. 

Hon formulerar det som att hon är både mamma, pappa, syster, bror, socialsekreterare och 

präst. Vidare beskriver hon hur hon upplever stora svårigheter med att balansera stödet mellan 

olika patienter. Samtidigt som sjuksköterskan verkar ge behövande patienter ett brett och 
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innerligt stöd, kan hennes uttalande tolkas som att hon involverar sig för mycket och kanske 

har svårt att skilja den professionella yrkesrollen från en mer familjär roll. Som vårdare har 

man ett ansvar gentemot patienten att upprätthålla en professionell hållning och inte involvera 

sig på ett sådant sätt att vårdrelationen riskerar att tära på patienten (Eriksson, 1988). Om 

sjuksköterskan har en alltför känslomässig inställning finns risken att det så småningom 

kommer att krävas någon form av gensvar från patienten, ett beteende mer relaterat till 

familje- och vänskapsrelationer. Birgegård (2005) beskriver hur patienten kan avstå från att 

prata med sjuksköterskan om särskilt svåra eller jobbigt ämnen, om dessa två har en mer 

vänskaplig relation. Risken finns också att den uppmärksamhet patienten bör få i 

vårdrelationen minskar, eftersom fokus även läggs på sjuksköterskan (ibid.). Att involvera sig 

på det sätt som sjuksköterskan beskriver försvagar hennes yrkesroll. Hennes känslomässiga 

engagemang tär på henne då hon aldrig kommer räcka till eller ha möjlighet att ge samma 

stöd till alla. 

 Även föräldrarollen nämns och då i relation till att patienten behandlas som ett barn. Det 

förefaller som om sjuksköterskan iklär sig föräldrarollen som en reaktion på att patienten inte 

följer behandlingsrestriktionerna. En sjuksköterska agerar med syftet att göra en patient 

avundsjuk på en annan. Vi menar att beteendet skulle kunna tolkas som ett försök till att 

vägleda patienten, men som istället leder till att sjuksköterskan använder sin maktposition 

med avsikten att styra patienten till följsamhet. Eriksson (1988) betonar att sjuksköterskans 

makt alltid måste användas för patientens bästa och absolut inte som en form av dominans. I 

ovanstående fall är sjuksköterskans avsikter något tveksamma. Genom sitt agerande visar hon 

ingen respekt för patienten som en autonom person. Att behandla en vuxen individ som ett 

barn kränker dennes värdighet och troligen upplever patienten både skam och förnedring när 

han inför andra behandlas på detta sätt. Beteende skapar således ett onödigt vårdlidande och 

hämmar patientens hälsoprocesser. Sjuksköterskan tycks inte fundera över människan bakom 

”patienten”, hur hennes handlande landar hos den andre, eller orsakerna till att patienten inte 

förmår följa behandlingsrestriktionerna. Hon ger genom sitt beteende inget utrymme för 

patienten att uttrycka sina känslor, funderingar eller behov och sviker därigenom det etiska 

ansvar som föreligger hennes yrkesroll. Enligt Fealy (1995) har sjuksköterskan, genom sin 

profession, ett etiskt ansvar att vårda och att då alltid utgå från vad som gynnar patienten. I en 

vårdrelation är det av största vikt att sjuksköterskan ser sig själv och patienten som jämställda, 

utövar hon någon form av dominans eller kontroll genom sin maktposition blir vården oetisk 
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(ibid.). Om sjuksköterskan i ovanstående exempel agerar utifrån kulturella normer eller om 

hon brister i sin professionella hållning får vi låta vara osagt. Kanske hade hon kunnat 

förklara varför värdena såg ut som de gjorde och hur man kunde påverka dessa. Hon kunde 

även frågat patienten hur han upplever sin situation och fått reda på vilka svårigheter han 

eventuellt ansåg sig ha. Genom samtal, stöd och utbildning skulle sjuksköterskan kunna 

hjälpa patienten att uppnå en högre kunskapsnivå och en möjlighet till bättre kontroll över sin 

situation. 

 Ytterligare en roll som tas upp i resultatet är den ”icke-pålitliga”. Flera sjuksköterskor 

berättar hur de måste bevisa för patienten att de har kunskap och kan sitt yrke. Maktbalansen 

mellan vårdare och patient tycks inte alltid självklar. I dessa fall förefaller patienten besitta 

makten och en vårdrelation blir inte möjlig förrän sjuksköterskan är godkänd. Den ömsesidiga 

respekt och tillit som Eriksson (1988) menar är avgörande för vårdrelationen, finns ej här. 

Patienten verkar tvivla på sjuksköterskans kunskaper, samtidigt som sjuksköterskan 

inledningsvis iklär sig rollen som undergiven. Detta beteende väcker flera frågor: Finns ingen 

tilltro till sjuksköterskans yrkeskompetens? Utstrålar hon en osäkerhet som får patienten att 

tvivla? Måste patienten ge nyanställda sjuksköterskor en chans? Fredriksson (1999) beskriver 

hur sjuksköterskan först måste erbjuda sig själv till patienten, som sedan kan svara med att 

bjuda in sjuksköterskan att dela sin värld. Inbjudan från patienten är inte självklar, utan 

baseras på den respekt och det ansvar sjuksköterskan visar och tar för patientens sårbarhet 

(ibid.). 

 När sjuksköterskorna berättar om sin arbetssituation framkommer att de ställs inför 

flertalet utmanande situationer i arbetet med sina patienter. Att uppleva svåra stunder ingår i 

sjuksköterskans yrkesliv, frågan är hur hon handskas med dem. I intervjuerna berättas om 

situationer då hemodialysbehandling inte längre kan, eller ska genomföras. En sjuksköterska 

beskriver känslan av när patienter nekas fortsatt vård, på grund av att de saknar 

sjukvårdsförsäkring – att det är så svårt att han ibland gråter. Enligt ICN:s (2006) etiska kod 

för sjuksköterskor bör vården värna om rätten till liv samt rätten till att bli behandlad med 

respekt och värdighet. Sjuksköterskan har som ansvar att arbeta för att främja och återställa 

hälsa, lindra lidande och förebygga sjukdom (ibid.). Den sjuksköterska som beskriver hur 

patienter nekas fortsatt vård, får sätta den etiska koden inom parentes, vilket torde skapa 

känslor av total maktlöshet och förlorad kontroll över sin profession. Att inte ha möjlighet att 

vårda och samtidigt vara medveten om att patienten kommer avlida utan behandling är 
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sannolikt en tung börda att bära. Det är emellertid viktigt att sjuksköterskan inte låter dessa 

känslor spilla över för mycket på vårdrelationen, utan att han fortfarande bibehåller en 

professionell hållning och mäktar finnas där som stöd för patienten. Som nämnts tidigare har 

vårdaren alltid ett ansvar att förhålla sig professionellt och inte agera på ett sätt som får 

negativa konsekvenser för patienten (Eriksson, 1988). 

  En annan sjuksköterska berättar hur hon upplever det som svårt när ett beslut fattas om att 

hemodialysbehandling ska avbrytas. Hon uttrycker en rädsla för att hennes patienter ska dö på 

avdelningen, eftersom detta skulle vara extremt traumatiskt för henne. Anledningen är att hon 

ser patienterna som en del av sin familj – hon har en familj hemma och en på jobbet. 

Sjuksköterskans formulering kan tolkas som att hon inte har en professionell inställning till 

sina patienter, snarare en av mer privat karaktär. Det får som följd att hon önskar sig bort från 

situationen, kanske när patienten behöver henne som mest. Fokus i hennes beskrivning ligger 

också på hennes egen upplevelse av situationen, vilket ytterligare talar för att hon frångått sin 

professionella hållning.  

 I en fungerande vårdrelation kan patienten använda sjuksköterskan som trygg bas, en plats 

att hämta kraft ifrån (Wiklund, 2003). Att möta sjuksköterskan, i vårdrelationen, kan hjälpa 

patienten; att känna att någon finns bredvid och delar ens upplevelser kan underlätta svåra 

stunder (Eriksson, 1997). Hade sjuksköterskan haft vårdrelationen som teoretisk modell i sitt 

arbete hade hon troligen varit mer medveten om hur hennes eget beteende riskerade att 

påverka patienten negativt. Kanske hade förhållningssättet förmått henne att finnas där för 

patienten samt acceptera döendet som en del av sitt arbete. 

 Utifrån vad sjuksköterskorna berättar kring att hemodialysbehandling avbryts, blir det 

uppenbart att de påverkas av upplevelsen på ett personligt plan. Att bli berörd av en annan 

människas öde är mänskligt, det är dock en svår situation sjuksköterskorna ställs inför. 

Professionen säger åt dem att vårda, samtidigt som regelverket hindrar dem. Hur denna 

konflikt påverkar sjuksköterskan och individen bakom yrkesrollen, på lång sikt, känner vi inte 

till. Noble (2008) påtalar att det finns ett stort behov av forskning kring sjuksköterskans 

upplevelser av att arbeta med patienter i hemodialys där behandlingen av olika anledningar 

avbryts.  

 Under kategorin: ”Hur sjuksköterskan försöker hantera de utmaningar hon ställs inför i 

omvårdnadsarbetet” framkommer hur sjuksköterskorna vänder sig till varandra när de 

upplever svårigheter i arbetet. Ingen av dem nämner något om att handledning erbjuds från 
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arbetsgivaren, utan alla anställda får finna egna sätt att hantera sina upplevelser. Ett par av 

sjuksköterskorna som intervjuas beskriver hur de inom personalen skyddar varandra från att 

komma för nära enskilda patienter; kollegorna varnar varandra när de anser att en 

patientrelation har gått för långt. Exakt vart denna gräns går och hur sjuksköterskorna gör 

bedömningen, framgår ej. Patientens beroende av sjuksköterskan omnämns som något 

negativt och en anledning till att hålla ett medvetet avstånd, någon förklaring ges inte. 

Beteendet kan uppfattas som en aning säreget, då en del av uppmärksamheten, som borde 

läggas på patienten, istället går till att skydda varandra. Det kan ha som följd att 

sjuksköterskan får svårt att vara absolut närvarande i mötet med patienten. Om hon dessutom 

undviker att själv bli för involverad, riskerar vården att enbart bli ett utförande av uppgifter 

och ett utbyte av information. Eriksson (1988) skildrar det mer tekniska mötet mellan patient 

och vårdare, där information förmedlas och aktiviteter genomförs. Denna ”interaktion” 

uppnår aldrig vårdrelationens grundläggande kriterier: att skapa utrymme för patienten att 

växa samt uttrycka sina behov, problem och begär (ibid.).       

 Anledningen till sjuksköterskornas beteende kan diskuteras. Möjligen är det en strategi för 

att förhålla sig professionell till patienten och inte bli för känslomässigt engagerad. Kanske 

syftar sjuksköterskorna till att upprätthålla en värdig patientrelation? Eventuellt är beteendet 

mer ett sätt att skydda, sig själv och varandra, från att bli personligt berörd av patientens 

livsberättelse och sjukdomsförlopp. Är ett sant möte med en lidande människa för jobbigt? 

Eriksson (1988) skriver om vårdarens ansvar att förhålla sig professionell i vårdrelationen, 

utgå från kunskap och svara mot de etiska kraven. Samtidigt understryks vikten av att 

patienten har åtminstone en djup relation med någon vårdare, för att möjliggöra en 

framgångsrik vårdprocess (ibid.). Med ovanstående beteende från sjuksköterskorna blir detta 

svårt. Patienten lämnas istället ensam med sina tankar, behov och problem. Att dela känslan 

av till exempel sorg eller smärta kan leda till en befrielse eller lättnad för patienten, då en 

gemensam upplevelse blir lättare att bära. För att kunna dela krävs en närvaro och ett mod att 

våga möta den andre i stunden (Eriksson, 1997).         

 Intervjumaterialet skildrar en splittrad inställning till patienten. Samtidigt som 

sjuksköterskorna berättar hur de blir ledsna när patienter inte är följsamma till behandling, 

beskriver de en rädsla för att komma för nära. Genom att medvetet hålla ett avstånd så slipper 

de känna ”för mycket”. Som tidigare nämnts är vårdandet av patienter i hemodialys speciellt, 

då det pågår kontinuerligt och ofta över väldigt lång tid. Den nära relation som många gånger 
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utvecklas behöver inte vara enbart positiv, utan kan tära på patient likväl som sjuksköterska. 

Duteau (2010) beskriver hur sjuksköterskan kan uppleva en frustration och en känsla av 

otillräcklighet då hon ”står bredvid” och bevittnar hur patienten över tid blir allt sämre. 

Möjligen är det dessa känslor sjuksköterskorna försöker skydda varandra ifrån.  

  En del sjuksköterskor vänder sig inte till kollegorna när de möter utmaningar i arbetet, 

istället har de personliga sätt att hantera situationen. Den sjuksköterska som beskriver hur hon 

ger pengar ur egen ficka och den som sökte egna svar genom att gå en psykiatriutbildning har 

i högsta grad utvecklat ett personligt tillvägagångssätt att bemöta svårigheterna de möter i 

omvårdnadsarbetet. De tycks ha svårt att hålla isär privat respektive professionell hållning. 

Birgegård (2005) menar att en professionell hållning är när man som sjuksköterska lyckas 

särskilja sina egna känslor, inte styrs av ingivelser utifrån sina personliga begär eller tidigare 

upplevelser, utan istället arbetar utifrån de handlingar som utgår ifrån patientens rättmätiga 

behov vare sig de är kortsiktiga eller långsiktiga. Förutsättningen för att man ska klara av att 

förhålla sig professionellt är dels att man klarar av att titta på sitt sätt att agera i 

vårdrelationen, dels förmåga att ”titta på sig själv” och reflektera över varför jag gör som jag 

gör och för vem jag gör det (ibid.).  

 En vårdrelation mellan patient och sjuksköterska kan alltid delas in i en saklig rationell del 

samt en icke-saklig irrationell del. Med rationell del innefattas de reaktionsmönster som 

handlar om vad vi rent intellektuellt tänker, säger, känner och gör och motiveras av fullt 

sakliga omständigheter (ibid.). Det är fullt logiskt att en sjuksköterska i hemodialysvården 

upplever en stor frustration, när det finns en donator villig att donera en njure till patienten, 

och patienten avböjer. Detta faktum är inte svårt att förstå då hennes intellekt och medicinska 

kunskap talar om för henne att man kan leva ett mer fritt liv med en frisk njure. Den 

irrationella delen avser de reaktionsmönster som ligger på ett djupare psykologiskt plan. Den 

är komplex i den bemärkelsen att den inte är helt enkel att identifiera och formas av vilka vi är 

som personer och vad vi har varit med om i livet. För sjuksköterskan innebär detta att hon i 

vårdrelationen agerar och responderar på tidigare upplevelser, men som i själva verket inte 

har med den aktuella patienten att göra (ibid.).  

 Den sjuksköterska som i vår studie ger pengar ur sin egen ficka torde veta rent logiskt och 

intellektuellt att det inte är rimligt att hon skall behöva ge pengar av sin egen lön för att 

patienten skall ha råd att ta sig till sjukhuset. I den stund hon väljer att ge, kan det tänkas att 

den patienten påminner henne om någon annan person eller situation hon upplevt som 
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arbetsamt rent känslomässigt, hon agerar möjligen irrationellt och mister sin förmåga att 

behålla sin professionella hållning. Att agera irrationellt är en mänsklig handling, vad som är 

intressant är om ”vår” sjuksköterska hade haft god självkännedom hade hon kunnat identifiera 

sitt beteende och haft en beredskap för att bli varse om sitt irrationella handlande och agerat 

annorlunda. Å andra sidan är det svårt för oss med ett västerländskt perspektiv att uttala oss 

om huruvida det är rätt att ge av sina egna pengar till patienten. Detta kanske förefaller 

naturligt för den sydafrikanska sjuksköterskan som arbetar i ett land med ett stort antal 

behövande människor, hennes avsikt i stunden är att göra gott, att ge till någon som har det 

sämre ställt än en själv är kanske en självklarhet. 

 Vår upplevelse, vilken känns sorglig, är att sjuksköterskorna tycks övergivna av sin 

arbetsledning. Det verkar som om de står ensamma i omvårdnadsarbetet, utan någon struktur 

att luta sig mot och utan något stöd från sin ledning. Sjuksköterskorna får därför finna egna 

sätt att bemöta patienterna på och även handskas med sina egna upplevelser. Vi är av den 

uppfattningen att sjuksköterskorna skulle vara hjälpta av att arbeta med vårdrelationen som 

teoretisk modell. Vår förhoppning är att det skulle bidra till en större medvetenhet kring 

vikten av en god vårdrelation samt belysa sjuksköterskans eget ansvar, att i omvårdnaden 

alltid arbeta för att främja patientens hälsoprocesser. Vi ser även ett behov av handledning i 

personalgruppen, detta för att hjälpa sjuksköterskorna att handskas med de utmaningar de 

möter i arbetet.  

 

8.2 Metoddiskussion 

För att svara mot uppsatsens syfte: att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med 

patienter i hemodialys i Sydafrika, genomfördes en empirisk studie med semistrukturerade 

intervjuer, på plats i Sydafrika. En kvalitativ struktur valdes då den enskilda sjuksköterskans 

berättelse var av intresse. Den kvalitativa intervjun är särskilt lämplig när syftet är att beskriva 

intervjupersonernas vardagsvärld (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna genomfördes 

antingen enskilt eller i par. Fördelen med ett färre antal sjuksköterskor vid varje tillfälle var 

att intervjuarna (A.E. & P.C.) kunde lyssna aktivt på alla deltagare. Det hände att en av 

deltagarna i en intervju tog över något, så att den andra inte riktigt kom till tals. Detta hade 

möjligen kunnat undvikas om intervjuarna hade varit mer vana och därför fördelat ordet på ett 

annat sätt. Det är också svårt att avgöra om deltagarna upplevde att de kunde berätta fritt och 

förutsättningslöst, utan att känna att de avslöjade någon avvikande åsikt inför sin kollega. Vi 
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fick aldrig det intrycket, dock känns det viktigt att poängtera att det är en möjlig upplevelse de 

bar med sig efteråt.  

 A.E & P.C deltog under samtliga intervjuer: en person ställde frågorna ur intervjuguiden 

och den andra hade som uppgift att ställa spontana följdfrågor, beroende på vad 

intervjudeltagarna berättade. Fördelen med att dela upp arbetet var att intervjuarna blev mer 

avslappnade i situationen då allt fokus kunde riktas mot vad sjuksköterskorna berättade. Detta 

tillvägagångssätt lämpade sig bra då ingen av intervjuarna hade någon tidigare erfarenhet. 

Med facit i hand hade faktafrågorna kring: yrkeserfarenhet, arbetsrutiner och patientklientel, 

kunna reducerats något. Vid transkribering och analys noterades att dessa upptog värdefull tid 

och plats i arbetet som istället kunnat läggas på följdfrågor av djupare karaktär, för att på så 

vis få ett mer innehållsrikt material i linje med uppsatsens syfte. Anledningen till att vi valde 

faktafrågorna var att de var tänkta som ”uppvärmningsfrågor”. Dels för att göra 

intervjudeltagarna och oss själva bekväma inför frågor av djupare karaktär, dels då Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att en oerfaren intervjuare kan göra misstaget att för snabbt vilja gå 

på de frågor som svarar mot syftet. Om detta mål blev uppnått är dock svårbesvarat.  

 Vid ankomst till kliniken noterades att rekryteringen skedde mycket snabbt och spontant av 

chefen på plats. Frågor väcktes hos oss om sjuksköterskorna fick utrymme till valmöjlighet 

när de tillfrågades av chefen? Kanske hade de ställts i dålig dager om de valt att svara nej? 

Frågorna förblir obesvarade. Rekryteringen låg helt utanför vår kontroll då vi var informerade 

om att den skulle skötas av kontaktpersonen i Sydafrika. 

 Huruvida resultatet är påverkat av att vi blev störda vid tre av sex intervjuer är svårt att 

utvärdera. Vad vi fann något märkligt var situationen då enhetschefen plötsligt fick för sig att 

observera en av intervjuerna och fungera som något form av stöd för sina medarbetare. Vi kan 

endast spekulera i varför, vår spontana upplevelse var att hon antingen ville kontrollera vad 

som uttrycktes eller ville påvisa någon form av gott medarbetarstöd i egenskap av chef. Hon 

hade dock full förståelse för att vi önskade att tala med intervjudeltagarna enskilt och lämnade 

oss att arbeta vidare. Det bästa hade naturligtvis varit om klinikerna på förhand blivit 

informerade om att vi önskade sitta enskilt för att kunna arbeta ostört. En konsekvens 

beroende på avsaknad av tidigare erfarenhet som helt kunnat undvikas. 

      Valet gjordes att banda intervjumaterialet. Om anteckningar förs under intervjun kan en 

del information gå förlorad. Skriver intervjuaren för intensivt, finns risken att fokus flyttas 

från den berättande sjuksköterskan och intervjusituationen kan därmed bli störd (Kvale & 
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Brinkmann, 2009). Att skriva ut ett inspelat material är inte problemfritt, då bland annat 

interaktionen mellan deltagarna, röstläge och känsloyttringar går förlorade. Dessutom är 

transkribering tidskrävande, och risken att begå mindre misstag är överhängande. Fördelen 

med ett inspelat material är dock att det går att återgå till originalkällan, om och om igen, 

vilket kan underlätta vid analys (ibid.). När transkriberingen var klar lyssnades materialet 

igenom samtidigt som det korrekturlästes för att säkerställa att vi fått med allt. Även om det 

var tidskrävande var det ett effektivt sätt att få en uppfattning om vad materialet verkligen 

handlade om. Något vi hade stor nytta av vid analysen. En förutsättning för lyckad analys är 

god kännedom om materialet (Polit & Beck, 2010). Malterud (2009) beskriver hur den 

kvalitativa analysen av texten är en tolkning, på ett eller annat sett, då den som utför studien 

kan vara fokuserad i olika grad under intervjun eller när transkriberingen sker. Då vi var två 

personer som både utförde intervjuerna samt transkriberade, kunde materialet granskas och 

eventuella tolkningar diskuteras fortlöpande under arbetet.  

       Då möjlighet gavs att även intervjua en (1) sjuksköterska inom den statliga vården 

gjordes valet att redovisa resultaten utifrån vart sjuksköterskorna arbetade. Detta för att visa 

på eventuella skillnader i intervjudeltagarnas upplevelser. Det hade varit intressant med fler 

deltagare från den statliga vården, då arbetsförhållanden och patientgrupp skiljer sig mot den 

privata. Ett par av sjuksköterskorna inom den privata sektorn hade dock arbetat statligt och 

kunde således bidra med sina erfarenheter.  

 

9 Framtida forskning 

Det vore intressant att utföra en likvärdig studie av sjuksköterskor i hemodialysvården i 

Sverige, för att kunna identifiera eventuella likheter respektive skillnader. Det har även väckts 

en nyfikenhet över att följa upp med ytterligare en studie i Sydafrika, utifrån ett 

patientperspektiv, samt undersöka om Erikssons vårdrelation går att applicera i den 

sydafrikanska vårdkontexten, trots de kulturella skillnader som finns.  
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Bilaga 1 

Interview guide  
 
Professionals: 
For how many years have you been working as a registered nurse? 
 
Have you specialized in dialysis care after your basic training?  
 
For how long have you worked with patients in dialysis?  
 
Can you describe one working day?  
 
Patients: 
Can you tell us about the patients in your dialysis unit? 
  
According to your opinion what is the most challenging part of the work with this group of 
patients?  
 
Can you tell us about the process of selecting patients for dialysis care?  
 
Do you have any experience with patients whom are not selected for care, or have to stop/end 
their treatment? 
-  what happens to them?  
- can you describe that process? 
- how does a decision like that affect you as a nurse? 
- what kind of treatment are they offered? 
 
The statistics of dialysis in South Africa shows that the majority accepted for dialysis are 
white, under 40 years of age, non-diabetic, employed and married. They also live close to a 
dialysis centre. Does this description fit a typical patient in your ward?  
Can you describe your thoughts about these circumstances?  
 
Are you as professional nurses offered any guidance to help you cope with situations that you 
might find difficult? If so..? 
 
What are your personal coping strategies, when you face difficult/challenging situations in 
your work? 
 
Have you got any experience in working in governmental care? (If yes: Can you describe 
your personal experience in working in that care?) 
 
What is your experience in meeting with those patients who are refused further treatment?  
 
Can you tell us about the procedure when the patient gets informed that he or she is no longer 
aloud access to dialysis? 


