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Sammanfattning 

Bakgrund: Hemodialys är en livsuppehållande behandling för människor med kronisk 

njursvikt. Men behandlingen påverkar människans livssituation med till 

exempel begränsad frihet, känsla av bundenhet till dialysmaskinen och känsla 

av beroende från vårdpersonal. Den framgångsrika utvecklingen av 

teknologin har gett patienterna möjlighet att behandla sig själva med 

hemodialys i hemmet (HHD), vilket kan förbättra patienters livssituation. För 

att behandlingen ska fungera krävs vårdpersonalens kunskap och engagemang 

att utbilda patienten i egenvården. För närvarande används 

behandlingsformen i hemmet i låg omfattning i förhållande till totala antalet 

patienter i hemodialys, men antalet användare ökar. Sjuksköterskor behöver 

förstå patienters upplevelser av behandlingen för att kunna förbättra och 

erbjuda individanpassad omvårdnad.    

Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att leva med hemodialys i hemmet. 

Metod: Detta är en litteraturöversikt med tio vetenskapliga artiklar till grund som 

beskriver och analyserar nya uppkomna teman utifrån de likheter som 

framkom i resultatdelarna. 

Resultat: Resultatet visar på att trots behandlingen och sjukdom finns det möjlighet att 

uppleva hälsa och välbefinnande. Detta redovisas under sju teman: 1) Ökad 

frihet med HHD ger ett aktivt liv; 2) Medvetenhet om egenvårdens betydelse; 

3) Att inte känna sig som patient; 4) Att inleda HHD och en förändrad 

hemmiljö; 5) Relation med anhöriga och vårdpersonal; 6) Sjukdom och 

behandling som börda; 7) Hopp och oro inför framtiden. 

Diskussion: Resultatet diskuteras utifrån patientens perspektiv med hjälp av Orems  

omvårdnadsteori. Hälsa upplevs när patienten omvärderar och accepterar sin 

situation. Patientens förmåga till egenvård ökas, vilket främjas genom 

patientens aktiva medverkan i sin behandling. Detta är möjligt genom 

sjuksköterskans stöd till att öka patientens egenvårdskapacitet utifrån 

individuella behov.   

Nyckelord: hemhemodialys, hemodialys, hem, patient upplevelse, egenvård.    

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract  

Background: Hemodialysis is a life-sustaining treatment for people with end stage renal 

disease. But the treatment affects individual's life situation with for example 

limited freedom, feeling of bondage to the dialysis machine and feeling of 

dependence from healthcare professionals. The successful development of 

technology has given patients an opportunity to treat themselves with 

hemodialysis in the home (HHD), which may improve patients' lives. It 

requires knowledge and involvement of nursing staff in educating the patient 

in self-care for the achievement of successful functioning of treatment. 

Currently the usage of this treatment in the home is in low scope in relation to 

the total number of patients on hemodialysis, but the number of users 

increases. There is a need for nurses to understand patients' experiences of 

treatment in order to improve and offer individualized care.  

Aim: To describe patients' experiences of living with hemodialysis in the home. 

Methods: This is a literature review with basis of ten scientific articles, which describes 

and analyzes new themes based on similarities that emerged in resulting parts.  

Results: The findings show that it is possible to experience health and well-being 

despite treatment and disease. These findings are presented in the following 

seven themes: 1) Increased freedom with HHD provides an active life; 2) 

Awareness of self-care importance; 3) Feeling of not being a patient; 4) 

Accommodating HHD and changed home environment; 5) Relationship with 

family members and health professionals; 6) Burden of disease and treatment; 

7) Hope and uncertainty about the future. 

Discussions: The findings are discussed from the patient's perspective using Orem's 

nursing theory. Health is experienced when the patient re-evaluated and 

accepted his situation. The patient's ability to self-care increases, which is 

promoted through the patient's active participation in care. This is possible 

through the nurse‟s support to increase the patient's self-care capacity based 

on individual needs. 

Keywords: Homehemodialysis, hemodialysis, home, patient experience, self-care. 
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1 Inledning 

Att patienten blir aktiv och tar ansvar för sin hälsa är en strävan hos all vårdpersonal. 

Delaktighet är ett betonat begrepp inom hälso- och sjukvård, inte minst inom det 

vårdvetenskapliga fältet. I flera av sjuksköterskeprogrammets teoretiska kurser har begreppet 

aktualiserats och i verksamhetsförlagd utbildning har det kommit till uttryck. I vårt arbete vill 

vi fördjupa oss i patienters upplevelser av sin situation och hälsa genom aktiv medverkan i sin 

egenvård, vilket är angeläget för sjuksköterskor i alla vårdsituationer. Vi har valt att studera 

ämnet ur ett patientperspektiv bland patienter som behandlas och lever med dialys. Det visade 

sig att det finns olika dialysmetoder som kan utföras både på sjukhus och i hemmet. Vi har 

uppmärksammat hemodialys i hemmet (HHD), då vi tror att behandlingen kräver stor 

medverkan eftersom patienten exempelvis behöver sticka sig själv. Enligt Svenskt 

Njurregister (Gabara, Schön & Stendahl, 2012) fanns 2011 endast 112 patienter i sådan 

behandling utav totalt 3 030 i hemodialys. Varför är det så få patienter som väljer HHD? Hur 

upplever patienter denna behandlingsmetod? 

  Sjuksköterskor bör ha bred kunskap om att möta och stödja patienter i behandlingen 

utifrån deras specifika behov, varför en fördjupning i deras upplevelser av HHD är nödvändig 

att göra. 

  

2 Bakgrund 

I bakgrunden behandlas njursvikt, epidemiologi samt att leva med kronisk njursvikt. Vidare 

beskrivs dialys, med underrubrikerna peritonealdialys, hemodialys, HHD, förekomst av 

patienter med HHD och patienters inställning till HHD. Slutligen beskrivs sjuksköterskan i 

mötet med patienter med HHD och begreppet hälsa. 

 

2.1 Njursvikt 

Njursvikt innebär att filtreringen i ett betydande antal nefron i njurarna upphör, vilket leder 

till försämring av reningskapaciteten så att kvävehaltiga produkter från vävnadernas 

proteinmetabolism ansamlas i blod och kroppsvätskor. Detta leder till sjunkande glomerulär 

filtration samt stigande urea och kreatinin i blodet. När njurfunktionen minskar till 30-40 

procent av normal kapacitet, kommer följande symtom: trötthet, illamående och törst. När 

njurfunktionen sjunkit till 20 procent tillkommer även kräkningar, blödningstendens, klåda, 

diarréer och andra tarmstörningar. Vidare påverkas patienten i medvetande och hjärtfunktion 

(Ericson & Ericson, 2012, s. 607). Den vanligaste orsaken till att patienter får njursvikt och 
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startar behandling är diabetesnefropati (Gabara et al., 2012). Andra orsaker är hypertoni med 

nefroskleros och kronisk glomerulonefrit eller kronisk interstitiell nefrit (Ericsson & Ericsson, 

2012, s. 612). 

 

2.1.1 Epidemiologi 

Förekomsten av kronisk njursvikt ökar över hela världen. Kronisk njursvikt är en progressiv 

och oförutsägbar sjukdom som kan kräva livsuppehållande dialysbehandling. Inom fem år 

efter att patienten har blivit diagnostiserad med kronisk njursvikt, progresserar 80 % av dessa 

fall till njurersättningsterapi såsom dialys, transplantation, hemofiltration. Risken att dö är åtta 

gånger högre i denna patientgrupp jämfört med den allmänna svenska befolkningen (Evans et 

al., 2005).  

      I Sverige har antalet patienter med avancerad njursvikt ökat i alla behandlingsformer 

sedan 1991 då dokumentationen startade. År 2011 fanns i njurersättningsbehandling 8 752 

patienter i behandling, varav 4 909 med fungerande njurtransplantat, 3 030 behandlades för 

hemodialys och 813 för peritonealdialys. Ca 2/3 av patienterna är män och 1/3 kvinnor. 

Antalet patienter i behandling har ökat med 4,2 % i genomsnitt sedan 1991, men ökningen har 

minskat något de senaste åren. Sedan 1998 har antalet nyregistrerade patienter i behandling 

varit drygt 1 100 per år (Gabara et al., 2012).  

 

2.1.2 Att leva med kronisk njursvikt 

Kronisk njursvikt är ett livshotande tillstånd som påverkar såväl patientens som hela familjens 

livssituation (Al-Arabi, 2006). Några av de fysiologiska och psykosociala problem som 

patienter med kronisk njursvikt möter varje dag är trötthet, begränsningar i kosten och fysiska 

och sociala aktiviteter, ekonomiska förändringar och höga vårdkostnader (Valderrabano, Jofre 

& Lopez-Gomez, 2001). Att leva med kronisk njursvikt innebär ett stort ansvar för sin 

egenvård avseende vätskerestriktioner, koständringar, följsamhet med läkemedel, observera 

tecken och associerade symtom av potentiella komplikationer (Richard, 2006). 

 Andra utmaningar som patienten möter är följdsjukdomar som förknippas med njursvikt, 

biverkningar av invasiva procedurer och läkemedelsbehandlingar samt osäkerhet angående sin 

framtid (Gokal & Hutchison, 2002). Al-Arabi (2006) uppger att patienter med kronisk 

njursvikt upplever begränsat liv som innebär begränsningar i frihet, val i vardagslivet, fysiska 

aktiviteter och beslutskontroll i behandlingen. 
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2.2 Dialys 

När symtomatisk behandling av njursvikt inte räcker till finns möjligheten till dialys, som 

redan efter första tillfället ger patienten en förbättrad hälsoupplevelse (Ericson & Ericson, 

2012, s. 619). Dialys innebär att kroppen renas från giftiga ämnen, slaggprodukter och syror, 

samt att kroppens elektrolyt- och vätskebalans regleras (Furuland & Wikström, 2008). Det 

finns två dialysvarianter: peritonealdialys och hemodialys (Ericson & Ericson, 2012, s. 619). 

 

2.2.1 Peritonealdialys  

Peritonealdialys, PD, beskrivs endast kortfattat då behandlingen inte är fokus för denna 

litteraturöversikt. Vid PD används patientens bukhinna som dialysmembran mellan bukhålan 

och blodbanan, vilket möjliggörs av bukhinnans rikedom på kapillärer (Ericson & Ericson, s. 

625-627). Bukhålan blir en behållare av cirka en till tre liter dialysvätska, även innehållande 

glukos. Dialysvätskan tillförs kroppen via en fastopererad kateter i bukväggen som vid byte 

av dialysvätska är kopplad till ett aggregat (APD), men det kan också ske helt manuellt 

(CAPD). PD utförs oftast i hemmiljö (Ericson & Ericson, s. 625-627). 

 Alla med restnjurfunktion kan ha PD, men om detta inte finns kan dialysen bli ofullständig, 

särskilt vid hög kroppsvikt (> 80 kg). Andra hinder för PD kan bland annat vara divertikulit, 

minskad yta på bukhinnan på grund av ärrbildning från bukoperationer eller sammanväxter av 

hålrumsytor (Heimbürger & Rippe, 2008). 

 

2.2.2 Hemodialys  

Hemodialys, HD, innebär att patientens blod filtreras och renas genom ett dialysmembran i en 

dialysmaskin. Det konstgjorda dialysmembranet består av ett stort antal kapillärer i en 

plastcylinder, där blodet kommer från ena hållet och dialysvätskan från det andra, enligt 

motströmsprincip. Genom diffusion och osmos överförs ämnen och vatten mellan blod och 

dialysvätska och med ultrafiltration får man bort kroppens överskottsvätska genom att skapa 

under- och övertryck. Dialysvätskan innehåller framförallt natriumklorid, kalium, kalcium 

och magnesium som blandas med rent kranvatten (Ericson & Ericson, 2012, s. 620-621). 

Vattnet måste vara befriat från virus och bakterier, men även olika spårämnen och andra 

tungmetaller som dialyspatienter inte kan utsöndra via urin. Vattnet renas i avancerade 

anläggningar (Seeberger, 2011, s. 122-123). Blodet cirkulerar från kroppen till 

dialysmaskinen, renas och återvänder till kroppen oftast via en permanent anlagd kärlaccess, 

en så kallad AV-fistel. Genom kirurgi sammankopplas en artär och ven för att få ett starkt 

blodkärl som klarar det stora blodflödet vid dialysen (Ericson & Ericson, 2012, s. 620, 622). 
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Dialysbehandlingen sker oftast på sjukhus och tar cirka fyra till fem timmar (Ericson & 

Ericson, 2012, s. 623-624) vid tre tillfällen per vecka och benämns ofta som konventionell HD 

(Furuland & Wikström, 2008). Dialysen kan också utföras som kort daglig HD vilket innebär 

drygt två timmar dialys sex till sju gånger per vecka eller som nattlig HD vilket innebär sex 

till tio timmar per tillfälle sex till sju gånger per vecka. Mer frekventa dialyser visar 

medicinska förbättringar för patienten liksom bättre livskvalité (Furuland & Wikström, 2008). 

Dock finns sällan möjlighet till detta på dialysenheterna på grund av begränsat antal 

behandlingsplatser (Allenius & Ageborg, 2004). Komplikationer vid HD kan vara 

blodtrycksfall, kräkningar och illamående, muskelkramper, huvudvärk, feber/frossa, 

reaktioner av överkänslighet (Furuland & Wikström, 2008). 

  

2.2.3 Hemhemodialys, HHD 

HD kan som behandlingsform även utföras i hemmet. Det kan ge patienten ökad frihet och 

främja patientens egen kapacitet. HHD möjliggör för patienten att välja och styra sitt 

dialysschema efter egna preferenser och behov, med möjlighet till såväl korta dagliga 

dialyser, långa nattliga eller vanlig konventionell dialys (Furuland & Wikström, 2008). 

 För att utföra HHD krävs en dialysmaskin och ett vattenreningsaggregat. Patienten behöver 

vara motiverad, ha kapacitet och vara beredd att lära sig behandlingen (Furuland & Wikström, 

2008). Att sköta sin egen dialysbehandling omfattar bland annat att förbereda maskinen, 

genomföra och avsluta behandlingen, sätta intravenösa nålar i sin kärlaccess, koppla sig till 

dialysmaskinen, avgöra hur mycket vätska (ultrafiltration) som ska dras från kroppen och att 

hantera olika inställningar på maskinen (Pagels, 2004). Egenvården består vidare i att vårda 

sin kärlaccess vilken har en tendens till trombotisering och infektioner (Furuland & 

Wikström, 2008). 

 

2.2.4 Förekomst av patienter med HHD 

Den första HHD-behandlingen utfördes 1961 i Japan. HHD-program har utvecklats av dr. 

Merrill i Boston, dr. Scribner i Seattle och dr. Shaldon i London i 1963-1964 (MacGregor, 

Agar & Blagg, 2006). Sedan dess har det visat sig att HHD är mer kostnadsbesparande än HD 

utförd på sjukhus, patientens överlevnad är högre än hos patienter med PD, patienter med 

HHD rehabiliteras bättre än andra patientgrupper med olika njurersättningsterapi (MacGregor 

et al., 2006) och dessutom är psykosocial anpassning högre hos denna patientgrupp jämfört 

med andra njursjuka (Courts & Boyette, 1998). Trots alla dessa fördelar, har användningen av 

HHD minskat i de flesta länder. Olika anledningar som förmodligen ledde till detta är ökad 
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levnadsålder med minskad egenvårdskapacitet, patienters följdsjukdomar, förbättrad tillgång 

till dialysanläggning på sjukhus, införande av ambulatorisk PD 1976 och ökad 

njurtransplantation på 1990-talet (MacGregor et al., 2006). Prevalensen av HHD-patienter 

utgör en liten andel av njurersättningsterapi (Gabara et al., 2012), vilket bland annat kan 

förklaras av brist på erfarenhet och utbildning hos vårdpersonal (Muroma-Karttunen, 2013). 

  I Sverige behandlas 112 patienter i HHD (Gabara et al., 2012). Några länder har inte alls 

HHD-behandling, till exempel Portugal och Island (MacGregor et al., 2006). I Hong Kong 

fick första patienten HHD 2006, men det fick ingen större utbredning där (Tang et al., 2008). 

Den högsta prevalensen av HHD i världen har Australien och Nya Zeeland (MacGregor et al., 

2006), vilket förklaras av den geografiska isoleringen av patienter som bor långt från 

dialysavdelningar (Agar, 2005). 

 

2.2.5 Patienters inställning till HHD 

HHD kräver stor egenvårdsförmåga, engagemang från patienten, stor vilja att kontrollera sin 

behandling och motivation att delta i egenvården (Masterson, 2008). Trots alla dessa 

förmågor hos patienten är en del negativt inställda till HHD. Detta förklaras av rädsla att vara 

socialt isolerad och att inte få medicinsk hjälp i tid. Några patienter uppger också att deras 

hemmiljö kan påminna om sjukhusmiljön som associeras med känslan av att vara sjuk. Att 

sticka sig själv i kärlaccessen är det största hindret att välja HHD och patienter uppger även 

stor oro angående infektioner relaterade till kärlaccessen. En del patienter upplever ångest av 

tanken att ha nattlig HHD, vilket relateras till rädslan av att blöda i samband med kopplad nål.  

 En del patienter med HD på sjukhus är positivt inställda till HHD för att behandlingen 

skulle kunna ge dem möjlighet att styra sitt liv, kontrollera sin terapi, anpassa 

behandlingsschema till sin livssituation och därmed uppleva mer frihet (Masterson, 2008).      

  

2.3 Sjuksköterskan i mötet med patienter i HHD  

När patienten avancerat i sin njursvikt att dialys är nödvändigt följer en process kring val av 

behandlingsform, vilket utgår från patientens hälsosituation, livsstil, motivation och 

preferenser. Sjuksköterskans bidrag är då att tillsammans med övrig sjukvårdspersonal ge 

information och stöd i beslutsprocessen (Muroma-Karttunen, 2013). Patienten är ofta i en 

utsatt situation på grund av lidande, förlust, rädsla och misstro över att förlora sin 

njurfunktion och att starta dialysbehandling (Sondrup, Black, Copland & Trask, 2011).  

För patienter som beslutat sig för HHD påbörjas en träningsutbildning som pågår ungefär 

sex till åtta veckor (Furuland & Wikstöm, 2008). Vid hemdialysen i Lund gör sjuksköterskan 
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tillsammans med tekniker och kurator i början av utbildningen besök i patientens hem för att 

förbereda bostaden, vilket bland annat inkluderar att kontrollera vattentillgång och att ta olika 

odlingar på vattnet (Krützén, 2004). Oftast placeras dialysmaskinen i sovrummet och 

vattenfiltren för rening exempelvis i en garderob. Utbildningen sker samtidigt som patienten 

får dialysbehandling på sjukhuset och samma sjuksköterska följer patienten under hela 

utbildningsprocessen. Det moment som ofta upplevs svårt är att sätta nålarna i kärlaccessen 

och därför försöker man hantera det tidigt i utbildningen. Patienten lär sig att hantera olika 

problem som kan uppstå vid dialysen liksom att sköta sin kärlaccess. När utbildningen är klar 

och patienten är redo påbörjas behandlingen i hemmet och sjuksköterskan är med vid första 

tillfället. Patienten gör återbesök och kontroll på sjukhuset efter cirka en månad och därefter 

cirka tre gånger/år. Däremellan har man kontakt via telefon. Patienten tar sina egna 

blodprover som följs av sjukvårdspersonal. Material till dialysen beställs av patienten och 

levereras med jämna mellanrum (Krützén, 2004).  

 I en studie av Wong et al (2009) framkom att patienter som deltog i utbildning inför nattlig 

HHD upplevde oro att sticka sig själva, att överta ansvaret för behandlingen och osäkerhet 

inför det okända. Att utbildas när man är sjuk framhölls som en försvårande omständighet för 

inlärning. Patienterna uppskattade bland annat även att lära av andra patienter och betonade 

kompetens hos utbildaren att anpassa undervisningen till patienters olika kunskapsnivå och 

olika sätt att lära. 

  

2.4 Hälsa  

Inom det humanistiska perspektivet, definieras hälsa som en process. Inom detta perspektiv 

betraktas människan som en helhet. Av detta följer att hälsa är relaterad till hela människan, 

kroppen, själen eller anden och formas av människans upplevelser eller känsla av 

sammanhang och upplevelse av mening. Med hälsa anses då något mer än bara frånvaro av 

sjukdom, den anses som en process som människan upplever i det dagliga livet (Willman, 

2010).  

   

2.5 Problemformulering 

Människor som drabbas av kronisk njursvikt och behöver behandlas med dialys måste 

handskas med många förändringar i sitt liv. Det innebär också att de kommer att ha 

kontinuerlig kontakt med sjukvårdspersonal. Om patienten väljer att behandlas med HHD, 

måste han/hon ta hela ansvaret och behandlingen i sina händer, vilket ställer ett stort krav på 
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patienten att vara delaktig i sin egenvård. Lika stort krav läggs på sjuksköterskan att utbilda 

patienten i behandlingen, vilket är möjligt att göra bara utifrån patientens individuella behov.  

 Att patienter väljer HHD beror på olika anledningar men det som är gemensamt för dessa 

patienter är att de vill ta ett stort ansvar för sin behandling, vilket kan leda till upplevd hälsa 

och välbefinnande, trots obotlig sjukdom. Att HHD som dialysmetod väljs i liten omfattning 

kan bero på negativ inställning hos patienten eller brist på kunskap och erfarenhet kring att 

möta patienter med denna behandlingsform hos sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Med 

utgångspunkt från detta vill vi undersöka patienters upplevelser av att leva med HHD.      

 

3 Syfte 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med hemodialys i hemmet. 

 

4 Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt har Dorothea E Orems teori om egenvårdsbalans använts på de 

resultat som framkommit i dataanalysen. Eftersom HHD kräver omfattande 

egenvårdshandlingar finns anledning att koppla Orems teori om egenvård.   

 Orems omvårdnadsteori är byggd på tre delteorier: teorin om omvårdnadssystem som leder 

vidare till teorin om egenvårdsbrist och teorin om egenvård (Orem, 2001, s. 24). Egenvård 

avser aktiviteter som människor utför för att upprätthålla liv, hälsa, personlig utveckling och 

välbefinnande (Orem, 2001, s. 521-522). I egenvården möter människan universella behov, 

utvecklingsmässiga och behov relaterade till sviktande hälsa (Orem, 2001, s. 48). Därtill har 

människan utvecklat egenvårdskapacitet och om den inte är anpassad till behoven finns en 

egenvårdsbrist, som indikerar att människan behöver hjälp (Orem, 2001, s. 53). 

Egenvårdskrav är alla de aktiviteter som behöver utföras för att möta egenvårdsbehoven 

(Orem, 1995, s. 187). 

 Fokus för omvårdnad är att identifiera människans egenvårdsbrister, utforma metoder och 

åtgärder för att möta dessa (Orem, 1985, s. 54). Omvårdnadssystem är handlingar utförda av 

sjuksköterskor och ibland i samordning med patientens egna handlingar för att möta dennes 

egenvårdsbehov samt att skydda och styra träning och utveckling av patientens kapacitet 

(Orem, 2001, s. 519). Dessa omvårdnadssystem kan vara fullständigt kompenserande, delvis 

kompenserande eller stödjande/undervisande (Orem, 2001, s. 350), varav det 

stödjande/undervisande har använts i resultatdiskussionen. I detta system finns ett antal olika 

sätt för sjuksköterskan att agera. Det kan vara vägledning och stöd då patienten kan utföra 
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egenvårdshandlingar. Det kan också vara undervisning, tillhandahållande av en utvecklande 

miljö och slutligen tillfällig vägledning där patienten har kapacitet till egenvård och i detta fall 

är sjuksköterskans uppgift konsultativ (Orem, 2001, s. 354). Patientens lärande kan inte äga 

rum om han/hon inte är intresserad att lära, redo eller förstår sitt kunskapsbehov. För att 

undervisa måste sjuksköterskan även förstå vilken kunskap patienten behöver (Orem, 2001, s. 

59).  

 Vidare beskriver Orem (1980, s. 118-119) hälsa som begrepp genom att beskriva levande 

företeelser, där struktur och funktion ses som en helhet och där dessa företeelser gör 

människan mänsklig inkluderas genom samverkan av fysiologiska och psykologiska 

mekanismer i relation till och i samverkan med andra människor.  

   

5 Metod 

Examensarbetet är en litteraturöversikt, vars syfte är att ge en bild av befintlig kunskap inom 

ett område (Friberg, 2012a). I detta examensarbete användes vetenskapliga artiklar, som efter 

kvalitetsgranskning och analys slutligen gav en beskrivande översikt.   

 Kännetecken för en vetenskaplig artikel är att den beskriver ny kunskap som är möjlig att 

granska. Den ska även ha varit utsatt för bedömning och publicerad på engelska. En 

vetenskaplig artikel är uppbyggd enligt följande format: bakgrund, syfte/frågeställning/ 

hypotes, material och metod, resultat, diskussion samt en referenslista (Segesten, 2012).   

 

5.1 Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom sökning i olika litteraturdatabaser CINAHL Plus with Full 

Text, Medline with Full Text, Proquest Nursing & Allied Health Source och PubMed. Dessa 

databaser innehåller artiklar som är inriktade på omvårdnad. Sökorden som användes var 

home dialysis, home hemodialysis, home haemodialysis, qualitative, patient experience, 

patient view, patient perception, client experience, life experience, self care och self-care i 

olika kombinationer (Bilaga 1).   

 Inklusionskriterier i sökningarna var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska. De 

skulle även vara ”peer reviewed”, vilket betyder att artiklarna är vetenskapligt granskade och 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2012). Sökningarna begränsades inte av 

”Full text” för att om möjligt öka antalet träffar som kunde överensstämma med arbetets 

syfte. Det gjordes heller ingen tidsbegränsning för artiklarnas publicering, då det visade sig att 

forskningen som motsvarade arbetets syfte var tämligen begränsad. I Cinahl Plus with Full 
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Text styrdes sökningarna av peer reviewed, engelska och research article. I Medline with Full 

Text och Pubmed var det endast möjligt att välja engelska och i Proquest Nursing & Allied 

Health Source valdes peer reviewed. I vissa sökningar användes ämnesord, trunkering, 

boolesk sökteknik och fältsökning. Ämnesord är det/de specifika ord som en databas valt för 

en viss företeelse, vilket gör träffarna mer precisa. Trunkering innebär att endast ordstammen 

används med ett efterföljande trunkeringstecken, exempelvis *. Effekten blir att sökningen 

ger träffar på alla ord där stammen liksom olika böjningar av ordet inryms. Boolesk söklogik 

avser att i sökningar använda operatorer såsom AND, OR och NOT för att kombinera sökord 

på olika sätt. Fältsökning innebär att sökning endast görs i särskilda fält på dokumenten, 

exempelvis författare, titel osv (Östlund, 2012, s. 66-72).  

 Under sökprocessen återfanns flera artiklar med olika titlar av en specifik författare, vilket 

orsakade en särskild sökning på personen i fråga. För att använda alla resurser i syfte att nå 

resultatartiklar togs hjälp av bibliotekets personal i sök metodik, vilket tyvärr inte gav något 

ytterligare. 

 

5.2 Urval 

Premisser för val av vetenskapliga artiklar ska vara beskrivna för att motivera urvalet 

(Friberg, 2012a). Inklusionskriterier i sökningarna var att studierna skulle behandla 

upplevelser ur ett patientperspektiv och HD i hemmet. Vid beskrivning av patienters 

upplevelser är kvalitativ forskning lämplig och därför valdes endast vetenskapliga artiklar 

med kvalitativ design (Friberg, 2012b). Patienterna skulle vara vuxna över 18 år för att 

allmänsjuksköterskans arbetsfält framförallt riktas till omvårdnad av vuxna. Sortering har 

gjorts utifrån artiklarnas titlar och om någon/några av sökorden och deras innebörder 

motsvarat arbetets syfte har abstrakten undersökts. Artiklar som behandlar effekter av 

specifika terapier på behandlingen exempelvis begränsningar av vätskeintag eller proteiner 

har exkluderats. Många artiklar exkluderades där det inte var möjligt att exempelvis urskilja 

om dialysbehandlingen avsåg hemo- eller peritonealdialys. I urvalsprocessen ingår även att 

granska artiklarnas kvalitet (Friberg, 2012a), vilket resulterade i att några artiklar 

exkluderades ytterligare. Artiklarnas referenslistor granskades för att om möjligt finna 

ytterligare artiklar motsvarande syftet, vilket inte gav något resultat. I flera skeden övervägdes 

att inkludera kvantitativa artiklar. Åtskilliga artiklar beställdes genom högskolans bibliotek av 

vilka två ingår i resultatet. I det sökta materialet återfanns efter resultatarbetets slutförande en 

artikel publicerad 1991 som hade kunnat inkluderas. Artikelns ålder motiverar dock 
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exkluderingen till förmån för de utvalda som publicerades mellan 2000-2013, för att använda 

så aktuell forskning som möjligt.  

 

5.3 Analys av data 

I analys av resultatet användes förslaget till arbetssätt som presenteras av Friberg (2012a) 

avseende litteraturöversikt: att läsa artiklarna ett flertal gånger för att söka förståelse, 

identifiera skillnader och likheter mellan studierna och deras resultat, och slutligen göra en 

beskrivande eller syntetiserande sammanställning. Här gjordes en allmän litteraturöversikt 

med syfte att beskriva studiernas resultat under lämpliga rubriker. I analysen har följande 

arbetssätt tillämpats: artiklarna har lästs var för sig för att söka förståelse, anteckningar om 

uppkomna resultat och fenomen gjordes var för sig. Därefter diskuterades varje artikel utifrån 

de uppkomna anteckningarna, då likheter och skillnader motsvarande arbetets syfte 

identifierades, med betoning på likheter. De valda fenomen för respektive artikel skrevs på 

papper, vilket underlättade att se det som var gemensamt och vad som skiljde. Fenomenen 

sorterades vidare i olika teman. Som hjälpmedel i analysarbetet har även excelfiler använts 

där exempelvis programmets möjlighet till färgmarkeringar utnyttjats för att föra samman och 

skilja olika fenomen.   

 

6 Forskningsetiska överväganden 

Forskning balanserar ofta mellan behovet av ny kunskap och respekten för deltagares 

mänskliga rättigheter och integritet. Till skydd för deltagare finns lagar, föreskrifter och 

regler. Forskningsprojekt måste innan genomförande även godkännas hos 

etikprövningsnämnder. Basen för all forskningsetik är ett eget etiskt ansvar hos den enskilda 

forskaren (Olsson & Sörensen, 2011, s. 86). Forskningsetiska godkännanden finns i åtta av de 

tio resultatartiklarna och de två resterande har godkännanden från granskningsnämnder. 

Arbetet utfördes enligt ett kritiskt tänkande, där intentionen var att inte låta förförståelse och 

förutfattade meningar påverka läsning av vetenskapliga artiklar och litteraturöversiktens 

resultat.  

  

7 Resultat 

Sju teman framkom från de valda vetenskapliga artiklarna: 1) Ökad frihet med HHD ger ett 

aktivt liv; 2) Medvetenhet om egenvårdens betydelse; 3) Att inte känna sig som patient; 4) Att 
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inleda HHD och en förändrad hemmiljö; 5) Relation med anhöriga och vårdpersonal; 6) 

Sjukdom och behandling som börda; 7) Hopp och oro inför framtiden. 

 

7.1 Ökad frihet med HHD ger ett aktivt liv  

Att utföra HHD medförde många positiva upplevelser, känsla av kontroll och frihet var några 

av dem. Att kontrollera sin behandling och utforma sin livsstil enligt sin livsrytm ledde till 

ökad upplevelse av hälsa och välbefinnande (Cases, Dempster, Davies & Gamble, 2011; 

Courts, 2000; Fex, Ek, & Söderhamn, 2009; Morton, Devitt, Howard, Anderson, Snelling & 

Cass, 2010; Namiki, Rowe & Cooke, 2009; Polaschek, 2003; Polaschek, 2007; Rygh, Arild, 

Johnsen & Rumpsfeld, 2012; Xi, Singh, Harwood, Lindsay, Suri, Brown & Moist, 2013). I 

flera studier framkom att patienter upplevde bättre livskvalitet när de kunde kontrollera sin 

egen tid genom att anpassa behandlingsrutinen till sitt vardagsliv och ha individuellt anpassat 

behandlingsschema, vilket ledde till flexibilitet att utföra behandlingen när och hur det 

passade dem (Courts, 2000; Fex et al., 2009; Morton et al., 2010; Namiki et al., 2009; Xi et 

al., 2013). Genom individuellt anpassat schema kunde patienter planera aktiviteter på 

eftermiddagen, exempelvis äta middag med kompisar på restaurangen, gå på bio, träffa sina 

anhöriga, vilket var meningsfullt för patienter (Cases et al., 2011; Courts, 2000; Fex et al., 

2009; Namiki et al., 2009; Polaschek, 2003; Polaschek, 2007; Rygh et al., 2012; Xi et al., 

2013).  Flexibilitet gav några patienter även möjlighet att resa (Morton et al., 2010; Namiki et 

al., 2009). Kontroll bidrog till känslan att patienter styrde sitt liv själva, vilket upplevdes 

mycket positivt. Känslan av tillfredställelse i möjligheten att kontrollera och styra 

behandlingen samt själv lösa uppkomna problem, bidrog till förbättrad hälsostatus (Cases et 

al., 2011; Courts, 2000; Namiki et al., 2009; Polaschek, 2003; Polaschek, 2007; Rygh et al., 

2012; Xi et al., 2013). Detta kontrasterar med mindre upplevd tillfredställelse, sämre 

symptomkontroll samt passiv attityd till behandlingen då den utfördes på sjukhus (Cases et 

al., 2011). 

 Patienter beskrev att det egna ansvaret för HHD gav en ökad kunskap om och känsla för 

den egna kroppen (Cases et al., 2011; Fex et al., 2009; Giles, 2003; Polaschek, 2003; Rygh et 

al., 2012; Xi et al., 2013). Patienterna lärde sig att kontrollera dialysrelaterade symtom 

(Polaschek, 2003), vad olika symtom berodde på och erfarenhet och kunskap om 

behandlingen gav patienterna självförtroende att exempelvis ändra och anpassa behandlingen 

för att öka sitt välbefinnande (Cases et al., 2011; Fex et al., 2009; Namiki et al., 2009; 

Polaschek, 2003; Rygh et al., 2012).  
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 Majoriteten av patienterna berättade om en viktig fördel med HHD, nämligen att ha 

möjlighet till arbete och ett aktivt liv (Cases et al., 2011; Courts, 2000; Fex et al., 2009; 

Morton et al., 2010; Namiki et al., 2009; Polaschek, 2003; Polaschek, 2007; Rygh et al., 2012; 

Xi et al., 2013). Det var särskilt uppskattat av patienter som dialyserades på nätterna vilket 

gav dem möjlighet att arbeta hela dagarna (Namiki et al., 2009; Xi et al., 2013). Några 

patienter undrade om varför de andra utförde behandlingen under dagarna, eftersom det tog 

mycket tid, vilket skulle kunna användas för andra aktiviteter (Xi et al., 2013). Patienter som 

hade kort daglig och nattlig dialysbehandling kunde planera sin dag utifrån individuella 

behov, vilket gav dem möjlighet att leva ett aktivt och socialt liv (Xi et al., 2013).  

 Några patienter berättade om att ett aktivt liv associerades med ”normalitet”, att patienter 

upplevde att deras liv var helt normalt som hos friska människor (Rygh et al., 2012), vilket 

bidrog till en känsla av autonomi och välbefinnande (Cases et al., 2011; Courts, 2000; Morton 

et al., 2010; Polaschek, 2003). 

 Vidare berättade patienter att vara beroende av sjukhusens öppettider skulle vara ett 

betydande hinder för att leva ett normalt liv med hänsyn till arbete och fritid. Det var oerhört 

viktigt att ha HHD vilket gav möjligheter att avsluta utbildning, vara ekonomiskt oberoende 

och ha ett normalt liv. Det bidrog till att patienter kände sig friskare (Cases et al., 2011; Fex et 

al., 2009; Namiki et al., 2009; Polaschek, 2003; Rygh et al., 2012).  

 Att inte behöva åka till sjukhuset för behandling, vänta på dess start och slut ledde till en 

känsla av frihet och sparade dessutom mycket tid (Cases et al., 2011; Courts, 2000; Fex et al., 

2009; Morton et al., 2010; Namiki et al., 2009; Polaschek, 2003; Rygh et al., 2012; Xi et al., 

2013).   

 Patienter njöt av att ha kontroll vilket var möjligt bara i hemmet. En del patienter berättade 

att de var deprimerade på sjukhus under dialysbehandlingen medan de kunde göra olika saker 

och aktiviteter i hemmet under behandlingen, t.ex. spela kort med sina barn eller andra 

anhöriga, äta, prata i telefon, vilket var otillåtet på sjukhus (Courts, 2000; Namiki et al., 

2009). Några patienter berättade att deras hundar satt bredvid under dialysen (Courts, 2000). 

Dessutom uppskattade patienter att deras liv inte längre kretsade kring dialysbehandling, 

vilket särskilt patienter med nattlig dialysbehandling uppgav (Namiki et al., 2009; Xi et al., 

2013). Den stora personliga friheten med HHD var viktigt och bidrog till patienternas känsla 

av självständighet (Cases et al., 2011; Courts, 2000; Fex et al., 2009; Morton et al., 2010; 

Namiki et al., 2009; Polaschek, 2003; Rygh et al., 2012).  
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7.2 Medvetenhet om egenvårdens betydelse 

Kognitiv kapacitet, träning och positiv attityd till livet hos HHD patienter var några av de 

förutsättningar som behövdes för att utföra egenvård vid användning av avancerad medicinsk 

teknologi i hemmet (Fex et al., 2009; Xi et al., 2013).  Att ha en positiv attityd till livet 

innebar att acceptera och anpassa sig till nuvarande situation samt vara motiverad att leva ett 

hälsosamt liv (Fex et al., 2009; Polaschek, 2003). I flera studier framkom att patienter med 

HHD hade ökad egenvårdskapacitet, vilket ledde till ökat självförtroende (Cases et al., 2012; 

Fex et al., 2009; Morton et al., 2010; Namiki et al., 2009; Polaschek, 2003; Xi et al., 2013). 

Patienter visade anpassning och acceptans av sin situation samt en förmåga att integrera 

sjukdom och behandling i sina liv (Cases et al., 2011; Fex et al., 2009; Namiki et al., 2009; 

Polaschek, 2003). Genom att vara positiv, aktiv och sätta upp mål att se fram emot bidrog till 

motivation att orka fortsätta behandlingen (Fex et al., 2009; Namiki et al., 2009). Att göra 

behandlingen till en rutin bidrog även till motivation (Fex et al., 2009; Polaschek, 2003) för 

att hantera osäkerheten i livet med dialys (Polaschek, 2003). 

  Att leva ett hälsosamt liv är viktigt för HHD patienterna i syfte att bibehålla och förbättra 

sin fysiska förmåga.  Detta gjordes genom till exempel regelbunden fysisk träning, näringsrik 

kost, vaccination mot influensa, hygien, såsom desinfektion av händer och huden runt 

kärlaccess samt saltrestriktioner (Fex et al., 2009). Några patienter karaktäriserade ökad 

egenvård med sin självständiga förmåga att utföra behandlingen anpassad till sin livsstil 

(Cases et al., 2012; Morton et al., 2010) och reguljära behandlingsprocedurer (Polaschek, 

2003), vilka i sin tur förbättrade mentala symptom exempelvis koncentrationsförmåga (Xi et 

al., 2013).  

 

7.3 Att inte känna sig som patient 

Några berättade att de inte ville komma tillbaka till patientrollen på sjukhus. Vidare berättade 

patienterna att behärska behandlingen hemma innebar för dem att behärska sjukdomen. Andra 

patienter berättade också att upplevelser av att vara sjuk var kopplad till livskvalitet (Cases et 

al., 2012; Courts, 2000; Rygh et al., 2012).     

 Patienter uppskattade att dialyseras hemma eftersom detta gav dem möjlighet att inte se 

sjuka och döende patienter på sjukhus (Cases et al., 2012; Courts, 2000; Rygh et al., 2012; Xi 

et al., 2013), vilket associerades som ett oundvikligt öde att hamna i samma hälsotillstånd 

(Courts, 2000; Rygh et al., 2012, Xi et al., 2013). Vidare klagade patienter att det var olika 

personal som startade behandlingen och inte övervakade, oro för kontaminationer eftersom 

det var många som använde samma maskin, samt upplevelser av ångest när de såg uppkomna 
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problem med maskinen hos andra patienter (Cases et al., 2012; Courts, 2000, Rygh et al., 

2012). Patienter uppgav också att de hade depression och upplevde behandlingsmomenten 

som påfrestande i sjukhusmiljön. Några berättade att de kände sig friskare i hemmet eftersom 

de inte behövde träffa läkare, vilket associerades med sjukdom (Rygh et al., 2012; Xi et al., 

2013). Att inte känna sig som en patient var en stor fördel vilket bidrog till positiva 

upplevelser (Courts, 2000; Rygh et al., 2012; Xi et al., 2013).  Deltagare i studierna (Cases et 

al., 2012; Courts, 2000; Fex et al., 2009; Polaschek, 2003; Rygh et al., 2012; Xi et al., 2013) 

kände sig inte sjuka trots att dialysbehandlingen var tidskrävande och krävde hänsyn. 

 

7.4 Att inleda HHD och en förändrad hemmiljö 

Att inleda HHD innebar många praktiska frågor inte minst att ordna plats för dialysutrustning 

och olika tillbehör (Courts, 2000; Giles, 2003; Fex et al., 2009; Morton et al., 2012; Namiki et 

al., 2009). Utrustningen krävde vatten, dränage (Fex et al., 2009; Giles, 2003; Morton et al., 

2012) och elektricitet liksom en bekväm plats att sitta under behandlingen (Fex et al., 2009). 

Att få hem tekniska maskiner gjorde att hemmets funktion på något sätt omdefinierades 

(Namiki et al., 2009). Hemmet kunde upplevas som ett sjukhus (Giles, 2003: Namiki et al., 

2009; Rygh et al., 2012) eller en institution (Fex et al., 2009). För att anpassa sig till denna 

förändring separerade några behandlingsutrymmet från vardagslivets utrymmen (Courts, 

2000; Morton et al., 2012; Namiki et al, 2009) eller försökte på något sätt dölja utrustningen 

(Fex et al., 2009). Dialysmaskinen kunde finnas i vardagsrummet (Courts, 2000; Morton et 

al., 2012), i en garderob, i källaren (Courts, 2000) eller i sovrummet (Giles, 2003; Namiki et 

al., 2009). Behandlingsrummet kunde göras hemtrevligt med foton av familjen (Namiki et al, 

2009). 

 Patienter genomgick träning innan de tog över ansvaret för HHD (Cases et al., 2011; Fex et 

al., 2009; Rygh et al., 2012; Xi et al., 2013). Träningen var patientcentrerad (Xi et al., 2013) 

och pågick så länge som patienten önskade för att bygga upp säkerhet och färdigheter att 

hantera dialysbehandlingen (Cases et al., 2011; Xi et al., 2013). Patienten var involverad i 

beslutet kring när denna tidpunkt var inne. För att hantera tekniken krävdes kognitiv kapacitet 

för att utföra procedurerna korrekt och i rätt ordning, vilket innebar att vara noggrann, ha 

kontroll och att vara lugn (Fex et al., 2009), men även att ha disciplin (Xi et al., 2013). 

Upprepad information från sjukvårdspersonal liksom möjlighet att möta människor med 

samma tekniska utrustning bidrog till att komma till rätta i situationen och acceptera sitt 

behov av teknologi (Fex et al., 2009). 
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 Patienter vittnade om att det var svårt med behandlingen inledningsvis (Cases et al., 2011; 

Rygh et al., 2012). Patienter kunde uppleva kaos vid starten (Rygh et al., 2012) och ansvaret 

skrämmande (Cases et al., 2011). Efter en tid blev ansvaret lättare (Cases et al., 2011) och 

patienter kände sig snart trygga i hemmiljön (Fex et al., 2009). Somliga upplevde 

behandlingen och tekniken lätt att utföra (Fex et al., 2009; Xi et al., 2013). Behandlingen blev 

som en etablerad rutin (Cases et al., 2011). HHD upplevdes som en effektiv (Cases et al., 

2011; Morton et al., 2012) och tillförlitlig behandling (Cases et al., 2011). 

 

7.5 Relation med anhöriga och vårdpersonal  

Behandling med HHD påverkade patienternas relationer till anhöriga och familj (Cases et al., 

2011; Fex et al., 2009; Morton et al., 2010; Namiki et al., 2009; Polaschek, 2003; Xi et al., 

2013). För många var det viktigt att ha en partner under behandlingsprocessen, som oftast var 

en anhörig (Courts, 2000; Fex et al., 2009; Namiki et al., 2009; Polaschek 2003), eller som det 

kallades i studien av Cases et al. (2011) en personlig hjälpare. Även om anhöriga inte alltid 

medverkade i dialysbehandlingen kunde patienten uppleva trygghet att någon fanns i hemmet 

(Cases, 2011), men en del patienter utförde och hanterade HHD helt själva (Cases, 2011; Fex 

et al., 2009; Polaschek, 2003). Patienter och deras partners kunde utveckla olika roller kring 

behandlingen och de olika färdigheter som krävdes (Namiki et al., 2009; Xi et al., 2013). 

Några talade om vi i stället för jag och någon benämnde sig och sin anhörige som ett team 

byggt på kärlek (Namiki et al., 2009). Emotionellt stöd från familjen upplevdes viktigt (Fex et 

al., 2009). 

 Patienter kunde uppleva sig som en börda för familjen (Morton et al., 2010; Namiki et al., 

2009; Polaschek, 2003). Behandlingens tekniska och obevekliga natur skapade ansträngning 

och trötthet för den anhörige (Namiki et al., 2009) och begränsade de anhörigas aktiviteter 

(Polaschek, 2003). Genom HHD kunde vissa relationer i familjen återgå till det normala, en 

kvinna kunde åter exempelvis fungera som mamma till sin dotter (Cases et al., 2011) men för 

unga ensamstående beskrevs svårigheter med att skapa en fungerande kärleksrelation 

(Polaschek, 2003).  

 Stöd från professionell vård och vårdpersonal upplevdes angeläget i livet med kronisk 

sjukdom och långsiktig behandling med HHD (Cases et al., 2011; Fex et al., 2009; Namiki et 

al., 2009; Polaschek, 2003; Rygh et al., 2012; Xi et al., 2013). Patienter upplevde att 

personalen på HHD-enheten var som en familj, att man blev involverade i varandras liv och 

relationerna blev personliga (Namiki et al., 2009), och man blev vänner (Polaschek, 2003). 

Patienter upplevde vårdpersonalens stöd som ett villkor för en framgångsrik behandling (Xi et 
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al., 2013). Känslan av säkerhet och att klara av sin behandling i hemmet var kopplad till 

känslan av nära tillgång och en öppen dörr till vårdpersonal på dialysenheten (Fex et al., 

2009; Rygh et al., 2012). Att få tala med en sjuksköterska inom några minuter gav en känsla 

av att inte vara ensam (Xi et al., 2013). Men stöd som inte var skräddarsydd för patienten 

upplevdes inte ha stort värde (Fex et al., 2009). Det var viktigt att njurläkaren kände till allt 

som hände och patienten utvecklade mer kunskap om sig själv än sin husläkare (Rygh et al., 

2012). Patienter upplevde sig beroende av medicinsk och tekniskt stöd (Cases et al., 2011; 

Fex et al., 2009; Namiki et al., 2009), men trots det ansåg patienter att det professionella 

partnerskapet hjälpte dem att behålla sitt oberoende (Namiki et al., 2009). Patienterna 

diskuterade olika problem med vårdpersonalen (Cases et al., 2011; Fex et al., 2009; Namiki et 

al., 2009; Polaschek, 2003; Rygh et al., 2012; Xi et al., 2013). Men patienter berättade inte 

alltid sina egna justeringar i behandlingen eftersom det ibland gick emot ordinationen 

(Polaschek, 2003). Patienter ansåg att den som genomgår behandlingen förstår vad det 

innebär, hur det känns, och trodde inte att vårdpersonalen skulle förstå. Patienterna upplevde 

även att vårdpersonalen inte helt och hållet informerat om deras hälsotillstånd, om 

behandlingen och dess effekter (Polaschek, 2003).  

 

7.6 Sjukdom och behandling som börda 

Att leva med njursvikt och HD innebar att kämpa med symtom, stressorer och svårigheter 

även när behandlingen skedde i hemmet (Fex et al., 2009; Namiki et al., 2009; Polaschek, 

2003; Polaschek, 2007). Det kunde vara trötthet (Fex et al., 2009; Namiki et al., 2009) 

sömnlöshet (Polaschek, 2003, Polaschek, 2007) klåda, hypotension, energibrist och problem 

med kärlaccess (Polaschek, 2003) med mera (Rygh et al., 2012). Psykologiska stressorer 

kunde ha större påverkan på självkänslan än de fysiska och de med anknytning till 

behandlingen (Namiki et al., 2009), som exempelvis behandlingarnas ändlöshet (Namiki et 

al., 2009) eller ständiga pågående (Polaschek, 2003), nedstämdhet, åldrande (Namiki et al., 

2009) gradvis försämring (Namiki et al., 2009; Polaschek, 2003), depression, osäkerheten och 

oron om potentiella problem och komplikationer liksom en förtida död trots följsamhet till 

ordinationer (Polaschek, 2003). Behandlingen var ett hårt arbete som inte lindrade trötthet 

eller andra symtom (Namiki et al., 2009) utan krävde fortsättning trots tillfälligt mentalt 

motstånd (Fex et al., 2009) eller olust (Xi al., 2013). Några patienter uttryckte frustration över 

den krävande processen att starta maskinen (Xi et al., 2013). Patienter beskrev svårigheter att 

planera aktiviteter under en behandlingsdag, eftersom de inte visste hur de skulle må i 

samband med behandlingen (Polaschek, 2003; Polaschek, 2007). Även om HHD gav ett mer 
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normalt liv, orsakade det ändå begränsningar (Fex et al., 2009; Namiki et al., 2009; Polaschek 

2003; Polaschek, 2007), vilket exempelvis avsåg dialystiden som tog dyrbar fritid och kunde 

få patienter att känna sig isolerade och bundna (Polaschek, 2003). Veckans aktiviteter måste 

planeras utifrån välbefinnandet som följde av dialyscykeln. Patienter uttryckte en längtan efter 

ett normalt liv utan dialysmaskinen, eftersom behandlingen upplevdes skapa ett onormalt liv. 

Patienter med kort daglig och nattlig dialys upplevde mindre symtom (Xi et al., 2013), vilket 

även beskrevs som en följd av flera dialystimmar (Cases et al., 2009; Rygh et al., 2012), 

vilket möjliggjordes genom HHD.  

 Patienter beskrev sitt beroende av dialysmaskinen (Cases et al., 2011; Fex et al., 2009; 

Giles, 2003; Morton et al., 2010; Polaschek, 2003). Även om behandlingen i hemmet 

upplevdes ge fördelar var beroendet och bundenheten till den livsuppehållande maskinen ett 

odiskutabelt faktum (Cases et al., 2011; Fex et al., 2009; Giles, 2003; Polaschek, 2003). 

Bundenheten gällde både tiden som dialysen krävde (Fex et al., 2009; Giles, 2003; Polaschek, 

2003), men även till hemmet och svårigheten att exempelvis spontant åka iväg (Fex et al., 

2009). Att åka bort på resor och semestrar kunde störa ett fungerande dialysschema, då 

behandlingen kunde vara svårare att hantera på en obekant plats (Polaschek, 2003). Det var 

inte möjligt att få ett avbrott i dialysbehandlingen (Namiki et al., 2009; Polaschek, 2003). 

 Beroendet kunde resultera i olika sätt att relatera till maskinen (Giles, 2003; Polaschek, 

2003). Genom att se den som endast en maskin var det möjligt att trots sitt beroende ändå 

kontrollera den och genom det även sitt liv (Giles, 2003). Andra sätt var att ge den mänskliga 

egenskaper likt en familjemedlem som skulle tas om hand (Giles, 2003), en vän eller som en 

del av dem själva (Polaschek, 2003).  

 Upplevelser av att integrera och pendla mellan aspekter av beroende och oberoende 

beskrevs (Cases et al., 2011; Polaschek, 2003). Patienters beroende av en livsuppehållande 

behandling för överlevnad kunde balanseras genom att ta i anspråk det som var möjligt att 

kontrollera genom självbehandling och egenvård (Cases et al., 2011). Anpassningen avsåg 

även en process av att acceptera teknologin, vilket underlättades av att patienten upplevde 

dess fördelar (Fex et al., 2009). 

 

7.7 Hopp och oro inför framtiden  

Att ha hopp ledde till en positiv syn på sitt vardagsliv. Alla deltagare hade sina förhoppningar 

och mål inför framtiden (Fex et al., 2009; Namiki et al., 2009; Polaschek, 2003; Xi et al., 

2013). De berättade om realistiska förhoppningar inför närmaste framtiden och saker de såg 

fram emot, exempelvis familjebröllop, resor eller att få en njurtransplantation (Namiki et al., 
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2009; Rygh et al., 2012). Några deltagare berättade att deras vilja att förbättra sin nuvarande 

svåra livssituation motiverade dem att följa alla ordinationer och noggrant utföra 

behandlingen. Deras hopp om transplantation ledde till ökat engagemang att noggrant utföra 

dialysbehandlingen (Namiki et al., 2009).  

 Trots alla sina förhoppningar insåg patienterna att deras liv var fullt av osäkerheter inför 

framtiden. En patient berättade att han på grund av sin höga ålder skulle tvivla på att i 

framtiden få chans till njurtransplantation (Namiki et al., 2009; Polaschek, 2003). Andra 

patienter ansåg att möjlighet att få njurtransplantation inte skulle ge dem chans att leva ett 

friskt liv i framtiden (Morton et al., 2010; Namiki et al., 2009). Några patienter berättade om 

sin oro inför framtiden, vilket kopplades till ekonomiska frågor (Giles, 2003). Andra 

bekymrade sig om försämrade fysiska tillstånd som skulle tvinga till dialys på sjukhuset med 

alla dess nackdelar (Polaschek, 2003; Rygh et al., 2012). Dessutom påverkade åldern hur 

patienter såg på sin framtid. Samtidigt med viljan att leva längre, tänkte patienter på livets 

slut. För dessa patienter var hopp ett positivt fenomen i vardagslivet vilket balanserade mellan 

begränsning och frihet samt testades med ständig försämring av sjukdomsförloppet och 

åldrandet (Namiki et al., 2009). Genom att acceptera sin obotliga sjukdom ökades 

patienternas självkänsla, vilket hjälpte dem att hantera oron inför en osäker framtid (Cases et 

al., 2011; Namiki et al., 2009).   

 

8 Diskussion 

Diskussionen avser att förhålla sig kritisk och värdera det resultat som framkom i 

litteraturöversikt (Friberg, 2012c). Diskussionen är uppdelad i en metod- och en 

resultatdiskussion.  

 

8.1 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen görs en värdering av litteraturöversiktens arbetssätt med inriktning på 

metod, urval och analys (Friberg, 2012c).  

Datainsamlingen var arbetsam, då det visade sig att den kvalitativa forskningen var 

begränsad. I sökningarna gjordes ingen avgränsning till vårdvetenskapliga tidskrifter, vilket 

utökade antalet träffar som motsvarade syftet. I denna litteraturöversikt var detta avgörande 

för att få ihop artiklar till resultatet. Det slutliga urvalet blev nio kvalitativa artiklar och en 

som både var kvalitativ och kvantitativ. I den senare användes endast den kvalitativa delen, då 

kvalitativ forskning är lämplig för att beskriva patienters upplevelser enligt Friberg (2012b). 
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Från några artiklar kunde endast begränsade delar av materialet användas då de behandlade 

olika behandlingsformer, vilket utgör en svaghet för litteraturöversikten. En annan svaghet 

kan vara att HHD utfördes på olika sätt: som kort daglig, lång nattlig eller konventionell, 

vilket kunde påverka människors upplevelser olika. Utgångspunkten i litteraturöversikten har 

dock varit att hemodialysen har skett i hemmet. Att två artiklar kommer från samma författare 

kan också vara en brist. Studierna skedde dock på två olika patientgrupper vilket motiverade 

inkluderingen. Sammanfattningsvis skulle flera artiklar som endast behandlat HHD, liksom av 

olika författare, gett litteraturöversikten mer tyngd och ett mer tillförlitligt resultat.  

Utvalda artiklar har alla sitt ursprung i västerländska länder: Australien, Kanada, Norge, 

Nya Zeeland, Storbritannien, Sverige och USA, vilket kan visa att HHD endast är en möjlig 

behandlingsform där de ekonomiska resurserna är större. Australien och Nya Zeeland har den 

högsta prevalensen av HHD patienter i världen (MacGregor et al., 2006), vilket kan vara en 

förklaring till att fyra artiklar kommer därifrån.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen fokuserar på två områden med anknytning till litteraturöversiktens 

resultat: Hälsa utifrån människans helhet samt Sjuksköterskans betydelse för patientens 

lärande och egenvård. Utifrån det som framkom i resultatet finns flera teman, exempelvis 

frihet, aktivt liv och att inte känna sig som en patient, som ger orsak till att uppmärksamma 

patienters upplevelser av hälsa. Vidare var relationen med hälso- och sjukvårdspersonal viktig 

för en fungerande behandling, varför även sjuksköterskans betydelse vid undervisning och 

träning uppmärksammas.  

 

8.2.1 Hälsa utifrån människans helhet 

Patienter i dialysbehandling är personer som måste leva med en kronisk sjukdom, vilket 

kräver komplicerad behandling och medför många restriktioner i livet (Al-Arabi, 2006). Vårt 

resultat visade att patienter som behandlades i hemmet uttryckte en positiv syn på 

behandlingen, eftersom det underlättade att utföra behandlingen själv, ökade patienters 

egenvård, flexibilitet, frihet och kontroll i livet samt valfrihet, jämfört med deras tidigare 

upplevelser av behandling på sjukhus. Dessutom presenterades patienterna som aktiva och 

målmedvetna. Patienter hade ett aktivt socialt liv trots sin sjukdom vilket ökade deras 

upplevelser av hälsa och välbefinnande. I den svåra situationen hade familjemedlemmar en 

viktig funktion. Orem (1985, s. 86) betonar att egenvården inte är begränsad enbart till en 
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person som är i behov, utan kan även ske i samordning med exempelvis en anhörig. 

Situationen med HHD kan påverka relationen med anhöriga, vilket vårt resultat visade.  

 Litteraturöversiktens resultat visade att genom att öka patientens egenvårdskapacitet ökas 

patientens självförtroende och självkänsla, vilket ledde till att de inte ansåg sig sjuka. Det var 

viktigt att inte känna sig som patient, vilket bidrog till en ökad känsla av hälsa och 

välbefinnande. Genom att fokusera på individuella behov av egenvårdsåtgärder och hantering 

av dessa i syfte att upprätthålla liv och hälsa, återhämta sig från sjukdom eller skada och 

hantera deras effekter, kan egenvårdsbrister kompenseras (Orem, 1985, s. 54). Så kan 

människan ta kontroll över sin situation för att kunna styra sitt liv, vilket bekräftades i 

litteraturöversiktens resultat. 

 Resultatet i denna litteraturöversikt kontrasterar delvis till temat "lidande" som ett resultat 

av förlust av frihet, beroende av dialysmaskin och sjukvårdspersonal samt negativ påverkan 

på äktenskap/familjerelationer och socialt liv, vilket upplevdes av patienter som dialyserades 

på sjukhus i en studie av Hagren, Pettersen, Severinsson, Lützén & Clyne (2001). Genom att 

ha behandlingen i hemmet fick patienter möjlighet till ett mer aktivt och socialt liv dock 

kände sig några patienter socialt isolerade på grund av bundenhet till dialysmaskinen. Teman 

av upplevd kontroll, oberoende och aktiv egenvård, frihet anser vi ökade patientens 

upplevelse av hälsa. Trots positiv inverkan av ovan nämnda aspekter, fanns ändå kamp med 

symptom och stressorer relaterade till sjukdom och behandling, vilka inte helt befriade 

människan.  

  Orem (1995, s. 9-10) anser att människor har förmåga till egenvård och omvårdnaden bör 

fokusera att påverka denna förmåga. Genom att stödja patienter att ta en aktiv del i 

hanteringen av sjukdomen, kan patienter "lyssna på kroppen" (Polaschek, 2006). 

Litteraturöversiktens resultat visade att genom ”lyssna på kroppen” kunde människan 

kontrollera symptom, förebygga komplikationer och anpassa behandlingen till sin livsstil. 

  Känslor och attityder gentemot livet, utbildning och erfarenhet är de faktorer som påverkar 

patientens sätt att se på sin hälsosituation enligt Orem (2001, s. 382). Litteraturöversiktens 

resultat visade att genom positiv syn på sin situation ville patienter leva ett hälsosamt liv, 

vilket hade påverkan på ökad egenvårdskapacitet. Det är också olika hjälpmetoder exempelvis 

undervisning, vägledning och stöd som överbryggar eller kompenserar för hälsorelaterade 

begränsningar, vilket är omöjligt utan patientens aktiva medverkan (Orem, 2001, s. 518). 

Litteraturöversiktens resultat visade att genom skapande av mening i livet, motivation att 

förbättra hälsosituationen, anpassning till sjukdomen och acceptans av sin situation ökades 

patientens egenvårdskapacitet, där även kulturella faktorer och personlig utveckling spelade 
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stor roll (Orem, 2001, s. 141). Utifrån det som framkommit i resultatet av denna 

litteraturöversikt och som tolkats utifrån Orem, menar vi på att det finns möjlighet att uppleva 

hälsa och välbefinnande trots att det finns en sjukdom.  

 

8.2.2 Sjuksköterskans betydelse för patientens lärande till egenvård 

Litteraturöversiktens resultat visade att hälso- och sjukvårdens arbete för att stödja och 

undervisa patienten till eget ansvar och utförande av HHD hade avsedd effekt. HHD är en 

egenvårdsbehandling och ett uttryck för att en människa som drabbats av kronisk sjukdom 

med krävande livsuppehållande behandling, till stora delar återtagit kontroll över sitt liv 

genom att själv eller tillsammans med någon/några utföra sin egenvård. Enligt Orem (2001, s. 

53) fanns en egenvårdsbrist, en skillnad mellan patientens egenvårdskrav och 

egenvårdskapacitet. Egenvårdsbristen uppstod när patienten drabbades av kronisk sjukdom 

och den egna kapaciteten inte längre räckte att tillgodose egenvårdkraven kopplade till 

sjukdom. Bristen kompenserades genom att HHD-patientens egenvårdskapacitet på olika sätt 

stärktes, genom kunskap, undervisning, träning, stöd och inte minst teknisk utrustning i 

hemmet.  

I litteraturöversiktens resultat framkom att träningen till HHD var anpassad till patienterna 

och att de var involverade i beslutet när tiden var inne att starta behandlingen i hemmet. Orem 

(2001, s. 59) beskriver sjuksköterskans undervisning som användbar när patienten behöver 

instruktioner för att utveckla specifika färdigheter och kunskaper, men menar även att 

patientens lärande inte kan ske om han/hon inte är redo, inte vill och/eller inte förstår sitt 

kunskapsbehov. HHD skulle inte fungera om patienten inte förstod sitt kunskapsbehov och 

inte var beredd att lära.  

Berglund (2012, s. 55) menar att människors lärande pågår hela livet och hör samman med 

människors förståelse och erfarenheter av den kunskap som behöver tillägnas liksom att 

lärandet sker individuellt men ofta i kontakt med andra människor. Lärandet innebär vidare en 

bearbetning och utveckling av redan tillägnad förståelse, kunskap, och kapacitet att agera och 

tänka, liksom att det engagerar och uttrycks med hela kroppen. Detta innebär att en utbildning 

kanske inte alls bidrar till människors lärande, om den inte utgår från patienten där han/hon 

befinner sig. Vid träning till HHD finns ingen annan väg, då patienten ska ta ansvar för en 

livsuppehållande behandling.  

Litteraturöversikten visade att när patienten avslutat sin utbildning och övertagit 

behandlingen i hemmet var relationerna och stödet från hälso- och sjukvården angeläget. 

Genom att patienterna kände stöd och att hjälp fanns inom nära räckhåll kunde patienterna 
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uppleva trygghet och upprätthålla en känsla av oberoende. Det konstaterades även att stöd 

som inte var skräddarsytt inte var av stort värde, vilket bekräftar behovet av patientcentrerat 

stöd. I det stödjande/undervisande omvårdnadssystemet finns enligt Orem (1995, s. 310-311) 

olika variationer, där sjuksköterskans uppgift så småningom blir allt mer konsultativ med 

exempelvis tillfällig vägledning, allteftersom patienten blir mer självgående i sin egenvård. Vi 

tänker att hälso- och sjukvårdens uppgift när patienten flyttat hem med HHD har denna 

konsultativa roll, vilken är avgörande för att patienten ska klara sin egenvårdsbehandling i 

hemmet. Även om den inte utnyttjas ger det trygghet bara genom vissheten att den finns och 

ger en känsla av att inte vara ensam. Pagels (2004) understryker betydelsen av hälso- och 

sjukvårdens kontinuitet och åtkomst för vägledning och support för dialyspatienter, liksom ett 

synsätt som stöder egenvård med förutsättningar som respekt och medinflytande, goda 

relationer och att bli lyssnad till. Det kan ses som särskilt viktigt när man sköter sin 

behandling själv.  

Litteraturöversiktens resultat visade att relationerna mellan patienter och vårdpersonal 

kännetecknades exempelvis med ord som vänskap och familj. En förutsättning för omvårdnad 

är en personlig relation mellan sjuksköterska och patient bestående av kommunikation och 

interaktion (Orem, 1995, s. 73-75). Vid kronisk sjukdom utvecklas ofta långvariga relationer 

med hälso- och sjukvården, inte minst vid njursvikt och dialys. Det finns risk att 

sjuksköterskan kan förväxla sin professionella relation med en vänskapsrelation, där den 

senare kännetecknas av ömsesidighet. Denna ömsesidighet finns inte i den professionella 

relationen som ofta är tillfällig och präglas av ett engagemang som inte kräver något i 

gengäld. Den professionella relationen rymmer även reflektion kring förförståelsen, vårdandet 

och vårdrelationen (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003, s. 46-47). Att 

bygga personliga vårdande relationer är viktiga för att skapa trygghet (Berg & Danielsson, 

2007), vilket är möjligt vid HHD. Orem (1995, s.74) menar dock att en vårdrelation inte är ett 

mål i sig, utan bara har sitt berättigande i att en människas omvårdnadsbehov kan bedömas 

och uppfyllas av kvalificerad personal. I litteraturöversikten framkom att patienter bland annat 

uppskattade HHD för att kontakten med sjukhuset reducerades, vilket resulterade i en 

minskad upplevelse av att vara patient och en ökad känsla av att vara frisk. Trots beroende av 

professionellt stöd, kunde just detta professionella stöd och partnerskap bidra till att 

patienterna kunde behålla sitt oberoende.   

Omvårdnaden beskrivs av Orem (2003, s. 6) som en konst vilken ”utövas genom att göra 

något för en person, genom att stödja honom att göra själv, och/eller genom att stödja honom 
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att lära sig att göra själv”. Efter denna litteraturöversikt tycks särskilt det senare vara ett 

eftersträvansvärt mål för patientens upplevelse av hälsa.  

 

8.3 Praktiska implikationer 

Litteraturöversikten visar att hälso- och sjukvårdens arbete för att främja patientdelaktighet i 

egenvård har positiva effekter för patienters upplevelse av välbefinnande. Vikten av 

vårdrelationen kan bidra till en positiv upplevelse av behandling, vilket främjas av 

patientcentrerat bemötande. Vid egenvårdsbehandling i hemmet är stödet och tillgängligheten 

av vårdpersonal avgörande för att känna trygghet. I den patientcentrerade omvårdnaden är det 

viktigt att inkludera anhöriga, vilket är särskilt tydligt när behandlingen sker i hemmet. För att 

patienten inte ska uppleva sig som en börda, kan sjuksköterskan uppmuntra familjen att ges 

möjlighet till avlastning.   

 

8.4 Fortsatt forskning 

HHD är en behandlingsmetod med ökande antal användare. Det visade sig att forskning kring 

patienters upplevelser i behandlingsformen är begränsad, då det var svårt att finna 

vetenskapliga artiklar. Därför finns anledning att uppmuntra fortsatt forskning kring detta. Då 

HHD även utförs på olika sätt, som konventionell, kort daglig eller nattlig dialys, behövs även 

forskning om upplevelser kring respektive sätt. Ytterligare område för mer forskning är hur 

anhöriga upplever och påverkas av att inrymma denna behandlingsmetod i hemmet.  

 

9 Slutsats 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva patienters upplevelser av att leva med 

hemodialys i hemmet. Resultatet visade att HHD främjade normalisering i patienters 

vardagsliv, patienter associerade sig inte med sjukdom, vilket ledde till ökad hälsa. 

Egenvårdskapacitet ökades bland dessa patienter, vilket omfattade inte bara att kunna hantera 

dialysmaskinen utan också ökad kunskap om sina behov att anpassa behandlingen till sina 

vardagliga aktiviteter. I resultatet framkom att patienter upplevde svårigheter i början med 

hantering av dialysmaskinen samt fanns tankar kring anpassning av maskinen till hemmet. I 

denna initiala fas spelar sjuksköterskan en stor roll i att utbilda och stödja patienten utifrån 

dennes specifika behov. Trots att behandlingen hade en gynnsam påverkan på patientens liv 

fanns det ändå bekymmer om till exempel sin framtid och påverkade relationer med anhöriga.  
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 Denna litteraturöversikt bidrog till att ge oss en ökad kunskap om olika aspekter som 

påverkar patientens upplevelser av att leva med HHD. Dessutom visades hur viktig 

sjuksköterskan är i utbildningen av patienter med kronisk sjukdom, där sjuksköterskan måste 

fokusera inte enbart på sjukdom utan även att se till hela människan, vad som främjar dennes 

hälsa och välbefinnande. 
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Davies, M., & Gamble, G. 
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Bilaga 2, Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, analys) 

Resultat 

Cases, A., 

Dempster, M., 

Davies, M., & 

Gamble, G. 

The experience of 

individuals with 

renal failure 

participating in 

home 

haemodialysis: 

An interpretative 

phenomenological 

analysis. 

2011, 

Storbritannien, 

Journal of 

Health 

Psychology 

Att utforska upplevelser 

(livsvärldar och levda 

erfarenheter) hos individer 

med njursvikt som 

behandlas med 

hemhemodialys 

Metod: kvalitativ design 

Urval: sex deltagare, 48-74 år och aktiva 

användare av hemhemodialys mellan två mån 

till fem år 

Datainsamling: semi-strukturerade intervjuer 

Analys: förklarande/tolkande fenomenologisk 

analys enligt Smith och Osborn 

Tre huvud teman identifierades:  

Att omfamna behandling och livsstil, frihet och 

flexibilitet – om att få frigjord tid, förbättrad 

behandlingsflexibilitet och att uppnå frihet i 

livsstil. 

Att återskapa en självkänsla och önskad 

självidentitet – om förbättrad självkänsla kring 

autonomi och kontroll, en sund självidentitet 

med personliga prioriteringar i livet, att vara den 

man önskar som aktiv deltagare i livet.  

Att integrera aspekter av aktivt engagemang och 

aspekter av stödjande och livsuppehållande 

beroende – om ett ökat ansvar med förvärvade 

färdigheter och tillit, aktivt arbete och 

egenvårdskapacitet, en känsla av äganderätt 

över förbättrad hälsa, men även om beroende av 

dialysmaskinen, av medicinsk och teknisk 

support och av personliga hjälpare. Samt om att 

kunna integrera aspekter av oberoende och 

beroende.  

Courts, N. F. Psychological 

adjustment of 

patients on home 

hemodialysis and 

their dialysis 

partners 

2000, USA,  

Clinical 

Nursing 

Research 

Att undersöka psykosocial 

anpassning hos patienter i 

hemhemodialys 

behandling och deras 

partners och vad som 

påverkade deras val till 

HHD samt patienters 

upplevelser avseende hem 

hemodialys. 

Metod: kvalitativ och kvantitativ design 

Urval: 14 deltagare, 22-75 år 

Datainsamling: semistrukturerad intervju 

(kvalitativ metod), frågeformulär via e-post 

(kvantitativ metod) 

Analys: för kvalitativ data användes 

bandinspelningar för att verifiera förklaringar;  

kvantitativa data analyserades med klinisk 

ångest skala (CAS), Spielberger state-trait 

inventory (State-Trait) analyserade 

predisposition till upplevelse av ångest, 

generaliserad innehållsskala (GCS) mätte 

Psykosocial intervju: under intervjuerna 

berättade patienter varför de valde HHD och hur 

behandlingen upplevdes hemma - alla patienter 

var nöjda med denna behandlingsform.   

Ångest: patienter och deras makar upplevde 

tydligt inte någon ångest av HHD. 

Depression: varken patienter eller deras makar 

upplevde depression av HHD. 

Hemodialys stress skala: majoriteten av 

patienter uppvisade ingen hög nivå av stress. 

Psykosocial anpassning till sjukdom: 

medelresultatet visade att patienter och deras 
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grader av depression, hemodialysstress skala 

(HSS), psykosocial anpassning till sjukdom 

(PAIS-SR). 

makar hade relativt dålig psykosocial 

anpassning till sjukdom. 

 

 
Fex, A., 

Ek, A-C., & 

Söderhamn, 

O. 

Self-care among 

persons using 

advanced medical 

technology at 

home 

2009, Sverige,  

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Att beskriva levda 

erfarenheter av egenvård 

bland personer som 

använder avancerad 

medicinsk teknologi i 

hemmet.  

Metod: kvalitativ design 

Urval: 10 deltagare, 37-83 år, 3 deltagare med 

hemhemodialys, 3 med peritonealdialys, 4 

med syrgasbehandling 

Datainsamling: intervju 

Analys: deskriptiv fenomenologisk metod 

enligt Giorgi, samt enligt Karlsson 

Förutsättningar för avancerad medicinsk teknik i 

hemmet var stöd från professionella vårdgivare 

och signifikanta andra, kognitiv kapacitet och 

positiv attityd till livet. Denna typ av egenvård 

innehåller steg för att leva hälsosamt, planering 

och anpassning till teknologin. Den innehåller 

även en lärandeprocess och känslor av 

bundenhet och frihet, samt påverkan i 

hemmiljön.  

Giles, S. 

 

 

 

 

Transformation: a 

phenomenological 

investigation into 

the life- world on 

home 

haemodialysis 

2003, Kanada, 

Social Work 

in Health Care 

Att undersöka patienters 

upplevelser av sin 

livsvärld. 

Metod: kvalitativ design 

Urval: 4 deltagare varav 3 män och 1 kvinna 

Datainsamling: semistrukturerad intervju 

Analys: fenomenologisk ansats 

Utifrån studiens teoretiska utgångspunkt om 

livsvärlden sorterades studiens resultat under 

fyra grundläggande existentiella teman: levd tid 

(känslan av förlorad tid vid HHD), levt 

utrymme (känslan av isolering), levda relationer 

med sig själv och andra (kamp mellan kroppen 

och maskinen), levd kropp (tillfredställelse och 

smärta).   

Morton, L. R., 

Devitt, J., 

Howard, K., 

Anderson, K., 

Snelling, P., 

& Cass, Alan. 

Patient views 

about treatment of 

stage 5 cronic 

kidney disease: A 

qualitative 

analysis of 

semistructured 

interviews 

2012, 

Australien, 

American 

Journal of 

Kidney 

Diseases 

Att undersöka patienters 

syn på behandling av 

kronisk njursvikt och 

definiera karaktärerna för 

varje behandlingsform som 

var viktig för patienten. 

Metod: kvalitativ design 

Urval: 8 deltagare med hemodialys på 

sjukhus, 52 hemodialys på satellite-center, 4 

hemhemodialys, 8 peritonealdialys (CAPD), 5 

peritonealdialys (APD) och 18 med 

transplantat  

Datainsamling: djupgående 

semistrukturerade intervjuer 

Analys: utskrivna intervjuer i Nvivo8 

software lästes flera gånger och attityder, 

åsikter och upplevelser relaterade till dialys 

och transplantation från patientens perspektiv 

kodades, grupperades och kategoriserades som 

positiva och negativa beroende på 

sammanhang. Därefter sorterades data enligt 

underliggande karaktärer 

Frihet, bekvämlighet, egenvård, effektivitet, 

enkelhet, sociala aspekter och säkerhet var 

karaktärer som ansågs positiva för patienterna. 

Negativa karaktärer på behandlingarna ansågs 

vara: bundenhet, risker, börda för familjen, 

smärta, tidsåtgång, underordning, dialysaccess, 

egenvård, ostabilitet (kortare terapier som kunde 

kräva ändring till hemodialys) och anpassning i 

hemmet.  

Hemhemodialys fanns vid de positiva karaktärer 

som gällde frihet, bekvämlighet, egenvård och 

effektivitet. Hemhemodialys fanns även vid de 

negativa karaktärerna risker, börda för familjen, 

tidsåtgång, dialysaccess, egenvård, och 

anpassning i hemmet. 
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Namiki, S.,  

Rowe, J., &  

Cooke, M. 

Living with 

home-based 

haemodialysis: 

insights from 

older people. 

2009, 

Australien, 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Att förstå utmaningarna 

som äldre personer med 

kronisk njursvikt och 

hemodialys i hemmet 

möter i sitt vardagsliv. 

Metod: Kvalitativ design 

Urval: fyra deltagare 60-75 år med kronisk 

njursvikt och involverade i ett program med 

hemhemodialys, tre deltagare med hemodialys 

under natten och en dagtid 

Datainsamling: Djupintervjuer 

Analys: tematisk analys 

 

Tre teman formulerades:  

Att genomföra hemodialys i hemmet - om att 

organisera sitt hem för teknisk utrustning och 

möjlighet att genomföra sina behandlingar. 

Deltagarna upplevde trots begränsningar, frihet 

och flexibilitet, blev aktiva vårdare och ledare 

för sin behandling i stället för att behandlingen 

dikterade dem.  

Partnerskap - om vikten av samarbete med både 

anhöriga och professionella. En ”dialyspartner” 

är avgörande för en framgångsrik 

hemhemodialys, liksom stöd av professionella – 

med vars hjälp de kunde upprätthålla sitt 

oberoende. 

Självkänsla – om det vardagliga livet med upp- 

och nedgångar, liksom synen på framtiden med 

hopp och osäkerhet.  

Polaschek, N. Living on 

dialysis: concerns 

of clients in a 

renal setting 

2003, Nya 

Zeeland, 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

 

Att förstå upplevelser av 

njursvikt och behandling 

hos en grupp människor i 

dialys. 

Metod: kvalitativ design 

Urval: sex kaukasiska män 20-60 år i 

hemhemodialys  

Datainsamling: semi-strukturerade intervjuer 

Analys: en kritisk tolkande metod enligt 

Foucauld 

Fyra teman framkom: att lida från pågående 

symptom av njursvikt och dialys; begränsningar 

som ett resultat av att integrera dialys i 

livsstilen; ett ständigt pågående och osäkerhet i 

livet med dialys; förändrad relation mellan 

autonomi och beroende.     

 

Polaschek, N. “Doing dialysis at 

home”: client 

attitudes towards 

renal therapy. 

2007, Nya 

Zeeland, 

Journal of 

Nursing and 

Healthcare of 

Chronic 

Illness in 

association 

with Journal 

of Clinical 

Nursing 

Att beskriva hur en 

patientgrupp med njursvikt 

ser på att behandla sig 

själv i hemmet med 

njurersättningsterapi samt 

deras attityder till sin 

behandlingsordination.   

Metod: kvalitativ design 

Urval: 20 deltagare i egenvårdsdialys i minst 

sex månader, 15 med hemhemodialys och fem 

med peritonealdialys, 24-77 år 

Datainsamling: intervjuer 

Analys: interpretivist metod 

Deltagarnas uttalanden från de inspelade 

intervjuerna samlades i grupper enligt vanliga 

fraser och idéer. Grupperna granskades för att 

skapa tydliga kategorier, vilka analyserades i 

relation till varandra och kunde därmed 

omformuleras till teman. Temana förfinades 

genom att på nytt pröva deltagarnas uttalanden 

i sin ursprungliga kontext i intervjuerna. 

Tre teman framkom: att lära sitt behov för 

behandling; att anpassa sin behandling för att 

behålla sin livsstil; motivation utifrån deras 

individuella liv. 
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Rygh, E.,  

Arild, E., & 

Rumpsfeld, 

M. 

Choosing to live 

with home 

dialysis- patients' 

experiences and 

potential for 

telemedicine 

support: a 

qualitative study 

2012, Norge,  

BMC 

Nephrology   

Att förstå patienters behov 

av information, att 

förbättra vägledning i 

samband med val av 

behandlingsform, samt 

patientens behov av 

utbildning. Studien är 

byggd på material om hur 

patienter upplever att leva 

med hemdialys, hur de 

behärskar denna 

avancerade och komplexa 

behandlingsform, hur de 

upplever sin vardag och 

deras syn på optimering av 

information samt 

kommunikation med 

vårdpersonal.   

Metod: kvalitativ 

Urval: 3 patienter med HHD, 8 med PD 

Datainsamling: intervju med öppna frågor 

Analys: baserad på en induktiv 

forskningsstrategi, att söka informanternas 

synvinkel genom intervjumaterial och 

observationer. 

Resultaten visade att alla deltagare var nöjda 

med sina val av behandling men de uppgav att 

det skulle ha varit bättre om de fick information 

tidigare. Patienterna upplevde också 

normalisering av vardagen. Livskvalitet 

upplevdes mycket bra av HHD-patienterna, de 

kände sig fria och upplevde ett högt 

välbefinnande. HHD-patienter uppgav också att 

de inte hade depression. HHD-patienter 

uppmärksammade särskilt att stöd via internet 

eller telefon bör förbättras. 

Xi, Wang.,  

Singh, M., 

Harwood, L., 

Lindsay, R.,  

Suri, R.,  

Brown, J. B., 

& Moist, L. 

M. 

Patient 

experiences and 

preferences on 

short daily and 

nocturnal home 

hemodialysis 

2013, Kanada, 

Hemodialysis 

International 

Att förstå uppkomna 

fördelar och nackdelar av 

daglig och nattlig HHD 

med hjälp av intervju av 

patienter som bytt 

konventionell dialys på 

avdelning till vardaglig 

och nattlig HHD.   

Metod: kvalitativ fenomenologisk design 

Urval: 10 deltagare, varav 6 hade nattlig 

HHD och 4 daglig HHD under ca 40 månader, 

>18 år, tidigare hade konventionell dialys 

Datainsamling: semistrukturerad djupgående 

intervjuer  

Analys: iterativ metod Transkriberade 

intervjuer analyserades individuellt och 

därefter diskuterades framkomna teman i 

grupp. Intervjuguiden uppdaterades efter varje 

analyserad intervju. Verkliga ämnen och 

starka mönster av likheter inom dessa ämnen 

var tydliga efter intervjuerna vilket visar på en 

tillräcklig mättnadsnivå. Temana analyserades 

separat för nattlig och kort daglig hemodialys 

och grupperades sedan tills man nått 

konsensus kring att övergripande teman inte 

var olika mellan behandlingstyperna. 

Fyra huvudteman identifierades: förbättring av 

fysiskt och psykiskt välbefinnande, ökad 

kontroll över sitt liv, minskad känsla av att vara 

sjuk och identifiering av nödvändiga färdigheter 

samt vilket stöd som krävs för denna 

behandlingsform. 

 


