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Sammanfattning 

 
Bakgrund: När en patient drabbas av kronisk njursvikt tar livet en oväntad vändning. 

Patienten behöver behandlas med dialys för att överleva. Hemodialys är mycket 

tidkrävande, vilket påverkar och ger begränsningar i det dagliga livet. Förändringarna 

som följde behandlingen ökade lidande, påverkade familjen, det sociala livet, den 

sexuella hälsan samt bidrog till ökad stress.   

Syfte: Att beskriva erfarenheter av lidande hos patienter som behandlas med 

hemodialys. 

Metod: Litteraturöversikt med en deduktiv ansats där 14 kvalitativa artiklar 

analyserades utifrån Fribergs femstegsmodell. 

Resultat: Resultatet är uppdelat i 3 kategorier; livslidande, sjukdomslidande och 

vårdlidande. Livslidande belyser förlusten av minskad frihet och en förlorad kontroll 

över livet. Utanförskap och en försämrad kroppsbild beskrivs i sjukdomslidande. 

Vårdlidande belyser vikten av kompetens hos vårdpersonalen samt patientens rädsla 

över att bli inneliggande på sjukhus.  

Slutsatser: Att leva med hemodialys är tidskrävande och påverkar patienternas 

dagliga liv genom minskad spontanitet, försämrade arbetsförhållanden, påverkan på 

relationer, extrem trötthet samt strikta kost- och vätskerestriktioner.  

Nyckelord: Hemodialys, upplevelser, lidande, patient, omvårdnad 

 

 

 

 

 
 

  



 

 
 

Summary 
 

Background: To suffer from a chronic kidney failure means that life takes an 

unexpected turn. The patient will need to be treated with dialysis to survive. 

Haemodialysis requires a lot of the patient’s time, which will affect and limit their daily 

life. The changes that followed the treatment increased the suffering, affected family, 

social life, sexual health and contributed to increased stress. 

Aim: To describe the experience of suffering in patients undergoing hemodialysis. 

Method: Literature review with a deductive approach based on 14 qualitative articles. 

The articles was analyzed with Fribergs fivestepsmodel.  

Results: The results are divided into three headings; life suffering, disease suffering 

and care suffering. Life suffering illustrates the loss of reduced freedom and a loss of 

control over their lives. Exclusion and an impaired body image are described in the 

disease suffering. Care suffering illustrates the importance of skills of the staff in care, 

as well as the fear of being admitted to a hospital.  

Conclusions: Living with haemodialysis consumes a lot of time and affects the 

patient´s daily life through reduced spontaneity, deteriorating working conditions, 

negative impact on relationships, chronic fatigue and strict dietary and fluid 

restrictions. 

Keywords: Hemodialysis, experiences, suffering, patient, nursing 
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Inledning 

Idag förekommer en global ökning av kroniska njursjukdomar och under de senaste 10 

åren har det registrerats som ett folkhälsoproblem i många länder runt om i världen 

(Stenvinkel, 2010). Enligt svenskt njurregister (2015) lever 3049 patienter med 

hemodialys och medelåldern för patienterna är 59,6 år. De främsta skälen till en ökning 

av njursvikt och njursjukdomar, särskild bland äldre, beror på att fler drabbas av 

hypertoni, fetma och diabetes mellitus typ 2. Patienter som lever med kronisk njursvikt 

är beroende av hemodialys vilket är en livsuppehållande behandling. Behandlingen ger 

begränsningar på det dagliga livet så som restriktioner kring mat och dryck samt 

symtom som stress och trötthet. Det kan resultera i depression, rädsla och lidande 

(Hagren, Pettersen, Severinsson, Lutzen & Clyne, 2001). Enligt Eriksson (2015) är det 

människans egna unika och individuella sätt att förstå sin situation och sig själv som 

avgör hur lidandet utformar sig. Lidande är en del av livet och Eriksson (2015) belyser 

tre olika lidande, livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande.  

 

Patienter som behandlas med hemodialys visar på en tydlig ökning. Det kommer leda 

till belastning på ekonomi, sjukvårdsplatser, personal samt sjuksköterskans 

kompetens (Stenvinkel, 2010; Flynn, 2016). Området bör belysas för att öka 

sjuksköterskans kunskap om hemodialys då kunskap är viktigt för att kunna ge god 

omvårdnad (Bennett, 2011; Lovink, Kars, Man-van Ginkel & Schoonhoven, 2015).  
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Bakgrund 

Njursvikt 

 

Njursvikt delas in i akut och kronisk njursvikt. Akut njursvikt kan uppstå vid akuta 

infektioner, efter en operation, i samband med trauma eller på grund av stopp i 

urinröret (Grefberg & Roman, 2013). Symtom som kan uppstå vid akut och kronisk 

njursvikt är illamående, trötthet, törst, kräkningar, klåda, ökad blödningsrisk samt 

diarréer (Ericson & Ericson, 2013). Kronisk njursvikt innebär en kvarstående 

funktionsnedsättning och kommer smygandes under flera år. Sjukdomar som diabetes 

mellitus typ 2, hypertoni och hjärt-kärlsjukdomar ökar risken för att drabbas av 

kronisk njursvikt (Ören & Enç, 2013). Progressionen av kronisk njursvikt medför att 

nefronen gradvis slutar fungera, vilket kommer leda till minskad utsöndring av 

avfallsämnen, reglering av vätske- och elektrolytbalansen samt att den endokrina 

funktionen kommer att avta (Ericson & Ericson, 2013). Tillsammans med rätt 

behandling kan progressionen av sjukdomen bromsas (Fowler & Baas, 2006; Sinasac, 

2012). Patienter med njursvikt behöver en livsuppehållande behandling som 

hemodialys, peritonialdialys eller njurtransplantation (Alshraifeen, McCreaddie & 

Evans, 2014; Moran, 2016).  

Hemodialys  

 

Dialys är historiskt sett en ung behandlingsmetod. På 1970-talet började dialys 

användas som behandlingsform till patienter med kronisk njursvikt, ett 

sjukdomstillstånd som tidigare ledde till döden (Grefberg, 2013). Dialysbehandlingen 

eliminerar avfallsprodukter och vätska från blodet vilket vanligtvis sköts automatiskt 

av fungerande njurar (Alshraifeen et al., 2014). Dialys finns i två former, hemodialys 

(HD) och peritonealdialys (PD) (Grefberg, 2013; Ören & Enç, 2013). HD är en 

tidskrävande behandling som innebär att patienten behandlas 3-4 gånger varje vecka 

och 4-5 timmar vid varje tillfälle (Untas, Rascle, Idier, Lasseur, & Combe, 2012). HD 

innebär att blodet leds ut ur kroppen genom en fistel, som också kan kallas en 

konstgjord njure, där blodet renas från slaggprodukter och förs sedan åter till kroppens 

blodbana (Grefberg & Roman, 2013). Vid HD blir patienten stucken med två nålar, en 

artärnål och vennål. Ur artärnålen dras blodet som går till dialysapparaten och genom 

vennålen återförs blodet som passerat dialysfiltret till patienten (Grefberg & Roman, 

2013). Under behandlingen avlägsnas stora mängder gifter och vätska från kroppen 

under en kort tid. Patienten kan efter genomförd behandling drabbas av huvudvärk, 

muskelkramp, blodtrycksfall och illamående (Grefberg & Roman, 2013). När en 

patient behandlas med HD kan de få ett nedsatt immunförsvar och det är vanligt 

förekommande att de drabbas av olika infektioner (Davis, Harris, Mahishi, 

Bartholomew & Kenward, 2016). Behandlingen är tidskrävande och påverkar 

patienternas dagliga liv (Moran, 2016). 
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Påverkan på det dagliga livet 

 

Förändringar som kan uppkomma efter att en patient börjat med HD kan medföra en 

känsla av förlorad självständighet, känslan av att vara beroende av vårdpersonal, 

påverkan på äktenskapet, familj och vänner. Det kan även ge problem med 

arbetssituationen och kan resultera i förlust av inkomst (Bayhakki & Hatthakit, 2012). 

Behandlingen kan leda till en fysisk begränsning vilket kan medföra brist på energi och 

en svaghet relaterat till det begränsade kost- och vätskeintaget. Den bristande energin 

kan medföra fysisk trötthet och nedsatt kroppslig kapacitet. HD är mycket 

tidskrävande vilket leder till att patienter kan gå miste om det sociala livet, aktiviteter 

och upplevelser (Bayhakki & Hatthakit, 2012; Moran, 2016). 

Sexualiteten är en grundläggande mänsklig rättighet och är en oumbärlig del av en 

hälsosam livsstil. Den sexuella hälsan påverkas i hög grad av att lida av kroniska 

sjukdomar. HD kan försvaga individens kroppsuppfattning, självkänsla och egenvård 

vilket i sin tur kan påverka patientens sexuella samliv och orsaka sexuell dysfunktion 

(Sabanciogullari, Taşkın-Yılmaz, Güngör, Söylemez, & Benli, 2015). Sexuell 

dysfunktion är en vanlig komplikation hos patienter med kronisk njursvikt (Stewart, 

2013). Komplikationerna kännetecknas av problem med organen eller fysiologiska 

problem som kan leda till brist på sexuell lust och en minskad sexuell aktivitet. 

Upplever patienten en hög nivå av sexuell dysfunktion kan det påverka patientens 

uppfattning om hälsa, eftersom sexuell hälsa betraktas som en viktig indikator på både 

fysisk och psykisk hälsa (Sabanciogullari et al., 2015). Försämrad sexuell hälsa kan 

medföra en minskad funktion och en minskad sexuell tillfredställelse (Stewart, 2013).   

 

Patienter som behandlas med HD kan brottas med stress relaterat till behandlingen 

men också till förändringar av jaget och självförtroendet. Faktorer som kan påverka 

patientens självbild är förändringar i familjeroller och förlorad värdighet (Bayhakki & 

Hatthakit, 2012; Nant Thin Thin, Subramanian, Li Ping & Wan Kuan, 2015). Psykiska 

problem så som mental och känslomässig stress kan uppstå på grund av behandlingen 

(Bayhakki & Hatthakit, 2012). När patienterna får ta självständiga beslut, får kontroll 

över sin hälsa, själv kunna hantera deras tillstånd och bli mer socialt stabila kan 

patienternas självkänsla öka. Vid högre självkänsla blir följsamheten av behandlingen 

ökad, vilket leder till välbefinnande (Mazzoni, Cicognani, Laghi, Sgarlato & Mosconi, 

2014). 

Omvårdnad vid hemodialys 

 

Långvarig dialysbehandling är tidskrävande och kräver anslutning till medicinsk 

utrustning samt restriktioner kring kost och dryck (Bayhakki & Hatthakit, 2012). 

Sjuksköterskan bör ha som uppgift att informera patienterna om vikten av att följa 

kost- och vätskerestriktioner för att undvika allvarliga medicinska komplikationer 

(Untas et al., 2012).  

 



 

4 
 

Förekomsten av depression kan uppstå när en patient genomgår HD. Depression är en 

riskfaktor som är associerad med en hög dödlighet, framför allt i slutstadiet av en 

njursjukdom (Silva Junior et al., 2014). I arbetet med omvårdnad ska sjuksköterskan 

ge stöd och kunskap utefter de behov och frågor som patienten har (Forsberg, 

Bäckman, & Svensson, 2002). Personcentrerad vård är speciellt framtagen för att 

understryka det individuella hos varje patient. Alla patienter har ett behov av att känna 

sig respekterade och sedda i relationen med vårdpersonalen, vilket patienterna kan se 

som en trygghet i sin behandling (Lovink et al., 2015). För att skapa en personcentrerad 

omvårdnad krävs det att personalen har en god kunskap samt att de skapar tillit i mötet 

med patienten (Ross, Tod & Clarke, 2015). För att kunna ge bra omvårdnad vid 

dialysbehandling behöver sjuksköterskan se hela patienten. Det är viktigt att 

sjuksköterskan har stor kunskap om ämnet och kan erbjuda utbildning om HD 

(Bennett, 2011; Lovink et al., 2015).  

 

Vid svåra behandlingar är det viktigt att ha en god vårdrelation för att kunna samtala, 

hantera och sätta ord på känslor (Ho, Barbero, Hidalgo & Camps, 2010). Då patienter 

beroende av HD ökar blir sjuksköterskans uppgift bland annat att ha en god 

kommunikation med patienterna för att ge ökad kunskap angående sjukdomen samt 

att hjälpa till med livsstilsförändringar. Detta kommer bidra till en god vård och 

minskat lidande (Redmond & McClelland, 2006; Thompson-Martin, 2015).                 

Teoretisk ansats  

  

Eriksson (2015) beskriver att lidandet kan uppfattas som meningsfullt eller 

meningslöst. Det är människans egna unika och individuella sätt att förstå sin situation 

och sig själv som avgör hur lidandet utformar sig. Lidande, som är en del av livet och 

hälsan, kan innebära möjlighet till växt och utveckling. I vården finns olika typer av 

lidande - livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande (Eriksson, 2015). 

 

Livslidande är sammansvetsat med det liv människan lever och är bundet till 

människans livscykel. Beroende på var i livscykeln människan befinner sig är 

upplevelsen olika och en person reagerar på olika sätt i olika situationer. När någon 

drabbas av sjukdom, trauma eller upprepade händelser kan livslidande inträffa. 

Livslidande kan betyda en förlust av det sociala eller vara ett hot mot denne 

människans tillvaro (Eriksson, 2015 ). Livslidande är ett stort begrepp som innebär 

hur det känns att vara människa bland andra människor. Detta kan medföra stora 

förändringar i livet så som känslan av att inte bli sedd, känslan av att ge upp, 

kärlekslöshet, identitetslös, hopplöshet, rädsla, förtvivlan, svår smärta samt att vara 

nära döden. En människas liv kan snabbt förändras och innebära en plötslig rubbning 

av livet (Eriksson, 2015). 

 

Sjukdomslidande är en process till följd av sjukdom eller behandling. Lidandet kan 

vara besvärliga symtom som patienten upplever, biverkningar av behandling eller en 

diagnos. I samband med sjukdom och behandling uppkommer ofta kroppslig smärta 
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som orsak till lidande. Vid smärta påverkas människan som en helhet och kan därmed 

leda till minskad fysisk aktivitet. Vidare beskriver Eriksson (2015) det själsliga och 

andliga lidandet som kan uppstå efter en sjukdom eller behandling. Det själsliga och 

andliga lidandet kan medföra upplevelser och känslor som förnedring, skuld, skam, 

aggression och misslyckande. Det kan också leda till förlorandet av förmågor, nära 

vänner och anhöriga samt delaktighet i sociala sammanhang och värdet av att vara 

människa (Eriksson, 2015). 

 

Vårdlidande är det patienten drabbas av som en konsekvens av vård eller när det finns 

brister i vårdandet. Vårdlidande startar i relationen mellan vårdare och patient och kan 

leda till att patienter upplever att de kränks, blir misskötta eller upplever maktlöshet. 

Lidandet i sig är inte ett symtom på sjukdom utan ett tecken på otillräcklig vårdinsats 

(Eriksson, 2015).  Inom vårdlidande finns det fyra kända kategorier; kränkning av 

patientens värdighet som innebär att frånta människans möjlighet att fullt ut vara 

människa och på så sätt minska patientens önskan, vilja, kunskap, färdigheter och 

motivation. Den andra kategorin är fördömelse och straff som belyser hur patienter 

uppfattar vården och vårdaren. I den tredje kategorin, maktutövning, innebär det att 

beröva människans frihet att ta egna beslut. Den fjärde och sista kategorin är utebliven 

vård som innebär en bristande förmåga att se patientens bästa, medveten vanvård eller 

slarv (Eriksson, 2015).  

Syfte 

 

Att beskriva erfarenheter av lidande hos patienter som behandlas med hemodialys. 
 

Material och metod 

Design 

 

En litteraturöversikt av artiklar gjordes och en kvalitativ design användes. Att utgå 

ifrån en kvalitativ design innebär att analysera och studera patienters upplevelser och 

erfarenheter. Kvalitativ design bör användas när studien eller forskaren söker efter 

förståelse och innebörden av ett visst fenomen (Henricson & Billhult, 2012). 

En deduktiv ansats användes i litteraturöversikten. Vid deduktiv ansats väljer 

forskaren en teori eller modell att utgå ifrån. Teorin eller modellen går sedan som en 

röd tråd genom hela forskningsprocessen (Henricson & Billhult, 2012). I 

litteraturöversikten har teorin lidande av Katie Eriksson används där 

sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande bearbetades i analysen och resultatet. 
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Urval  

 

I litteraturöversikten användes avgränsningar för att hitta artiklar som passade syftet. 

Enligt Östlundh (2012) ska avgränsningar användas för att hitta relevanta artiklar. 

Artiklarna i litteraturöversikten skulle vara publicerade mellan 2006 och 2016. De 

skulle vara skrivna på engelska eller översatta till engelska, ha abstract tillgängliga 

samt vara peer reviewed. Inklusionskriterier var artiklar som svarade på syftet. 

Patienterna i artiklarna skulle vara över 18 år och behandlas med HD. Artiklarna som 

användes skulle ha en kvalitativ design med ett etiskt godkännande. Enligt Henricson 

(2012) ger det en större sökningsbredd att inkludera artiklar från flera världsdelar. 

Således har artiklar från olika världsdelar inkluderats. 

 

Exklusionskriterierna var artiklar som inte svarade på syftet, kvantitativa artiklar, 

artiklar som innehöll information om njurtransplantation och PD, samt artiklar 

skrivna på annat språk än engelska. Vid användningen av inklusions- och 

exklusionskriterier specificerades artiklarna som kunde användas. Detta leder till ett 

smalare och mer begränsat urval (Henricson & Billhult, 2012). För att kunna tillämpa 

kritiskt tänkande samt att säkerställa att kvalitén på artiklarna ska en 

kvalitetsgranskning göras (Friberg, 2012a). I artiklar där titel och abstract ansetts 

relevanta utfördes en kvalitetsgranskning. Artiklar som inte stämde överens med syftet 

eller inklusionskriterierna exkluderades. I denna litteraturöversikt användes ett 

granskningsprotokoll framtaget av Hälsohögskolan, Jönköping (Bilaga 1).   

 

Datainsamling 

 

Databaserna Medline och Cumulative Index to Nursing and Allied Health Litterature 

(CINAHL) användes i artikelsökningen för att hitta artiklar som besvarade syftet. 

Databaserna omfattar omvårdnad, medicin, arbetsterapi, sjukgymnastik samt 

nutrition och hälso- och sjukvårdsadministration (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011). Databaserna ansågs vara lämpliga och tillförlitliga då de innehåller tidigare 

omvårdnadsforskning. Boolesks sökteknik och trunkering användes vid samtliga 

sökningar. Det för att få ett specifikt samband mellan sökorden samt för att få med alla 

ändelser (Östlundh, 2012).                             

 

I CINAHL genomfördes fem sökningar. Vid första sökningen användes sökorden 

kidney disease OR cronic renal failure AND hemodialysis OR haemodialysis AND 

experience*. Sökningen gav 79 träffar. Samtliga titlar lästes, 11 titlar ansågs vara 

relevanta för syftet och dessa abstract lästes. Vidare valdes 3 artiklar ut för 

kvalitetsgranskning och 1 artikel godkändes till resultatet. Vid den andra sökningen 

användes sökorden hemodialysis OR haemodialysis AND suffer*. Sökningen gav 67 

träffar där alla titlar lästes. Varav 9 abstract lästes och 4 artiklar gick till 

kvalitetsgranskning där 2 artiklar godkändes till resultatet. I den tredje sökningen 

användes sökorden hemodialysis OR haemodialysis AND kidney disease OR cronic 
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renal disease AND patient* AND life. Det framkom 140 artiklar varav 21 abstract lästes, 

2 kvalitetsgranskades och 1 artikel godkändes till resultatet. I den fjärde sökningen 

användes sökorden hemodialysis OR haemodialysis AND quality of life AND 

experience*. Sökningen gav 54 artiklar, där alla titlar lästes, 13 abstract lästes och 5 

kvalitetsgranskades. Totalt blev 5 artiklar godkända till resultatet. I den femte och sista 

sökningen i CINAHL användes sökorden hemodialysis OR haemodialysis AND 

experience* AND person*. Sökningen gav 54 träffar, där alla titlar lästes. Abstract 

lästes på 4 artiklar, 1 kvalitetsgranskades och godkändes till resultat. 

 

I Medline genomfördes två sökningar. Vid första sökningen framkom 18 artiklar 

genom sökorden hemodialysis OR haemodialysis AND lived experience* AND 

patient*. Samtliga titlar lästes varav 6 abstract lästes, 4 artiklar kvalitetsgranskades där 

3 godkändes till resultatet.  I den andra sökningen i Medline användes sökorden 

hemodialysis OR haemodialysis AND experience* AND suffer*. Det framkom 73 

artiklar där 3 abstract lästes, 2 kvalitetsgranskades och 1 artikel godkändes till 

resultatet. En översikt av databassökningen sammanställdes (Bilaga 2).  

 

Vid kvalitetsgranskningen (Bilaga 1) skulle alla artiklar ha 4/4 godkända svar på del 1 

och ha minst 7/8 godkända svar på del 2 för att bli godkända till resultatet. Alla 14 

artiklar som användes i resultatet blev godkända vid kvalitetsgranskningen. 
 

Dataanalys 

 

Analysen över datainsamlingen utgår ifrån Friberg (2012b) femstegsmodell. Steg 1 

innebar att läsa artiklarna flera gånger för att få en helhetsförståelse (Friberg, 2012b). 

Forskarna läste artiklarna individuellt för att sedan gemensamt bearbeta artiklarna. 

Steg 2 innebar att ta ut det innehåll som svarade på syftet och fokusera på de kategorier 

och underkategorier som artiklarnas resultat innehöll (Friberg, 2012b). Då resultatet i 

litteraturöversikten utgick ifrån Katie Eriksson (2015) teori om lidande användes 

kategorierna livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. Varje kategori blev sedan 

tilldelad en specifik färg. Resultat i artiklarna som svarade på syftet blev överstrukna 

med den färg kopplat till rätt kategori. I steg 3 gjordes en sammanställning av varje 

artikels resultat (Friberg, 2012b). Varje artikel sammanställdes för hand och fördes in 

i ett dokument utifrån färgmarkeringarna. Steg 4 innebar en gemensam 

sammanställning av alla artiklarnas resultat. Likheter och skillnader bör jämföras 

mellan de olika artiklarna (Friberg, 2012b). Vidare plockades varje enskild kategori ut 

från dokumentet och sammanställdes i tre nya dokument efter respektive kategori.  I 

steg 5 ska innehållet i artiklarna och dess olika kategori beskrivas (Friberg, 2012b). 

Varje nytt dokument sammanställdes till ett gemensamt resultat där innehållet i 

artiklarna och kategorierna beskrevs. 

 



 

8 
 

Etiska överväganden 

 

Vid arbete med forskning handlar den etiska utmaningen om att skydda människor 

från att skadas, såras eller utnyttjas. Med hjälp av etiska principer, så som 

autonomiprincipen, ökar sannolikheten att deltagarnas säkerhet, rättigheter och 

välbefinnande bevaras (Kjellström, 2012). Ett etiskt övervägande sker innan och under 

arbetets gång. Detta för att förutse att värderingar, uttryck och värden reflekteras kring 

(Kjellström, 2012).  

 

Förförståelse innebär de värderingar, kunskaper och erfarenheter som finns hos 

forskaren innan studien påbörjas. Forskaren kan dra slutsatser från tidigare 

erfarenheter och värderingar vilket kan påverka hur resultatet redovisas (Priebe & 

Landström, 2012). Förförståelsen har reflekterats kring innan och under arbetets gång. 

Reflektionen över förförståelsen formar vetande och kunnande och hjälper forskaren 

om hur studien ska formuleras (Priebe & Landström, 2012). De värderingar som fanns 

innan studien påbörjades var att njursvikt var en allvarlig sjukdom som särskilt 

drabbar äldre som har hypertoni, övervikt och diabetes typ 2. Förförståelsen fanns 

även om att HD är en livsuppehållande behandling. Dessa förförståelser kommer från 

utbildning och arbete inom omvårdnad samt från media. Grupphandledning har skett 

kontinuerligt under arbetets gång. Det går inte att utesluta att förförståelsen påverkade 

dataanalysen eller resultatet. Då grupphandledning tillämpas ökar trovärdigheten att 

analysen är grundad i data (Henricson, 2012).  Enbart artiklar med tillstånd från etisk 

kommitté samt noggrant påvisat etiskt övervägande har inkluderats. Detta ökar 

litteraturöversiktens vetenskapliga värde (Wallgren & Henricson, 2012).  

 

Resultat 

HD påverkade patienternas lidande. Livet förändrades socialt, emotionellt och 

ekonomiskt. Förlusten av frihet och förändringar i relationer var vanligt beskrivet i 

artiklarna. Patienterna upplevde symtom som huvudvärk, extrem trötthet, utmattning, 

sömnsvårigheter och smärta. Vikten av goda vårdrelationer upplevdes som 

grundläggande för god omvårdnad.  

Livslidande 

 

Det framkom att patienterna upplevde att deras liv, rutiner och frihet försvann eller 

minskades vid HD (Al-Arabi, 2006; Herlin & Wann-Hansson, 2010; Monaro, 

Stewart  & Gullick, 2014; Kazemi, Nasrabadi, Hasanpour, Hassankhani & Mills, 2011; 

Axelsson, Randers, Jacobson & Klang, 2012). De uppgav att resor eller att åka på 

semester inte längre var möjlig. Vidare uppgav de att kostnaden av HD i ett annat land 

var mycket dyr, vilket ledde till minskad möjlighet till resor (Al-Arabi, 2006; Al Nazly, 

Ahmad, Musil & Nabolsi, 2013; Kazemi et al., 2011; Kaba et al., 2007; Lai, Loh, 

Mooppil, Krishnan & Griva, 2012). Att inte heller veta om de skulle klara av att träffa 
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släkt och vänner för att fira högtider påverkade dem negativt (Herlin & Wann-

Hansson, 2010). Patienterna upplevde en förlorad kontroll över livet då de inte längre 

kunde deltaga vid samma aktiviteter som tidigare, vara spontana eller göra de saker 

som de önskade (Al-Arabi, 2006; Herlin & Wann-Hansson, 2010; Monaro et al., 2014; 

Kazemi et al., 2011; Guerra-Guerrerro, del Pilar Camargo-Plazas, Cameron, Santos-

Salas & Cofre-González, 2014; Lee, Lin, Chaboyer, Chiang & Hung, 2007; Horigan, 

Schneider, Docherty & Barroso, 2013). De kände att behandlingen och den förlorade 

tiden medförde att de inte kunde leva livet fullt ut eller att de inte längre kunde njuta 

av livet (Calvey & Mee, 2011). Patienterna spenderade mycket tid kopplade till HD-

maskinen vilket gjorde att de var tvungna att leva livet efter ett strikt schema och 

möjligheten att vara lediga, spontana eller resa begränsades avsevärt (Al-Arabi, 2006: 

Herlin & Wann-Hansson, 2010; Monaro et al., 2014; Al Nazly et al., 2013; Kazemi et 

al., 2011). 
 

Sociala aktiviteter var ofta förknippat med svårigheter då de kände att de inte kunde 

deltaga eftersom aktiviteten krävde för mycket energi (Calvey & Mee, 2011; Horigan et 

al., 2013). De sociala aktiviteterna blev ofta lidande. Patienterna upplevde det var svårt 

att hålla humöret uppe samt att de kände ett bristande intresse för omgivningen på 

grund av ökad trötthet (Lee et al., 2007). Patienterna uttryckte en rädsla över att bli 

behandlade annorlunda eftersom de inte längre kunde eller orkade utföra samma 

aktiviteter som de tidigare varit med på (Calvey & Mee, 2011; Lee et al., 2007). 

Begränsningarna som kom till följd av att leva med HD gjorde att patienterna kände 

att de behövde anpassa livet efter behandlingen (Al Nazly et al., 2013; Horigan et al., 

2013). Det stressade dem att inte längre kunde leva livet som tidigare (Calvey & Mee, 

2011). Restriktioner kring mat och dryck gjorde att patienternas möjlighet till socialt 

liv begränsades (Kaba et al., 2007; de Queiroz Frazão, Bezerra, de Paiva & de Carvalho-

Lira, 2014; Lai et al., 2012; Horigan et al., 2013).  

En ekonomisk stress var vanligt (Monaro et al., 2014; Small, 2010). Patienterna kunde 

inte längre arbeta som tidigare och var tvungna att anpassa arbetslivet efter tiden de 

spenderade på HD-mottagningen (Herlin & Wann-Hansson, 2010; Al Nazly et al., 

2013; Horigan et al., 2013). Det ledde till att patienterna eventuellt behövde gå ner i 

arbetstid och en följd av detta kunde betyda en minskad möjlighet till befordring. På 

grund av behandlingen var det patienter som inte längre kunde flyga eller resa med 

arbetet. En del behövde sluta på sitt arbete och att möjligheten att hitta ett nytt var 

mycket begränsad. Detta ledde till att de kände ekonomisk oro (Al-Arabi, 2006; Herlin 

& Wann-Hansson, 2010; Al Nazly et al., 2013; Kaba et al., 2007; Calvey & Mee, 2011; 

2014; Small, 2010). 
 

Planera dagarna, framtiden eller drömmar var längre inte möjligt vilket fick 

patienterna att känna sig stressade (Calvey & Mee, 2011; Axelsson et al., 2012). 

Aktiviteter och planer med familj eller vänner blev lidande eftersom patienten inte 

visste om en träff skulle vara möjlig på grund av trötthet (Calvey & Mee, 2011; Guerra-

Guerrerro et al., 2014; Lee et al., 2007; Axelsson et al., 2012; Horigan et al., 2013). 

Detta kunde leda till en känsla av att vara otillräcklig eller skyldig (Horigan et al., 
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2013). Relationerna med anhöriga och vänner påverkades av HD. Rollerna i 

familjedynamiken ändrades och patienterna uppgav att de kände sig som en börda för 

familjen, exempelvis kunde de inte hjälpa till att utföra vardagssysslor (Al-Arabi, 2006; 

Monaro et al., 2014; Kaba et al., 2007; Guerra-Guerrerro et al., 2014; Lee et al., 2007; 

Small, 2010). Patienterna beskrev en frustration över att inte få bli arg på sina anhöriga 

då de ofta hjälpte till med omvårdnaden (Axelsson et al., 2012). En del uppgav också 

en önskan eller vilja att få dö innan sin partner eftersom det fanns en osäkerhet kring 

hur de skulle klara sig själva (Axelsson et al., 2012). Sexlivet blev påverkat av att leva 

med HD och patienterna upplevde att kroppen förändrades samt att energin och lusten 

inte längre fanns kvar. Vissa uppgav att de emellanåt hade sex fast de inte kände lust 

vilket ledde till ännu mer ointresse (Al Nazly et al., 2013; de Queiroz Frazão et al., 

2014). 

 

En del upplevde att tron och religionen blev lidande på grund av de restriktioner som 

sjukdomen och behandlingen medförde. I vissa kulturer och religioner är mat och 

dryck en viktig del vilket gjorde att patienterna inte fullt ut kunde delta i utövandet (Al 

Nazly et al., 2013). En del upplevde att det var dyrt att leva efter de strikta kost- och 

vätskerestriktionerna samt att det var svårt att hålla vätskebalansen (Small, 2010).  

 

En känslomässig stress var förekommande då funderingar kring framtiden och 

meningen med livet och döden var vanligt (Axelsson et al., 2012). Patienterna kände 

ett förlorat syfte med livet och sökte efter att bli sitt gamla jag igen (Calvey & Mee, 

2011). Det förlorade syftet ledde fram till att de kunde uppleva livet som monotont och 

de kände oförmåga att påverka sitt eget öde samt att de levde på lånad tid (Kaba et al., 

2007; Small, 2010). 

Sjukdomslidande 

 

Patienter som levde med HD fick en försämrad kroppsbild (Al-Arabi, 2006; Monaro et 

al., 2014; Calvey  & Mee, 2011; Small, 2010). Den förändrade kroppsbilden kunde 

resultera i chock och sorg över att kroppen inte fungerar som den tidigare gjort 

(Monaro et al., 2014). Förändrad eller förlorad kroppslig autonomi, minskad ork, 

extrem trötthet och muskelsvaghet var vanliga symtom som patienterna beskrev (Al-

Arabi, 2006; Monaro et al., 2014; Kazemi et al., 2011; Kaba et al., 2007; Lee et al., 2007; 

Axelsson et al., 2012; Lai et al., 2012; Horigan et al., 2013; Small, 2010). Patienterna 

uppgav också att de fick hud- och viktförändringar (Calvey  & Mee, 2011; de Queiroz 

Frazão et al., 2014; Guerra-Guerrerro et al., 2014). En del upplevde att de kände sig 

smutsiga och känslan av att inte kunna bli rena (Calvey  & Mee, 2011). De kroppsliga 

förändringarna som patienterna upplevde ledde till att en del kände sig mindre 

attraktiva (de Queiroz Frazã et al., 2014). Patienterna ansåg att de hade fått en 

försämrad självbild och självkänsla (Monaro,et al., 2014; Kazemi et al., 2011; Calvey & 

Mee, 2011; de Queiroz Frazão et al., 2014). Detta ledde fram till stress och en känsla av 

hopplöshet (Kazemi et al., 2011). Depression och självmordstankar var något som var 

vanligt förekommande (Lee et al., 2007; Lai et al., 2012). Den förändrade kroppsbilden 
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och känslan av att vara obekväm i sin kropp gav patienterna känslan av att vara 

värdelös, osäker, otillräcklig och ensam (Herlin & Wann-Hansson, 2010; Monaro et 

al., 2014; Kazemi et al., 2011; Calvey & Mee, 2011; Horigan et al., 2013). De ansåg även 

att könsrollen utmanades med den förändrade kroppsbilden då de inte längre orkade 

utföra de aktiviteter som var kopplade till sin könsroll eller orkade bry sig om sitt 

utseende (Monaro,et al., 2014). 

 

Utanförskap, minskad social samhörighet och begränsad aktivitet upplevdes av 

patienterna (Al-Arabi, 2006; Monaro et al., 2014; Kazemi et al., 2011; Guerra-

Guerrerro et al., 2014; Axelsson et al., 2012; Lai et al., 2012; Horigan et al., 2013; Small, 

2010). Extrem trötthet var vanligt innan, mellan och efter behandlingen och påverkade 

patienternas liv (Al-Arabi, 2006; Monaro et al., 2014; Axelsson et al., 2012). De 

upplevde att de sällan eller aldrig var på humör för att umgås eller att gå på aktiviteter 

eftersom orkeslösheten var konstant (Kazemi et al., 2011; Calvey  & Mee, 2011; Horigan 

et al., 2013). Rädslan för en ökad trötthet gjorde att de tackade nej till aktiviteter som 

de tidigare kunnat vara med på (Kazemi et al., 2011; Small, 2010). Det framkom att 

patienterna upplevde många olika känslor i samband med sjukdomen och 

behandlingen. Känslor som skam, förnekelse, oro, osäkerhet, förtvivlan och frustration 

var ofta beskrivit (Herlin & Wann-Hansson, 2010; Kazemi et al., 2011; Kaba et al., 

2007; de Queiroz Frazão et al., 2014; Calvey  & Mee, 2011 Guerra-Guerrerro et al., 

2014). Känslan av att vara ledsen och olycklig var också förekommande (de Queiroz 

Frazão et al., 2014). De upplevde rädsla och stress över ett förändrat liv men även över 

att få andra sjukdomar (Kazemi et al., 2011; Kaba et al., 2007). Patienternas 

immunförsvar blev försämrat och vid exempelvis en infektion behövde de ofta en 

längre tids sjukhusvård (Herlin & Wann-Hansson, 2010). De uttryckte funderingar 

kring döden då de kände att de levde på lånad tid (Monaro et al., 2014; de Queiroz 

Frazão et al., 2014). Sjukdomen kunde kännas som svårhanterlig och en del upplevde 

att den var svår att acceptera (Lai et al., 2012). En del kvinnor upplevde en sorg och 

besvikelse över att inte längre känna att det var möjligt att bli gravid och få barn (Small, 

2010). Symtom som illamående, sömnsvårigheter, smärta, värk, aggression, yrsel (Al 

Nazly et al., 2013; Kaba et al., 2007; de Queiroz Frazão et al., 2014; Guerra-Guerrerro 

et al., 2014; Lee et al., 2007; Horigan et al., 2013) samt hurvudvärk, extrem trötthet, 

uttmattning, svaghet och kramper var vanligt beskrivit (Al-Arabi, 2006; Monaro et al., 

2014; Al Nazly et al., 2013; Kazemi et al., 2011; Calvey  & Mee, 2011; Guerra-Guerrerro 

et al., 2014; Lee et al., 2007; Axelsson et al., 2012; Lai et al., 2012). Ett vanligt 

förekommande problem var att patienternas minnes- och koncentrationsförmåga 

försämrades (Horigan et al., 2013). Dessa påverkades negativt på grund av trötthet, 

sömnbrist och smärta (Kaba et al., 2007; Lee et al., 2007; Horigan et al., 2013; Small, 

2010). 

Vårdlidande 

 

Patienterna spenderade många timmar på HD-mottagningen vilket ledde till att de fick 

en känsla av att vara fysiskt fast vid HD-maskinen (Monaro et al., 2014; Kazemi et al., 
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2011; Kaba et al., 2007; Calvey & Mee, 2011; Guerra-Guerrerro et al., 2014; Axelssonen 

et al., 2012; Small, 2010). Om personalen bemötte patienterna som en vän istället för 

patient upplevde patienterna att de fick ett bättre bemötande. Detta ledde till att 

patienten kände sig mindre som en maskin och mer som en människa (Al Nazly et al., 

2013). Känslan av att vara objektifierade var något som upplevdes bland patienterna. 

De upplevde att de var en börda samt i vägen för sjukvårdspersonalen (Axelsson et al., 

2012; Lai et al., 2012). Bristande tillit till sjuksköterskorna och deras kompetens var 

något som patienterna uttryckte oro över då de lägger sitt liv i sjuksköterskans händer 

(Herlin & Wann-Hansson, 2010; Kaba et al., 2007; Axelsson et al., 2012).  

 

Patienterna upplevde att de var tvungna att anpassa livet, rutiner och scheman efter 

HD-mottagningens öppettider. De var beroende av sjukvårdspersonalens kompetens 

och att personalen måste vara på plats under behandlingen (Kazemi et al., 2011; Calvey 

& Mee, 2011; Axelsson et al., 2012). Patienterna beskrev en rädsla över att bli sjuk vilket 

skulle resultera i att de blev inneliggande och fick en längre vårdtid (Lai et al., 2012). 

Vidare beskrev de en rädsla för en förstörd AV-fistel, ärrbildning samt att ständigt bli 

stucken, något som kunde uppfattas som smärtsamt (Herlin & Wann-Hansson, 2010; 

Al Nazly et al., 2013; Lai et al., 2012). En del patienter upplevde att behandlingen var 

tortyr men väljer likväl att genomgå behandlingen då den är livsuppehållande (Guerra-

Guerrerro et al., 2014).  

 

Kommunikationen mellan patienten och sjuksköterskan upplevdes som bristfällig. 

Patienterna ansåg att de fick otillräckligt med information från sjuksköterskan samt 

att de önskade att få vara mer delaktiga och involverade i vården (Al Nazly et al., 2013; 

Calvey & Mee 2011). Ett begränsat intresse från sjuksköterskan upplevdes som brist på 

empati och förståelse. Det ledde fram till att patienterna kände sig misstrodda och inte 

tagna på allvar vilket medförde att de inte kunde anförtrodde sig till sjuksköterskorna 

(Axelsson et al., 2012).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

 

Denna litteraturöversikt genomfördes utifrån artiklar med kvalitativ design. Vid 

användning av kvalitativa studier ökar förståelsen av patienters upplevelser, 

förväntningar och erfarenheter. Då syftet var att beskriva erfarenheter ansågs det 

relevant att använda kvalitativa artiklar.  Målet med kvalitativa studier är att få en ökad 

förståelse om det studerade ämnet (Friberg, 2012b). Att aldrig tidigare ha genomfört 

en litteraturöversikt kan dock anses som en svaghet (Wallgren & Henricson, 2012). 

 

De artiklar som inkluderades i resultatet var peer-reviewed. Det anses vara en styrka 

då enbart artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter uppkommer vid sökningen 

(Östlundh, 2012). De flesta databaserna är baserade på engelska artiklar (Östlundh, 
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2012). I resultatet användes enbart artiklar skrivna på engelska eller översatt till 

engelska då språket bemästrades väl. Om forskaren bemästrar språket väl anses det 

öka trovärdigheten (Wallengren & Henricson, 2012). Det skulle kunna innebära en 

språklig utmaning för forskaren om engelska inte är modersmålet (Östlundh, 2012).  

 

Sökningen avgränsades mellan 2006 till 2016. Användning av en tidsram anses vara 

viktigt då vetenskaplig forskning är en färskvara (Östlundh, 2012). Ytterligare 

inklusionskriterier var att enbart använda artiklar som innehåller patienter över 18 år. 

Forskaren ska skydda människor från att skadas eller utnyttjas (Kjellström, 2012) där 

av undviks användning av sårbara grupper i litteraturöversikten.  

 

Ett inklusionskriterie var att patienterna skulle behandlas med HD då detta svarade på 

syftet. De artiklar som innehöll både HD och PD eller HD och transplantation blev 

exkluderade för att inte få missvisande data till resultatet. Det stärker resultatet att 

inkludera artiklar från hela världen eftersom urvalet på sökningarna ökar och fler 

erfarenheter kan studeras (Henricson, 2012). Att utesluta en del av världen kan 

innebära begränsning av sökningarna och kan medföra förlust av värdefull data. I 

litteraturöversikten användes således artiklar från hela världen. 

 

Tidsbegränsningen vid litteraturöversikten har en betydande faktor (Henricson, 2012). 

Det kan leda till begränsade artikelsökningar då flertalet databaser inte hann användas 

och eventuell förlust av relevanta artiklar kan ske. Databaser som användes vid 

artikelsökningarna var CINAHL och Medline. Det kan anses som en svaghet att endast 

använda sig utav få datatabaser (Wallgren & Henricson, 2012). Trots få använda 

databaser har lämpliga artiklar hittats. 

 

Många abstract och titlar lästes vilket anses ge ökad trovärdighet. Abstract och titlar 

ska läsas var för sig för att kunna veta vilka artiklar som ska inkluderas eller exkluderas 

till resultatet (Kristensson, 2014). Abstract lästes inte på de titlar som inte svarade på 

syftet vilket ledde till många lästa titlar men färre lästa abstract.  

 

I dataanalysen användes Fribergs femstegsmodell. Denna ansågs vara relevant då 

modellen används för att tydligt kunna plocka ut viktig information i artiklarna som 

svarade på syftet för att sedan sammanställa ett resultat. En artikelmatris gjordes 

(Bilaga 3). Detta för att få en helhetssyn över artiklarnas resultat (Friberg, 2012b). 

Enligt Friberg (2012b) ska kvalitativa studier ha som mål att ge ökad förståelse.  Då 

studiens mål var att ge ökad förståelse om patienters lidande användes Katie Eriksson 

teori om lidande som teoretisk referensram i analysprocessen.  

 

Artiklar med både hög och låg kvalité uppkom i sökningarna. För att enbart inkludera 

artiklar med hög kvalité i resultatet användes ett kvalitetsgranskningsprotokoll (Bilaga 

1). En noggrann kritisk granskning är grundläggande för att avgöra artiklarnas kvalité 

(Kristensson, 2014; Friberg, 2012b). En gemensam kvalitetsgranskning utfördes på 

artiklar med godkänt abstract. Det ökar tillförlitligheten (Henricson, 2012b). 
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Granskningsprotokollet bestod av två delar. Del I innehöll fyra frågor där alla artiklar 

behövde fyra poäng för att gå vidare till del II. Del II bestod av åtta frågor där sju av 

åtta poäng var nödvändigt för att artiklarna skulle inkluderas i resultatet. Artiklar med 

färre poäng än elva av tolv poäng exkluderades.  För ökad trovärdighet och minskad 

risk för att personliga åsikter och värderingar påverkade resultatet, bör artiklarna 

analyseras gemensamt (Carlsson, 2012). Artiklarna i litteraturöversikten har 

gemensamt analyserats då det ansågs öka trovärdigheten.  

 

För att stärka studiens pålitlighet krävs förståelse om att forskaren påverkades av 

tidigare erfarenheter. Genom självreflektion kan forskaren förstå vilken betydelse 

dennes förförståelse kunde haft i studien. Reflektion kring förförståelse kan även ske 

med hjälp av studiegrupper och på så sätt undvika att tidigare kunskap påverkar 

slutsatserna i resultatet (Priebe & Landström, 2012). Under arbetets gång med 

litteraturöversikten har regelbundna gruppseminarium med handledning förekommit. 

Det har varit av stort värde då det hjälpt utformningen av arbetet. Genom 

gruppseminarier och handledning får forskarna stöd, råd och reflektion kring studien 

(Segersten, 2012).  

 

Då litteraturöversikten har bearbetats under kort tid kunde endast liten del av 

materialet om erfarenheter av lidande hos patienter som genomgår hemodialys 

studeras. Resultatet visade på att patienterna upplevde ett bristfälligt bemötande från 

sjuksköterskorna, därför bör vidare forskning belysa hur sjuksköterskans bemötande 

kan minska patienternas lidande.  

 

Resultatdiskussion  

 

Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av patienters lidande vid behandling 

av HD. I livslidande framkom det att patienter upplevde en förlorad frihet och kontroll 

över livet. Sjukdomslidande medförde en minskad fysisk aktivitet samt känslor så som 

skam och skuld. Bristande tillit till sjuksköterskan och dennes kompetens samt 

bristande vårdrelationer var ett vanligt förekommande vårdlidande.  

 

Eriksson (2015) beskriver att lidande kan uppfattas som meningsfullt eller 

meningslöst. Då flera patienter i resultatet belyste att de hade funderingar om 

meningen med livet och om döden tolkas deras lidande som meningslöst. Vidare 

beskriver Eriksson (2015) att allt lidande är ett naturligt fenomen och är en subjektiv 

upplevelse, därför kan det vara svårt att definiera om patienternas lidande faktiskt är 

meningslöst. Patienterna i resultatet beskrev att de fann det svårt att acceptera 

sjukdom och behandling. Eriksson (2015) uppger att lidandet först blir meningsfullt 

när patienterna upplever försoning och acceptans av sjukdomen.  Livet upplevdes som 

begränsat av HD då regler och scheman måste följas. Det uppfattades som en stress att 

inte kunna leva livet lika fritt som tidigare och inte kunna leva livet fullt ut. En studie 

gjord av Bennett, Weinberg, Bridgman och Cummins (2015) belyser att patienter som 
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lever med HD har ett sämre välbefinnande än övriga befolkningen. Trots det sämre 

välbefinnandet hos patienterna visar en studie från Mulder och Sikken-Kersten (2016) 

att patienterna försökte fokusera på att leva i nuet, vilket kan uppfattas som 

välbefinnande. De belyser även vikten av ett socialt liv och att fortsätta umgås med 

familj och vänner för att uppnå välbefinnande (Mulder & Sikken-Kersten, 2016). 

 

Eriksson (2015) beskriver livslidande som en fara mot patientens tillvaro. Möjligheten 

att vara spontan och att njuta av livet uppgavs som en svårighet, vilket försämrade 

patientens tillvaro. Detta styrks även av Sadala och Lorencon (2006) samt Yu och 

Petrini (2010) som framkommit med liknande resultat i tidigare forskning.  

 

HD upplevdes som tidskrävande vilket påverkade patienternas ekonomi och 

arbetssituation vilket ledde till ekonomisk stress. De uppgav att det var svårt att behålla 

arbetet och möjligheten till att få ett nytt arbete var begränsat.  Vidare uppgav de att 

de inte längre kunde resa i arbetet eller att de behövde gå ner i arbetstid. Detta 

uppfattades som minskad chans att bli befordrad. Tidigare forskning visar att 

patienterna upplevde HD som en ekonomisk börda och det gav försämrade chanser till 

utbildning och arbetserbjudanden (Griva, Ng, Loei, Mooppil, McBain & Newman, 

2013; Yu & Petrini, 2010). Dessa upplevelser styrks också av Bayhakki & Hatthakit 

(2012) som menar att HD kan medföra problem med arbetssituationen och kan 

resultera i förlust av inkomst. 

 

Patienterna uppgav att familjedynamiken ändrades. De beskrev även en känsla av att 

vara en börda då de inte längre hade energi att hjälpa till med vardagssysslor. Den 

bristande energin och orkeslösheten påverkade den sexuella hälsan negativt för 

patienterna eftersom lusten ofta försvann i samband med en låg energi. Enligt Eriksson 

(2015) innebär sjukdomslidande en förlust av förmågor. Vidare belyser Eriksson 

(2015) sjukdomslidande som biverkningar av en behandling. Sabanciogullari et al., 

(2015) uppger i en tidigare studie att sexuell dysfunktion kan vara en biverkning av 

behandlingen. HD kan försvaga individens kroppsuppfattning, självkänsla och 

egenvård vilket i sin tur kan påverka patientens sexuella samliv och orsaka sexuell 

dysfunktion. Tidigare forskning visar att den bristande energin påverkar 

familjedynamiken. Patienterna upplevde skuldkänslor då partnern ofta fick utföra alla 

hushållssysslor (Yu & Petrini, 2010). Orkeslösheten påverkade även sexlusten negativt 

(Danquah, Zimmerman, Diamond, Meininger & Bergstrom, 2010; Walker, James & 

Burns, 2012).  

 

Det sociala livet blev lidande då en ökad trötthet var vanligt vid HD. Aktiviteter, planer 

och möjligheten att resa blev lidande på grund av att patienterna inte längre orkade 

umgås eller hålla humöret uppe. Detta kunde leda till en känsla av otillräcklighet och 

skyldighet. På grund av de kost- och vätskerestriktioner som följer med behandlingen, 

tackade de ofta nej till sociala aktiviteter. Detta styrks av Yu & Petrini (2010), Griva et 

al., (2013) och Walker et al., (2012) som menar att livsstilsförändringarna kunde leda 

till förlust av vänner och ett förlorat socialt liv. Vidare belyser forskarna att kost- och 
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vätskerestriktionerna upplevdes av patienterna som begränsande då det sociala och 

kulturella livet ofta kretsar kring att äta på restaurang och att dela mat med familj och 

vänner. 

 

Symtom som illamående, minnesförlust, smärta, yrsel, sömnsvårigheter, svaghet och 

extrem trötthet var vanligt förekommande i samband med HD. Den extrema tröttheten 

var konstant och rädslan över att förlora mer energi gjorde att patienterna tackade nej 

till sociala aktiviteter. Ytterligare beskrevs symtom som muskelsvaghet, 

koncentrationssvårigheter, utmattning, huvudvärk och aggressioner. Eriksson (2015) 

menar att sjukdomslidande medför upplevelser av många olika känslor och besvärliga 

symtom. Detta styrks av tidigare forskning som visar att HD gav påfrestande symtom 

som påverkade patienternas liv (Yu & Petrini 2010; Horigan, 2012; Danquah et al., 

2010). En del upplevde att den extrema tröttheten påverkade det sociala livet eftersom 

patienterna inte längre orkade umgås eller att de var för trötta för att hålla 

koncentrationen uppe (Yu & Petrini 2010; Horigan, 2012; Danquah et al., 2010).  

 

Patienterna upplevde många känslor i samband med sjukdomen och behandlingen. 

Vanligt förekommande känslor var skam, förnekelse, oro och frustration. Det var också 

vanligt att patienterna var trötta, olyckliga, ledsna, rädda och stressade. 

Självmordstankar och depression förekom bland patienterna. De upplevde stress och 

rädsla över en förändrad kroppsbild och ett förändrat liv. Silva Junior et al (2014) 

menar att depression var vanligt bland patienter som genomgick HD samt att det var 

en riskfaktor som var associerad med hög dödlighet. Det styrks vidare av Horigan 

(2012) vars forskning tyder på ett samband mellan trötthet och depression. Tidigare 

forskning visar att ångest, förnekelse, olycka, sorg och rädsla var normala reaktioner i 

samband med HD. De upplevde en emotionell instabilitet (Yu & Petrini, 2010).  

 

Patienterna kände sig fysiskt fast vid HD-maskinen samt att livet måste planeras kring 

HD. Vid HD var det patienter som upplevde att de var en börda för 

sjukvårdspersonalen. Vidare uttryckte de bristande tillit och oro över sjuksköterskans 

kompetens då de behövde lägga livet i sjuksköterskans händer. Vårdlidande 

uppkommer i relationen mellan vårdare och patient och blir en konsekvens när det 

brister i vårdandet (Eriksson, 2015). Bennett (2011), Lovink et al (2015) samt Ross et 

al., (2015) menar att god omvårdnad sker när sjuksköterskan ser hela patienten, 

besitter rätt kunskap och kompetens samt att de skapar tillit i mötet med patienten. 

Relationen mellan vårdpersonal och patienten bygger på tillit då patienterna är helt 

beroende av sjuksköterskan kompetens (Sadala & Lorencon, 2006; Ross et al., 2015).  

Patienterna kan bli mer delaktiga i vården genom att exempelvis sticka sig själv med 

nålarna samt att starta HD-maskinen själv. Genom delaktighet kan patienterna lättare 

hantera sin sårbarhet och sjukdom (Hagren, Pettersen, Severinsson, Lützén, & Clyne, 

2005). 
 

Kommunikationen mellan patienterna och sjuksköterskorna var bristfällig. 

Patienterna upplevde ett bristande intresse från sjuksköterskorna och de ansåg att de 
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inte fick vara tillräckligt delaktiga i vården. I tidigare forskning uppgav patienterna att 

de behövde mer information och stöd från sjuksköterskorna. Den bristande 

kommunikationen uppstod oftast vid situationer där sjuksköterskan var stressad och 

upptagen. Sjuksköterskans stress gjorde att patienterna inte kände sig hörda eller 

uppmärksammade (Yu & Petrini, 2010; Griva et al., 2013). Alla patienter har ett behov 

av att känna sig respekterade och sedda i relationen med vårdpersonalen (Lovink et 

al., 2015).  

 

Kliniska implikationer 

 

Resultatet gav en ökad förståelse om vad lidande innebär för patienter som lever med 

HD. Detta ger sjuksköterskor information om hur de i omvårdnaden kan minska 

känslan av lidande hos patienter. Det är en utmaning för vårdpersonalen att vårda 

patienter med HD. Det krävs rätt kompetens för att uppmärksamma, bemöta och 

hantera de svårigheter som en patient med HD upplever på ett värdigt sätt (Horigan et 

al., 2012). Litteraturöversikten visar på vikten av att sjuksköterskan bör bemöta 

patienten med empati och förståelse för att skapa en professionell och trygg 

vårdrelation. Med en adekvat kommunikation skapar sjuksköterskan en god 

vårdrelation till patienten, vilket leder till en ökad tillit till sjuksköterskan och dennes 

kompetens. För att säkerställa att vården håller en god kvalitet krävs det att 

sjuksköterskan reflekterar kring den egna kompetensen. En förhoppning är att studien 

ska belysa lidandets komplexitet och vikten av att som sjuksköterska bemöta alla 

patienter med empati och förståelse. För att detta ska ske krävs att sjuksköterskan 

reflekterar kring den egna kompetensen.  
 

Slutsats 

 

I litteraturöversikten framkom att patienternas liv påverkades till stor del av att 

genomgå HD. Friheten försvann och påverkade patienternas möjlighet till att resa, 

vara spontan och att njuta av livet. HD förändrade möjligheterna till arbete och 

patienterna upplevde en ekonomisk stress. HD är en tidskrävande behandling som 

påverkade patienternas familjedynamik, sociala liv och relationer. Patienterna med 

HD fick symtom som extrem trötthet, utmattning och svaghet vilket ledde till att 

patienterna avstod från social aktiviteter. Sociala relationer blev lidande på grund av 

de kost- och vätskerestriktioner som följer behandlingen. Patienterna upplevde en 

bristande tillit till sjuksköterskorna vilket ledde till en oro då de är beroende av 

sjuksköterskans kompetens. Resultatet kan leda till ökad kunskap och förståelse om 

hur HD påverkar livet. En ökad kunskap om lidandets påverkan leder till god 

omvårdnad samt minskar lidande.  
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Bilaga 1 
 

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod 
 

Titel:  
Författare:  
Årtal:  
Tidskrift:  

 
Del I.  
Beskrivning av studien 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja  Nej 
 
 
Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja  Nej 
beskrivet? 
 
 
Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja Nej  
 
 
Är urvalet beskrivet?  Ja  Nej  
 
 
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del II. Vid Nej på någon 
av frågorna ovan exkluderas artikeln. 
 
 
 

 

Del II 
Kvalitetsfrågor 
 
Beskrivs vald kvalitativ metod?   Ja Nej  

Hänger metod och syfte ihop?   Ja  Nej  

(Kvalitativt syfte – kvalitativ metod) 

Beskrivs datainsamlingen?   Ja  Nej 

Beskrivs dataanalysen?   Ja  Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/   Ja  Nej 

ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i diskussionen? 

    Ja  Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?     

    Ja  Nej  

h
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Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i diskussionen? 

    Ja  Nej 

 
Är resultatet relevant för ert syfte? 
 
Om ja, beskriv:  
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
 
Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
 
 
Deltagarkarakteristiska  
 
Antal: 
     
Ålder:    
  
Man/Kvinna:     
 
Granskare sign: 
 
 
Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping/henr 
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Tabell 1. Översikt över databassökning 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstracts 

Kvalitets-
granskning 

Till 
resultat 

CINAHL 
27/9-2016 
 
 
 

Kidney disease 
OR cronic renal 
failure AND 
Hemodialysis OR 
Haemodialysis 
AND experience* 

79 79 11 3 1 

CINAHL 
27/9-2016 
 
 

Hemodialysis OR 
Haemodialysis 
AND Suffer*  

67 67 9 4 2 

CINAHL 
27/9-2016 
 
 

Hemodialysis OR 
Haemodialysis 
AND kidney 
disease OR cronic 
renal disease 
AND patient* 
AND life 

140 140 21 2 1 

CINAHL 
8/10-2016 
 
 

Hemodialysis OR 
Haemodialysis 
AND quality of 
life AND 
experience* 

54 54 13 5 5 

CINAHL 
8/10-2016 
 
 

Hemodialysis OR 
Haemodialysis 
AND experience* 
AND person* 

54 54 4 1 1 

MEDLINE 
8/10-2016 
 
 

Hemodialysis OR 
Haemodialysis 
AND lived 
experience* AND 
patient* 

18 18 6 4 3 

MEDLINE  
8/10-2016 
 
 

Hemodialysis OR 
Haemodialysis 
AND Experience* 
AND Suffer* 

73 73 3 2 1 

Summa:  485 485 67 39 14 
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Artikelmatris 

Författare, år, 
tidskrift, land 

Titel Syfte Deltagare Design Kvalitets-
granskning 

Resultat 

Al-Arabi, S. (2006). 

Nephrology Nursing 

Journal. USA 

Quality of life: 

subjective 

descriptions of 

challenges to 

patients with 

end stage renal 

disease. 

Att beskriva 

hur 

patienter 

med kronisk 

njursvikt 

upplever och 

hanterar sin 

livskvalité. 

n= 30 

Ålder:18 

och uppåt.  

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

Del 1: 4/4 

Del 2: 7/8 

Tre huvudresultat framkom 

vid behandlingen av 

hemodialys; begränsat liv 

med underrubriker som 

bunden, utebliven samt att 

leva med restriktioner. 

Fortsätta att leva, med 

underrubrikerna kärlek, 

acceptans och tillit. Den 

tredje rubriken var att må 

bra, underrubrikerna var 

personlig tillfredsställelse 

och att vara lycklig. 

Al Nazly, E., Ahmad, 

M., Musil, C., & 

Nabolsi, M. (2013). 

Nephrology Nursing 

Journal. Jordanien 

Haemodialysis 

Stressors and 

Coping 

Strategies 

Among 

Jordanian 

Patients On 

haemodialysis: 

A Qualitative 

Study. 

Att 

undersöka 

erfarenheter 

hos 

patienter 

som lever 

med 

hemodialys i 

Jordanien.  

n= 9 

Män: 4st 

Kvinnor:5 st 

Ålder: 20-

69 år 

En kvalitativ- 

intervju- 

studie. 

Del 1: 4/4 

Del 2: 7/8 

Resultatet innebar vissa 

livsstilsförändringar, slöseri 

med tid, äktenskap och 

sexualiteten påverkas, 

begränsningar inom jobb 

samt hushållssysslor. Familj 

och religion är av stor styrka. 



 

 
 

Författare, år, 
tidskrift, land 

Titel Syfte Deltagare Design Kvalitets-
granskning 

Resultat 

Axelsson, L., Randers, 

I., Jacobson, S-H., & 

Klang, B. (2012). 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences. Sverige 

Living with 

haemodialysis 

when nearing 

end of life. 

 

Att beskriva 

och belysa 

betydelsen 

av att vara 

allvarligt 

sjuk i 

hemodialys i 

slutet av 

livet  

n: 8 

Män: 5st 

Kvinnor: 3st 

Ålder: 66-

87 

Fenomenisk 

hermeneutisk-

metod- en 

förklarande 

kvalitativ 

design. 

Del 1: 4/4 

Del 2: 7/8 

I resultatet framkom tre 

huvudteman; att vara 

underordnad av en 

försämrad kropp, förändrad 

syn på livet och strävan efter 

att upprätthålla väldighet. 

Under dessa teman 

framkom totalt 11 

underrubriker, exempelvis 

förändrat socialt liv, trötthet 

och förlorad kontroll över 

livet. 

Calvey, D., & Mee, L. 

(2011). Journal of 

Renal Care. Irland. 

The lived 

experience of 

the person 

dependent on 

haemodialysis 

 

Att försöka 

förstå 

patienters 

liv som har 

en pågående 

hemodialys-

behandling.  

n: 7st 

Ålder: 29-

60 år 

En semi-

strukturerad 

intervju. 

Del 1: 4/4 

Del 2: 7/8 

I resultatet framkommer ett 

huvudtema; bristande 

självkänsla som mynnar ut i 

fyra underteman. Det 

framtida jaget, det växande 

jaget, det svaga jaget och det 

levande jaget.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Författare, år, 
tidskrift, land 
 

Titel Syfte Deltagare Design Kvalitets-
granskning 

Resultat 
 

de Queiroz Frazão, C. 

F., Bezerra, C. B., de 

Paiva, M. N., & de 

Carvalho Lira, A. B. 

(2014). Online 

Brazilian Journal of 

Nursing. Brasilien 

Changes in the 

Self-concept 

Mode of 

Women 

Undergoing 

Hemodialysis: 

A Descriptive 

Study 

 

Att 

identifiera 

olika 

förändringa

r i 

självuppfatt-

ningen hos 

kvinnor som 

genomgår 

en 

hemodialys-

behandling. 

n= 24 

Ålder: 24-

60år 

 

 

 

En kvalitative 

intervju- 

studie. 

Del 1: 4/4 

Del 2: 7/8 

Resultatet visade att 

kvinnorna kände en låg 

självkänsla och en låg 

självuppfattning. Några av 

kvinnorna upplevde en 

sexuell dysfunktion och 

påverkan på det fysiska 

jaget.   

 

 

 

 

 

Guerra-Guerrerro, V., 

del Pilar Camargo 

Plazas, M., Cameron, 

B. L., Santos Salas, A. 

V., & Cofre González, 

C. G. (2014). 

Nephrology Nursing 

Journal. USA 

Understanding 

the life 

experience of 

people on 

haemodialysis: 

adherence to 

treatment and 

quality of life. 

 

Att beskriva 

erfarenheter 

hos 

patienter 

med 

hemodialys 

och förklara 

deras 

uppfattning 

om 

livskvalité. 

n: 15 st 

Män: 6st 

Kvinnor:9 st 

Ålder: 22-

72år 

Fenomenisk 

hermeneutisk 

metod-en 

förklarande 

kvalitativ 

design. 

Del 1: 4/4 

Del 2: 7/8 

Resultat visade två stycken 

huvudteman; att acceptera 

sin sjukdom och att fullfölja 

behandlingen samt att 

förhindra progression av 

sjukdomen. Det 

framkommer sju 

underrubriker som bland 

annat tar upp förändring av 

livet, leva på en diet samt 

följa medicinering.  

 



 

 
 

Horigan, A-E., 

Schneider, S-M., 

Docherty, S., & 

Barroso, J. (2013). 

Nephrology Nursing 

Journal. USA. 

The 

Experience and 

Self-

Management 

Of Fatigue in 

Patients on 

haemodialysis 

Att beskriva 

en överblick 

av trötthet 

och att 

hantera sin 

trötthet hos 

patienter 

som 

genomgår 

en 

hemodialys-

behandling. 

n: 14st 

Män: 7st 

Kvinnor: 7st  

Ålder: 21-

uppåt. 

En kvalitative 

intervju- 

studie. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 

I denna studie framkom fyra 

huvudteman; olika typer av 

trötthet så som fysisk och 

mental. Hantering av sin 

trötthet. Konsekvenser av 

trötthet. Faktorer som 

påverkar trötthet.   

Författare, år, 
tidskrift, land 
 

Titel Syfte Deltagare Design Kvalitets-
granskning 

Resultat 
 

Herlin, C., & Wann-

Hansson, C. (2010). 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences. Sverige. 

The experience 

of being 30-45 

years of age 

and depending 

on 

haemodialysis 

treatment: a 

phenomenolog

ical study. 

Att beskriva 

hemodialys 

patienters 

upplevelser 

och 

erfarenheter 

av att vara 

beroende av 

hemodialys-

behandling. 

n: 9 

Män: 5 st 

Kvinnor: 4 

st 

Ålder: 30-

45 år 

Fenomenisk 

hermeneutisk 

metod-en 

förklarande 

kvalitativ 

design. 

Del 1: 4/4 

Del 2: 7/8 

Resultatet visade att det 

fanns 5 stycken teman; 

rädsla, beroende av 

sjukvård, förlorad tid, 

ensamhet och väntan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Författare, år, 
tidskrift, land 
 

Titel Syfte Deltagare Design Kvalitets-
granskning 

Resultat 
 

Kaba, E., Bellou, P., 

Iordanou, P., Andrea, 

S., Kyritsi, E., 

Gerogianni, G., & ... 

Swigart, V. (2007). 

British Journal of 

Nursing. Grekland. 

Problems 

experienced by 

haemodialysis 

patients in 

Greece. 

 

Att beskriva 

hur grekiska 

patienter 

som 

behandlas 

med 

hemodialys 

upplever 

livet.  

n: 23st 

Ålder: 

Medelålder 

62 år. 

En kvalitative 

intervju- 

studie. 

Del 1: 4/4 

Del 2: 7/8 

Resultatet visade fem 

stycken huvudfynd; problem 

relaterat till symtom, 

begränsningar i livet, 

osäkerhet, att vara beroende 

av sjukvården och 

personlighetsförändringar. 

 

 

Kazemi, M., 

Nasrabadi, A. 

N., Hasanpour, 

M., 

Hassankhani, 

H., & Mills, J. 

(2011). Nursing & 

Health Sciences. Iran. 

Experience of 

Iranian 

persons 

receiving 

hemodialysis: 

A descriptive, 

exploratory 

study. 

 

Att beskriva 

upplevelser 

och 

erfarenheter 

av det 

sociala livet 

hos iranier 

som lever 

med 

hemodialys. 

n: 21st 

Män: 12st 

Kvinnor: 9st 

Ålder: 24-

74. 

En semi-

strukturerad 

intervju. 

Del 1: 4/4 

Del 2: 8/8 

I resultatet framkom fyra 

huvudteman som innefattar; 

att leva med trötthet, 

förändringar av självbilden, 

att vara beroende av 

sjukvård samt förnekelse av 

sjukdomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Författare, år, 
tidskrift, land 
 

Titel Syfte Deltagare Design Kvalitets-
granskning 

Resultat 
 

Lai, A. Y., Loh, A. P., 

Mooppil, N., 

Krishnan, D. P., & 

Griva, K. (2012). 

Psychology, Health & 

Medicine. Singapore.  

Starting on 

haemodialysis: 

a qualitative 

study to 

explore the 

experience and 

needs of 

incident 

patients 

Att 

undersöka 

patienters 

erfarenheter 

av att leva 

med 

hemodialys i 

Singapore.  

n: 13st 

Män: 6st 

Kvinnor: 7st 

Ålder: 39-63 

Semi-

strukturerad 

kvalitativ 

design 

Del 1: 4/4 

Del 2: 7/8 

Tre huvudrubriker framkom 

i resultatet; känslomässigt 

lidande, 

behandlingsrelaterade 

problem och socialt stöd. 

Utifrån huvudrubrikerna 

framkom totalt 11 

underrubriker bland annat 

framtiden, förlorad mening 

av livet samt 

självmordstankar. 

Lee, B., Lin, C., 

Chaboyer, W., 

Chiang, C., & Hung, C. 

(2007). Journal of 

Clinical Nursing. 

Taiwan. 

The fatigue 

experience of 

haemodialysis 

patients in 

Taiwan.             

    

 

Att 

undersöka 

tröttheten 

hos de 

patienter 

som lever 

med 

hemodialys i 

Taiwan. 

n: 14st 

Män: 4 st 

Kvinnor: 

10st 

Ålder: 26-72 

En kvalitative 

intervju- 

studie. 

Del 1: 4/4 

Del 2: 8/8 

Resultatet visade tre 

huvudrubriker och tio 

underrubriker. 

Huvudrubrikerna var; Fysisk 

trötthet, Kontinuerlig 

trötthet och Kognitiv 

trötthet.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Författare, år, 
tidskrift, land 
 

Titel Syfte Deltagare Design Kvalitets-
granskning 

Resultat 
 

Monaro, S., Stewart, 

G., & Gullick, J. 

(2014). Journal of 

Clinical Nursing. 

Australien. 

A 'lost life': 

coming to 

terms with 

haemodialysis 

Att beskriva 

erfarenheter 

I ett tidigt 

stadie av en 

lång 

hemodialys-

behandling. 

n: 11 

Män: 5st 

Kvinnor:6st 

Ålder: 30-

84 år 

Semi-

strukturerad 

kvalitativ 

design 

Del 1: 4/4 

Del 2: 8/8 

Resultatet visade att 

patienterna upplevde att de 

förlorade sitt liv.  

Chock, sorg, förlust av 

självkänsla, spontanitet, 

personlig frihet, förlust av 

social samhörighet samt 

utmattning var de stora 

fynden. 

Small, L. (2010). 

Health SA 

Gesondheid. Nambia 

Quality-of-life 

experiences 

from the 

perspective of 

patients 

receiving 

haemodialysis 

for chronic 

renal failure. 

Att beskriva 
patienters 
upplevelse 
av att 
behandlas 
med 
hemodialys. 

n: 21st 
Ålder:20-
70år 

En kvalitative 
intervju- 
studie. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 

I resultatet framkom fyra 
stycken huvudrubriker. De 
var; ekonomisk belastning, 
förlust av självkänsla och 
spontanitet, påverkan på 
relationen samt fysiska 
förändringar och svaghet. 
Det framkom totalt 10 
stycken underrubriker som 
innebar jobbrelaterad stress, 
förändrad familjesituation 
och långa perioder på 
sjukhus.  

 
 


