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Sammanfattning 

Bakgrund: Vid årsskiftet 2015 – 2016 gick 3903 personer i Sverige i 
dialysbehandling. Flera av dessa är i en ålder där familj, barn och arbete är en del av 
vardagen. Behandlingen kräver att patienten tar sig till sjukhus ett antal gånger i 
veckan eller att den görs i hemmet. Oavsett metod blir behandlingen en stor del av 
patientens liv. Syfte: Att beskriva patientens upplevelse av att leva med 
dialysbehandling. Metod: En litteraturöversikt med induktiv ansats gjordes där 13 
kvalitativa artiklar inkluderades. Vid analysen framkom tre kategorier och åtta 
underkategorier. Resultat: Resultatet av litteraturöversikten visar på att patienter 
upplevde att dialysbehandlingen både har förändrat och begränsat deras liv. Det 
framkom att de planerade sina liv runt dialysbehandlingen, de kände sig bundna och 
att friheten de en gång haft kraftigt begränsats. Positivt tänkande och acceptans av 
livssituationen gjorde att upplevelsen av att leva med dialysbehandlingen inte enbart 
blev negativ. Slutsats: Resultatet kan leda till ökad förståelse både inom vården och i 
samhället, för hur det är att leva med dialysbehandling. Resultatet kan även ge en 
djupare förståelse hos sjuksköterskan för hur dessa patienter upplever behandlingen 
och bemötandet i vården och vara till hjälp i den personcentrerade omvårdnaden. 
 
Nyckelord: Dialys, kärnkompetens, patientupplevelse, personcentrerad omvårdnad 
  



  

 

Summary 

 

Main title: Patients experiences of living with dialysis treatment. 
Subtitle: A literature review. 
Background: In the beginning of year 2016, 3903 people in Sweden received dialysis 
treatment. Many of these people are at an age where family, children and work are part 
of everyday life. The patient requires treatment several times a week either in hospital 
or at home. Whatever method, the treatment becomes a major part of the patient's life. 
Aim: To describe the patient's experience of living with dialysis treatment. Method: 
A literature review with inductive approach was made where 13 qualitative articles 
were included. The analysis revealed three categories and eight subcategories. 
Results: The result of the literature review shows that patients experienced that 
dialysis treatment has both changed and restricted their lives. It was found that they 
planned their lives around the dialysis treatment, they felt bound and that freedom had 
been severely restricted. Positive thinking and acceptance of the situation made the 
experience of dialysis treatment not only negative. Conclusion: The result can lead 
to increased understanding both in healthcare and in society, as for how it is to live 
with dialysis treatment. The result can also provide a deeper understanding of the 
nurse how these patients experience the dialysis treatment and the treatment in 
healthcare and be helpful in the person centered care. 
 
Keywords: Core competencies, dialysis, patient experience, person centered care 
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Inledning 

Vid årsskiftet 2015 - 2016 fanns det 5488 njurtransplanterade personer i Sverige och 
3903 personer gick i någon form av dialysbehandling. Vid samma tidpunkt var 
medelåldern för att gå i behandling 59,6 år (Gabara, Schön, Stendahl, Rippe & Prütz, 
2016). Den låga medelåldern innebär att många med dialysbehandling troligen har ett 
aktivt yrkesliv och kanske en egen familj med hemmaboende barn. Oavsett ålder så 
lever de med en mycket allvarlig sjukdom och måste genomgå en behandling som är 
mycket tidskrävande. Sjukdomen begränsar vardagen och kräver frekventa 
sjukhusbesök (Jankowska - Polańska, et al., 2016). Utbildningen till sjuksköterska ger 
kunskap om njurinsufficiens som sjukdom men ger få svar på hur livet med sjukdomen 
är. En artikel om patienter med självdialys väckte intresset för ämnet. Vad innebär det 
att leva med dialysbehandling?  
 

Bakgrund 

Njurinsufficiens 

Omkring 1100 personer insjuknar varje år i Sverige i njurinsufficiens som kräver 
uremivård, det vill säga dialysbehandling eller njurtransplantation. De två vanligaste 
orsakerna till njurinsufficiens är glomerulonefrit och diabetesnefropati. Riskfaktorer 
för att drabbas av sjukdomen är bland annat diabetes, hypertoni, autoimmuna 
sjukdomar, infektioner, njursten, malignitet och ärftlighet (Gabara et al., 2016). 
Njurarna har flera funktioner i kroppen. De styr urinutsöndringen och reglerar på så 
vis elektrolyt-, vätske- och syra-bas-balansen. En frisk njure renar blodet då det 
passerar genom glomerulus och de filtrerade ämnena förs sedan ut ur kroppen via 
primärurinen (Lönnbro-Widgren & Samuelsson, 2014). Njurarna har också endokrina 
funktioner och hjälper även till att reglera blodsockernivån och blodtrycket (Sand, 
Sjaastad, Haug & Bjålie, 2006).  
 
Njurinsufficiens innebär en försämring av njurens funktioner och kan vara akut eller 
kronisk. Den akuta formen utvecklas snabbt, timmar till dagar, och är associerad med 
hög mortalitet. Överlever patienten är sjukdomen oftast reversibel men leder till högre 
risk att utveckla kronisk njurinsufficiens senare i livet (Enskog, Ricksten & Saeed, 
2014). Kronisk njurinsufficiens accelererar åldrandeprocessen och leder till nedsatt 
livskvalitet och förkortad livslängd (Stenvinkel, 2014). Sjukdomen är irreversibel och 
njurfunktionen försämras gradvis under flera år och leder slutligen fram till terminal 
njurinsufficiens vilket är ett livshotande tillstånd (Enskog et al., 2014). Vid terminal 
njurinsufficiens uppstår allvarliga symtom knutna till njurarnas många olika 
funktioner. Det terminala skedet kräver dialysbehandling eller transplantation 
(Stenvinkel, 2014).  

Dialysbehandling 

Dialysbehandling används dels i väntan på transplantation och dels som 
livsuppehållande behandling då transplantation inte är möjlig (Gabara et al., 2016). 
Dialysbehandling sker genom hemodialys eller peritonealdialys. Den vanligaste 
metoden är hemodialys. Vid årsskiftet 2015 – 2016 var det 2971 patienter i Sverige som 
hade hemodialysbehandling och 813 patienter med peritoneal behandling.  
 
Peritonealdialys rekommenderas vanligen som förstahandsval till patienter med 
njurinsufficiens. Anledningen till detta är autonomiprincipen, en högre grad av 
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självbestämmande, och kostnadseffektivitetsprincipen då billigaste metoden bör 
användas när det finns flera likvärdiga metoder (Haraldsson, 2014). Peritonealdialys 
delas in i kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialys, så kallad påsdialys, samt 
automatiserad peritonealdialys (Ellam & Wilkie, 2011). Påsdialys pågår dygnet runt 
och vätskan behöver bytas med jämna mellanrum. Påsen med dialysvätskan har access 
in till bukhålan via en kateter. Det finns en rad olika katetrar men inga tillförlitliga 
studier som visar att någon är bättre eller sämre än den andra. Däremot är tekniska fel 
med katetern in till bukhålan en av anledningarna till att det är fler som väljer 
hemodialys än peritonealdialys (Stylianou & Daphnis, 2014). Vid ett vätskebyte 
kopplas en dubbelpåse till systemet. Bukhålan töms på sitt gula urinliknande innehåll 
och fylls sedan med två liter ny, uppvärmd lösning. Varje vätskebyte tar cirka 20 
minuter. Slangsystemet kopplas loss och patienten är nu fri att sköta sina 
vardagssysslor under cirka sex timmar innan det är dags för nästa vätskebyte 
(Haraldsson, 2014). Vid automatiserad peritonealdialys kopplar patienten upp sig 
nattetid till en maskin som automatiskt sköter in- och utflöde av dialysvätska i buken 
flera gånger under natten (Ellam & Wilkie, 2011).  Transport av ämnen från bukhåla 
till lösning sker via diffusion. Dialysvätskan har liknande elektrolytsammansättning 
som normal plasma. Den innehåller dessutom bland annat bikarbonat för att buffra 
pH samt höga koncentrationer glukos för att avlägsna vätska från kroppen 
(Haraldsson, 2014). Den vanligaste komplikationen vid peritonealdialys är infektion, 
och det som oftast skapar denna infektion är dålig handhygien (Schreiber, 2016). 
 

Trots att peritonaldialys är förstahandsvalet är alltså hemodialys den vanligaste 
behandlingsformen (Gabara et al., 2016). Vid hemodialys genomförs i genomsnitt fyra 
behandlingar i veckan (Prütz & Rydell, 2016) och varje behandling tar fyra timmar 
(Lönnbro-Widgren & Samuelsson, 2014). Hemodialys innebär att blod transporteras 
från kroppen ut till en konstgjord njure, en dialysator, där blodet renas och sedan förs 
tillbaka in i kroppen. I dialysatorn renas blodet från överskott av elektrolyter, 
kvävehaltiga metaboliter och vätska.  Filtreringen sker med hjälp av ett konstgjort 
kapillärfilter av långa, smala rör, där blodet strömmar igenom, som är omgivet av 
dialyslösning. Överskottet förs sedan bort från dialysatorn med dialyslösningen. 
Hemodialys kan göras på sjukhus eller i hemmet. Det vanligaste är dock att det görs på 
sjukhus (Gabara et al., 2016). 
 

Dialys kan inte ersätta en normal njurfunktion och dödligheten hos patienter med 
dialysbehandling är hög, i Sverige ungefär 20 procent. År 2015 var antalet avlidna 
patienter i svensk dialysbehandling 775 stycken (Gabara et al., 2016). 
 

Personcentrerad omvårdnad  

Quality and Safety Education for Nurses (QSEN) definierar sjuksköterskans sex 
kärnkompetenser som är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad 
vård, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård samt informatik. Alla 
med syftet att skapa trygghet och säkerhet för patienten inom vården (Cronenwett et 
al., 2007). I Sverige bygger sjuksköterskans kompetensbeskrivning på dessa sex 
kärnkompetenser där personcentrerad vård alltså är den första (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017).  
 
Många patienter upplever frustration över att behandlas som en sjukdom (Thorne, 
Ternulf Nyhlin & Paterson, 2000). I den personcentrerade omvårdnaden är patientens 
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berättelse, livssituation och livsvillkor i centrum för vårdprocessen istället för 
sjukdomen eller diagnosen. Omvårdnaden bygger på ett partnerskap mellan patient 
och vårdpersonal där patientens kunskap och resurser tas tillvara. Effektiv 
kommunikation och en god relation mellan sjuksköterska och patient är avgörande för 
ett fungerande partnerskap. Den personcentrerade omvårdnaden handlar om att göra 
patienten mer delaktig i sin vård genom att stärka patientens möjlighet att påverka och 
ta kontrollen över sin situation. Att få uttrycka sina behov och vara delaktig vid 
planering, beslutsfattande och genomförande av sin vård främjar hälsa och livskvalitet 
(Ekman et al., 2011). 
 
Den personcentrerade vården bygger på fyra pelare – kompetens, som handlar om 
sjuksköterskans roll; vårdmiljö, med fokus på både den fysiska och psykiska 
arbetsmiljön; omvårdnadsprocessen, som handlar om att ge vård genom en rad olika 
moment; och resultat, som är resultatet av en effektiv personcentrerad vård. För att 
den personcentrerade omvårdnaden ska kunna nå goda resultat är både kompetens 
och god vårdmiljö viktigt genom hela omvårdnadsprocessen (McCormack & McCance, 
2006). 
 
När någon drabbas av en allvarlig kronisk sjukdom påverkar det även anhöriga som 
ofta upplever att vardagslivet blir begränsat. De rutiner som följer med sjukdomen 
minskar utrymmet för spontanitet och möjligheten till ett socialt umgänge, vilket 
skapar en känsla av att vara isolerad (Eriksson & Svedlund, 2005). Njurinsufficiens är 
inget undantag och att vara beroende av dialysbehandling påverkar inte enbart 
patienten själv utan också anhöriga. Att arbeta personcentrerat innebär att inkludera 
patientens livssituation och ta hänsyn även till eventuella anhöriga (Ekman et al., 
2011). När en patient behöver dialysbehandling är det av stor vikt att anhöriga erhåller 
kunskap om sjukdom och behandling för ökad förståelse (Untas, Rascle, Idier, Lasseur 
& Combe, 2012; Rodrigues de Lima, Flores Cosentino, Marines dos Santos, Strapazzon 
& Cembranel Lorenzoni, 2017). De anhöriga som känner sig inkluderade och erhåller 
god kunskap om sjukdomssituationen upplever mindre oro (Ziegert, Fridlund & Lidell, 
2009). Det är även viktigt att barnens behov uppmärksammas av vårdpersonalen då 
en familjemedlem drabbas av en kronisk sjukdom. Barn till patienter med 
dialysbehandling tar ofta på sig ett större ansvar än vad som förväntas av andra barn i 
samma ålder, vilket vårdpersonalen behöver förhålla sig till för att kunna ge en god 
vård för hela familjen (Gee, Howe & Kimmel, 2005).  
 

Sjuksköterskans roll 
Omvårdnad är sjuksköterskans specifika kompetens och varje sjuksköterska har ett 
personligt ansvar för sin yrkesutövning. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 
2017:30) ska verksamheten bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Med god 
vård menas att vården är kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker och individanpassad. 
Samtidigt är god vård effektiv, jämlik och tillgänglig (Socialstyrelsen, 2009). 
Omvårdnadsarbetet innebär att sjuksköterskan tar ansvar för att bedöma, planera, 
genomföra och utvärdera omvårdnaden. Detta sker både självständigt och i 
tvärprofessionella team samt i partnerskap med patienten, och om önskemål finns 
även med de anhöriga. Sjuksköterskan arbetar med ett helhetsperspektiv över 
patientens situation och möter behov av både fysisk, psykisk, social och existentiell 
karaktär (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  
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Patienter med dialysbehandling påverkas dagligen av stressorer av olika slag. Det kan 
vara utmattning, restriktioner gällande mat- och vätskeintag, begränsningar och 
arbetsrelaterade stressorer. Sjuksköterskor som jobbar på en dialysavdelning har en 
viktig uppgift i att lära sig känna igen de utmaningar som patienten ställs inför, hur de 
påverkar det dagliga livet och vilka strategier patienten använder sig av för att hantera 
dem (Al Nazly, Ahmad, Musil & Nabolsi, 2013).  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva patientens upplevelse av att leva med dialysbehandling. 
 

Material och metod 

Design 

För att svara på syftet gjordes en litteraturöversikt med induktiv ansats. En 
litteraturöversikt sammanställer resultat från olika vetenskapliga studier för att svara 
på syftet (Kristensson, 2014). Induktivt arbete innebär att fenomenet studeras och 
observeras objektivt och sedan beskrivs utifrån det (Priebe & Landström, 2012).  

Urval och datainsamling 

Litteraturöversikten genomfördes utifrån steg ett till sex i SBU:s metodbok för 
systematiska litteraturöversikter (SBU, 2011). Det sjunde steget i metodboken är 
evidensgradering. Detta steg uteslöts då det inte ansågs relevant för examensarbete på 
kandidatnivå. Först formulerades syftet. I steg två bestämdes urvalskriterier. För att 
inkluderas i resultatet skulle studien ha en kvalitativ ansats. Kvalitativ forskning 
undersöker personers erfarenheter och upplevelser av ett specifikt fenomen 
(Henricson & Billhult, 2012). Litteraturöversikter, studier skrivna på andra språk än 
engelska eller svenska samt studier gjorda på barn exkluderades. Urvalet begränsades 
även till studier genomförda i Europa och Nordamerika. Som sökbegränsningar 
användes abstract available, publish date 2010 – 2017, All adult, samt english 
language. Även sökbegränsningen peer-review användes för ett relevant sökresultat.  
 
Det tredje steget är litteratursökning. Sökningarna gjordes i databaserna CINAHL och 
Medline. Båda dessa databaser innehåller en stor mängd vetenskapliga artiklar inom 
omvårdnad (Kristensson, 2014). I CINAHL kan peer-review anges som 
sökbegränsning. I Medline är inte detta möjligt. För att kontrollera om den 
publicerande tidskriften tillämpar peer-review användes Ulrichsweb: global serials 
directory, en databas som innehåller detaljerad information om tidskrifter (Serials 
Solutions, 2017). Med utgångspunkt i syftet valdes ord som användes i en inledande 
sökning. Med hjälp av sökresultatets nyckelord förfinades dessa och i de egentliga 
sökningarna användes följande sökord: Dialysis patient*, experience*, perception*, 
feeling*, qualitative och interview. Dessa kombinerades med de booleska termerna 
AND och OR. Termen AND avgränsar och specificerar sökningen. Ord som binds ihop 
med AND måste finnas med i sökträffen. Den booleska termen OR utökar sökningen. 
Endast ett av orden som kombineras med OR behöver finnas med i sökträffen 
(Karlsson, 2012). Sökorden trunkerades (*) för att få träff på fler artiklar. Vid 
trunkeringen används sökordets rot för att på så vis hitta alla ord med olika ändelser 
till samma rot, till exempel perception* får träffar på orden perception och perceptions 
(Karlsson, 2012). Flera andra sökord och olika kombinationer testades för att få ett så 
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relevant sökresultat som möjligt. Valda sökord och kombinationer genererade bäst 
resultat, se tabellerna 1 – 2.  
 
 
Tabell 1. Sökmatris CINAHL 

 
Tabell 2. Sökmatris Medline 

 
En manuell sökning efter den redan kända artikeln om självdialys gjordes i databasen 
CINAHL, se tabell 3. En manuell sökning kan göras då kännedom om en specifik artikel 
finns sedan tidigare (Karlsson, 2012). 
 
Tabell 3. Sökmatris Manuell sökning, CINAHL 

 
 
Studier som ansågs relevanta utifrån titel och abstract studerades i fulltext. De studier 
som inte uppfyllde uppsatta urvalskriterier sorterades bort. I det fjärde steget 
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kvalitetsgranskades samtliga studier som uppfyllde urvalskriterierna. Vid 
kvalitetsgranskningen av aktuella artiklar användes ”Protokoll för basala 
kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod”, se bilaga 1. Protokollet är framtaget 
av Avdelningen för Omvårdnad vid Hälsohögskolan i Jönköping.  Artikelgranskningen 
innebar att syfte, bakgrund, urval, design, datainsamling, dataanalys, forskningsetik, 
trovärdighet och tillförlitlighet samt resultat bedömdes. De artiklar som blev helt 
godkända i Del I (totalt 4 poäng) samt uppfyllde de fem första kriterierna i Del II ansågs 
ha tillräckligt hög kvalitet och fick ingå i resultatet. Bland de artiklar som 
kvalitetsgranskades blev det bortfall som berodde på artiklarnas kvalitet eller att de var 
skrivna utanför Europa eller Nordamerika.  Slutligen inkluderades 13 artiklar i 
resultatet. 

Dataanalys 

Steg fem och sex i SBU:s handbok sammanfattar och analyserar studiernas resultat 
utifrån litteraturöversiktens syfte (SBU, 2011). Studiernas resultat lästes vid 
upprepade tillfällen. De sammanfattades och jämfördes sedan i en artikelmatris, se 
bilaga 2. I analysen vägdes resultaten samman utifrån likheter och skillnader. Först 
bröts resultaten ner i mindre textstycken som tydligt besvarade syftet. Dessa 
textstycken kombinerades och syntetiserades till tre kategorier och åtta 
underkategorier, se tabell 4. Exempel på hur analysen gått till sammanfattades i en 
tabell, se bilaga 3. Genom analysen skapas ett nytt perspektiv och synsätt (SBU, 2011).  
 
Tabell 4. Översikt över kategorier och underkategorier 

 

Etiska överväganden 

En litteraturöversikt omfattas inte av ”Lag om etikprövning och forskning som avser 
människor”. Målet med lagen är att skydda individen och respektera dennes 
människovärde vid forskning (SFS, 2003:460). En litteraturöversikt kräver dock alltid 
forskningsetiska ställningstaganden och det etiska i andras studier ska granskas 
kritiskt (Kristensson, 2014). Det innebär bland annat att hänsyn visas till mänskliga 
rättigheter och att människans värde respekteras. Likaså ska inte utnyttjande eller 
förolämpningar förkomma samt att deltagande sker frivilligt (Kjellström, 2012). Etisk 
reflektion är viktigt genom hela arbetet och utförs både före och under arbetets gång 
(Wallengren & Henricson, 2012). De studier som inkluderades i resultatet hade 
genomförts på ett etiskt korrekt sätt. Studier där det etiska förfarandet var oklart 
exkluderades.  
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Resultat 

Att drabbas av njurinsufficiens och bli beroende av dialysbehandling påverkar 
patientens liv på många olika sätt. Vid analysen skapades följande tre kategorier: 
begränsning, förändring och behov. 

Begränsning 

Att behandlas med dialys innebär att livet begränsas på en mängd olika sätt. De 
underkategorier som framkom vid analysen var: upplevelse av hinder i livet och 
upplevelse av förlorad tid. 

Upplevelse av hinder i livet 
Resultatet visade att dialysbehandling begränsade livet för patienten och de beskrev 
att det var många saker som de inte kunde göra. De väntade med att gifta sig, köpa hus 
och de uppgav att de inte klarade att hälsa på sin familj lika ofta som de gjort tidigare. 
De kände sig fångna i scheman och rutiner som gjorde livet inrutat och monotont 
(Clarkson & Robinson, 2010; Axelsson, Randers, Jacobson & Klang, 2012; Fothergill 
Bourbonnais & Ford Tousignant, 2012). Behovet av hjälp från familj och vårdpersonal 
upplevdes begränsande (Clarkson & Robinson, 2010) och det fanns en frustration över 
att inte kunna klara sig på egen hand samtidigt som de kände sig hämmade av 
dialysbehandlingen (Aasen, Kvangarsnes & Heggen, 2012; Jonasson & Gustafsson, 
2017).  Svårigheter att resa och att inte kunna göra spontana saker framkom (Yngman-
Uhlin, Fernström, Friedrichsen, Gustavsson & Edell-Gustafsson, 2010; Calvey & Mee, 
2011). Känslan av att inte ha sin frihet kvar var påtaglig, det var något som alltid fanns 
i tankarna och som de helt enkelt fick lära sig att leva med (Herlin & Wann-Hansson, 
2010; Calvey & Mee, 2011). Det fanns en känsla av att alltid behöva vara beredd och 
inte kunna planera någonting ifall telefonsamtalet om en funnen donator skulle 
komma (Moran, Scott & Darbyshire, 2010; Yngman-Uhlin, Fogelberg & Uhlin, 2016). 
De restriktioner som finns kring mat och dryck upplevdes även de som ett hinder i livet 
(Moran et al., 2010; Lawrence, Sharma, Da Silva-Gane, Fletcher & Farrington, 2013; 
Jonasson & Gustafsson, 2017).  

Upplevelse av förlorad tid 
En vanlig känsla av begränsning var all tid som förlorades i samband med behandling. 
Tidsomfattningen för behandlingarna jämfördes med att ha ett jobb (Herlin & Wann-
Hansson, 2010; Jonasson & Gustafsson, 2017) och möjligheten att hinna göra andra 
saker minskade (Calvey & Mee, 2011; Fothergill Bourbonnais & Ford Tousignant, 
2012). De som behövde använda sig av sjukvårdstransport för att ta sig till och ifrån 
dialysbehandlingen kände frustration över den extra tid som detta innebar utöver 
behandlingstiden (Lawrence et al., 2013).  

Förändring 

En dialysbehandling innebär förändringar i livet både psykiskt, fysiskt och socialt. 
Analysarbetet ledde fram till tre underkategorier: upplevelse av psykisk påverkan, 
upplevelse av fysisk påverkan och upplevelse av social förändring. 

Upplevelse av psykisk påverkan 
Känsla av nedstämdhet var vanligt förekommande, det uttrycktes som att glädjen i livet 
försvann och dialysbehandlingen beskrevs som långtråkig (Clarkson & Robinson, 
2010; Moran et al., 2010; Yngman-Uhlin et al., 2010; Yngman-Uhlin et al., 2016). 
Självbild och självförtroende påverkades negativt och känslan av att vara värdelös och 
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oduglig beskrevs, även självförakt och skuldkänslor för att vara anhöriga till last var 
vanligt (Calvey & Mee, 2011). Behandlingssituationen framkallade flera olika sorters 
rädslor som att drabbas av komplikationer eller andra sjukdomar, exempelvis 
infektioner. Även en rädsla för dialysnålen, smärta och en oro för att infartsfisteln 
skulle gå sönder rapporterades (Herlin & Vann-Hansson, 2010).  
 
Att känna hopp upplevdes ha en lugnande effekt och var avgörande för upplevelsen av 
hälsa och välbefinnande (Jonasson & Gustafsson, 2017). Mest hoppfulla var de som 
stod på väntelistan för transplantation, hoppet beskrevs som ett ljus i tunneln. Att få 
genomgå en transplantation likställdes med att få livet tillbaka, men väntan beskrevs 
som oviss, stressande och att den fick livet att stanna upp (Herlin & Wann-Hansson, 
2010; Moran et al., 2010; Calvey & Mee, 2011; Yngman-Uhlin et al., 2016; Jonasson & 
Gustafsson, 2017;) och det fanns uttryck av längtan efter att kunna återgå till arbetet 
(Herlin & Wann-Hansson, 2010; Calvey & Mee, 2011). Ovissheten kring tillgången på 
en ny njure fanns hela tiden närvarande (Herlin & Wann-Hansson, 2010). Hoppet 
väcktes till liv när telefonen ringde men sjönk ju längre väntan blev och tiden gick 
(Moran et al., 2010; Yngman-Uhlin et al., 2016). De som väntade på en transplantation 
beskrev en stressande oro över att något skulle tillstöta så att transplantation inte 
längre var möjligt. Oro och ångest uttrycktes också över den ökade känsligheten för 
andra sjukdomar, såsom infektioner och maligniteter (Yngman-Uhlin et al., 2016). Det 
fanns även en oro över hur det skulle bli efter transplantationen. Dels för 
komplikationer i samband med operationen och dels för komplikationer efteråt, som 
till exempel avstötning eller läkemedelsbiverkningar (Yngman-Uhlin et al., 2016; 
Herlin & Wann-Hansson, 2010). Hos dem där transplantation inte var aktuellt fanns 
trots allt ett tydligt uttryck av acceptans. Däremot fanns där motstridiga känslor av 
delad glädje och avund gentemot dem som fick besked om att kunna genomföra en 
transplantation (Lawrence et al., 2013). 
 
Det fanns en realistisk bild av livets skörhet och det faktum att livet kan ta slut väldigt 
plötsligt. Detta skapade en större känsla av tacksamhet till livet (Calvey & Mee, 2011). 
De äldre värderade vikten av livskvalitet högre än ett långt liv (Aasen et al., 2012)  

Upplevelse av fysisk påverkan 
Kroppen upplevdes förändrad till följd av sjukdom och dialysbehandling. Huden 
förändrades och det fanns en känsla av att aldrig känna sig ren (Calvey & Mee, 2011). 
Kroppen beskrevs som svag, skakig, kraftlös och att benen inte bar på samma sätt som 
förr (Jonasson & Gustafsson, 2017). Brist på energi visade sig vara vanligt vid 
dialysbehandling (Clarkson & Robinson, 2010; Yngman-Uhlin et al., 2010; Calvey & 
Mee, 2011; Lawrence et al., 2013; Jonasson & Gustafsson, 2017), vissa beskrev det som 
att tröttheten tagit över deras liv (Jonasson & Gustafsson, 2017).  

 
Patienter i hemodialysbehandling upplevde smärta som en konsekvens av dialysen. 
Behandlingen innebär att sitta stilla i samma position flera timmar i sträck vilket ledde 
till varierade smärtor i rygg och leder. Även muskelvärk till följd av själva dialysen 
förekom och vissa kunde inte längre arbeta på grund av sina smärtor. Det var 
individuellt hur smärtorna togs emot, vissa beskrev smärtorna ingående medan andra 
ansåg att smärtorna hörde till behandlingen och inte var så mycket att orda om. 
(Fothergill Bourbonnais & Ford Tousignant, 2012).  
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Upplevelse av social förändring 
Den trötthet som många upplevde visade sig också påverka det sociala livet. Flera 
kände sorg över att inte längre orka leka med sina barn på samma sätt som förut 
(Yngman-Uhlin et al., 2010; Calvey & Mee, 2011; Axelsson et al., 2012). 
Dialysbehandling flera gånger i veckan, tillsammans med de livsstilsförändringar som 
krävdes, begränsade inte bara familjelivet utan även det sociala livet och arbetslivet 
(Clarkson & Robinson, 2010; Fothergill Bourbonnais & Ford Tousignant, 2012). Det 
förekom känslor av att livet var slut då orken att upprätthålla livsstilen inte längre 
fanns (Clarkson & Robinson, 2010), det var svårt att vara en del av ett tidigare socialt 
sammanhang (Calvey & Mee, 2011). De sociala relationerna var begränsade dels på 
grund av att orken inte längre fanns men också att det var svårare rent praktiskt att 
lämna hemmet (Jonasson & Gustafsson, 2017). Det var enklare att stanna hemma 
istället för att följa med vänner ut på restaurang och riskera att få frågor om sjukdom 
och behandling. Att träffa en partner upplevdes därför svårt (Herlin & Vann-Hansson, 
2010).  
 
De många timmarna på sjukhuset som behandlingen innebär upplevdes som en bra 
plattform för nya relationer. Att kunna dela sina upplevelser med någon i samma 
situation kändes skönt. Även personalen beskrevs som nyfunna vänner (Calvey & Mee, 
2011; Lawrence et al., 2013; Jonasson & Gustafsson, 2017).  

Behov 

Att drabbas av en kronisk sjukdom som njurinsufficiens skapar nya behov än de en 
frisk person har. Analysarbetet med artiklarna ledde fram till dessa tre 
underkategorier: behov av delaktighet, behov av stöd och behov av inre och yttre 
resurser. 

Behov av delaktighet 
Önskemål om att få vara involverad i sin behandling och medicinering var vanligt 
(Herlin & Wann-Hansson, 2010; Rygh, Arild, Johnsen & Rumpsfeld, 2012; Hamlin, 
Jemsson, Rahm & Henricson, 2013). Att inte få vara med i beslut kring behandlingen 
ökade känslan av att inte ha kontroll över situationen (Axelsson et al., 2012). 
Behandlingsmöjligheter som självdialys på sjukhuset eller dialys i hemmet gjorde det 
möjligt att vara mer självständig, att själv kunna bestämma tid för sin dialysbehandling 
sågs som en stor fördel. Det gjorde att det fortfarande var möjligt att arbeta eller 
studera och på så vis kunna klara sig ekonomiskt. Tillvaron i stort fungerade nästan 
som livet utan dialysbehandling och de kunde leva ett fortsatt innehållsrikt och 
meningsfullt liv (Rygh et al., 2012; Hamlin et al., 2013).  
De som skötte sin behandling på egen hand uppgav att de avskärmade sig från att vara 
en patient (Rygh et al., 2012). De kände också att de hade en större kunskap om, och 
kontroll över, sin behandling. Att inte vara beroende utan kunna sköta sin behandling 
själv innebar att de kände sig friskare. Att vara delaktig i behandlingen gav en ökad 
känsla av frihet och trygghet (Hamlin et al., 2013). 

Behov av stöd 
Att ha förtroende för sjukvårdspersonalen och att ha stöd från anhöriga gjorde att 
känslan av trygghet ökade. Erfaren personal värderades högt (Herlin & Wann-
Hansson, 2010; Hamlin et al., 2013; Jonasson & Gustafsson, 2017). Stöd, information 
och att ha tillgång till och att vara välkommen till sjukhuset var viktigt och minskade 
oron. Det var även viktigt att personalen var bra på att lyssna, dock var det svårt att 
prata om sina känslor med personalen när de var på sjukhuset då det ofta var fler 
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patienter närvarande i samma sal (Rygh et al., 2012; Yngman-Uhlin et al., 2016). De 
som skötte sin behandling själva upplevde ett stort stöd av personalen och att de hade 
utvecklat en bra relation (Rygh et al., 2012; Hamlin et al., 2013).  
 
Information om mediciner och biverkningar i samband med dialysbehandling var 
viktigt då kunskapen om behandlingsmetoden var låg sedan tidigare (Clarkson & 
Robinson, 2010). Nya patienter uttryckte en stark önskan om att få rådgivning och 
uppföljning från sjukvårdspersonal (Calvey & Mee, 2011). Brist på information 
skapade osäkerhet (Axelsson et al., 2012) medan kunskap gjorde att de på ett tryggt 
sätt kunde vara med och fatta beslut om sin behandling tillsammans med 
sjuksköterskan (Hamlin et al., 2013). 
 
Det fanns en önskan om bättre kommunikation med sjukvårdspersonalen. De 
upplevde att personalen inte var intresserade av att lyssna, och att de inte fick veta 
något om sin behandling. De ville ha mer information, veta mer om sin sjukdom och 
hur den utvecklats med tiden och vad som kommer hända i framtiden. Det fanns en 
känsla av att sjukvårdspersonalen hade en stor makt och kontroll på 
dialysavdelningen. Det beskrevs som att sitta i fängelse och sjuksköterskorna kallades 
för vakter (Aasen et al., 2012). Det betonades hur viktigt det är att sjuksköterskan tar 
sig tid att lyssna. För de patienter som lever ensamma blir personalen viktig eftersom 
de träffas oftare än vad patienten träffar sin familj och utgör därmed en viktig källa 
för stöd och support (Yngman-Uhlin et al., 2016). 

Behov av inre och yttre resurser 
Ett sätt att behålla sin identitet i sin sjukdom och behandling var att delta så aktivt som 
möjligt i vardagslivet och försöka ha kvar sin roll både i familjen, socialt och i 
arbetslivet (Axelsson et al., 2012). Det fanns en önskan om att bli sedd som en hel 
person och inte bara som en person med en sjukdom (Herlin & Wann -Hansson, 2010).  
Att umgås med vänner gjorde att de trots sin behandling kunde känna att livet är bra 
och de jämförde umgänget med att ta medicin (Axelsson et al., 2012). 
 
Det framkom att samtal med andra som gått igenom samma sak, och klarat av det, var 
positivt (Clarkson & Robinson, 2010). Att prata om hur det var tidigare i livet innan 
dialysbehandlingen och sjukdomen, när de kände sig starka, fulla av energi och hade 
ansvarsfyllda uppgifter var till stor hjälp för att behålla sin identitet (Axelsson et al., 
2012). 
 
Att tänka positivt var en strategi för att hantera situationen. Det positiva tänkandet 
kunde handla om att försöka göra så mycket som det går, istället för att tänka på allt 
som inte är möjligt att göra, men även genom tron på sig själv att klara av situationen 
(Hamlin et al., 2013). En positiv attityd hjälpte när de på grund av sin dialysbehandling 
inte längre kunde resa på det sätt de ville men ändå insåg att de fortfarande kunde resa 
till mer närliggande platser och vara nöjd med det (Fothergill Bourbonnais & Ford 
Tousignant, 2012). En annan strategi var att distrahera tankarna för att kunna tänka 
på något annat än sin dialysbehandling en stund (Fothergill Bourbonnais & Ford 
Tousignant, 2012). Många var dock tacksamma för att dialys fanns, de var även 
tacksamma för de familjer och vänner de hade (Jonasson & Gustafsson, 2017). Att 
kunna acceptera situationen var en del i att kunna hantera sin sjukdom och 
behandling. Vägen till acceptans beskrevs som en pågående och ibland svår process 
(Axelsson et al., 2012). Acceptans hjälpte dock till att sluta fred med sin nya 
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livssituation och försöka se möjligheterna istället för att försöka fly från situationen 
(Jonasson & Gustafsson, 2017; Yngman-Uhlin et al., 2010). Diskussion 
 
Metoddiskussion  

En litteraturöversikt var lämplig för att svara på syftet då metoden innebär att en 
sammanställning av tidigare forskning skapas (Kristensson, 2014). En empirisk studie 
med intervjuer hade varit ett alternativ men en litteraturöversikt är mer tidseffektiv för 
att lyckas svara på syftet inom tidsramen för examensarbetet. För att svara trovärdigt 
på syftet inkluderades endast kvalitativa studier i arbetet då kvalitativ forskning avser 
att studera personers erfarenheter och upplevelser av ett specifikt fenomen (Henricson 
& Billhult, 2012). Det induktiva perspektivet utesluter egna värderingar då fenomenet 
studeras och beskrivs objektivt. Förförståelsen inom området ska dock alltid betraktas 
som en potentiell felkälla till resultatet (Priebe & Landström, 2012). Genom att 
diskutera detta och på så vis medvetandegöra befintlig förförståelse och egna 
värderingar ökade resultatets pålitlighet.  
 
Vid en litteraturöversikt finns flera handböcker som beskriver metoden. SBU:s 
metodbok är tydlig och lätt att följa. Den rekommenderas även i examensarbetets 
kurslitteratur (Rosén, 2012). Då tidigare erfarenhet av att göra en litteraturöversikt 
saknas, kan eventuella metodfel ha uppstått (Kjellström, 2012). Rekommenderad 
metodologisk kurslitteratur användes därför för att undvika metodfel så mycket som 
möjligt och därmed öka trovärdigheten i resultatet.  
 
Vid artikelsökningen användes databaserna CINAHL och Medline. Båda dessa 
databaser innehåller artiklar inom forskningsområdet omvårdnad (Karlsson, 2012) 
och var därför relevanta för aktuell litteraturöversikt. Även databaserna PsycINFO och 
Mosby´s Nursing Index kunde varit aktuella i sammanhanget men utifrån 
tidsbegränsning och litteraturöversiktens tänkta omfattning togs beslutet att 
koncentrera sökningarna till två databaser. Begränsningen kan ha gjort att någon 
relevant artikel har exkluderats. För att minska den risken så mycket som möjligt föll 
valet på CINAHL och Medline, då de är de två största databaserna inom området 
(Karlsson, 2012). Bekräftelsebarheten stärks genom att tydligt beskriva urval och 
datainsamling samt genom utförandet av en inledande och en egentlig 
litteratursökning (Wallengren & Henricson, 2012). 
 
I den inledande litteratursökningen översattes sökord från svenska till engelska med 
hjälp av gruppens språkkunskaper. För att sedan finjustera sökorden lästes 
nyckelorden i sökresultatet. Vissa av dessa nyckelord valdes sedan som sökord i de 
egentliga sökningarna. Ett alternativ till detta kunde varit att använda ett digitalt 
översättningsverktyg för att vidga språkkunskaperna och få fram mer specifika sökord 
från början. Då detta inte gjorts är det svårt att bedöma eventuella skillnader i 
sökresultatet. Kombinationen av sökord som valdes var den som gav bäst träffar efter 
jämförelser med olika kombinationer.  Även sökningar med ämnesord som MESH-
termer och CINAHL-headings testades. Dock upplevdes att fritextsökning gav bättre 
sökresultat utifrån syftet än vad ämnesord gjorde. Denna bearbetning av sökord och 
kombinationer innebar väl genomtänkta sökord i en kombination som täcker in så 
relevant forskning som möjligt.  
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Endast artiklar skrivna på engelska och svenska inkluderades då språkkunskaper 
utöver dessa två språk ansågs begränsade. Dessutom är materialet i både CINAHL och 
Medline framför allt skrivet på engelska (Karlsson, 2012) och därför ansågs andra 
språk inte relevanta. Detta kan ha gjort att viss forskning i området inte framkommit, 
men vid litteratursökningen erhölls trots detta en stor mängd artiklar som svarade på 
syftet. Alla artiklar utom en som ingår i resultatet är skrivna på engelska vilket kan vara 
till nackdel för förståelsen av resultatet. Då artiklarna är skrivna på ett annat språk än 
läsarens modersmål finns en risk att artiklarnas resultat missuppfattas. Detta kan leda 
till orättvis bedömning av artiklarna (Kjellström, 2012). För att minska dessa 
missuppfattningar och öka trovärdigheten i litteraturöversiktens resultat har 
materialet lästs flera gånger och diskuterats igenom. Ett trovärdigt resultat baseras på 
primärkällor (Wallengren & Henricson, 2012), för att säkerställa att materialet var 
primärt exkluderades litteraturöversikter.  
 
Endast artiklar som var skrivna i Europa och Nordamerika under tidsperioden 2010 – 
2017 inkluderades. Detta för att få tillgång till senaste forskningen inom området och 
för att öka chansen för överförbarhet till en svensk kontext, då likheter i samhället och 
vården ansågs fler jämfört med Europa och Nordamerika än jämfört med övriga 
världsdelar. Nackdelar med denna begränsning kan vara att artiklar med relevant 
innehåll exkluderats i arbetet, dessa artiklar kunde gjort att skillnader och likheter 
mellan inkluderade och exkluderade världsdelar upptäckts och belysts i arbetet. Det 
skulle dock varit ett för stort åtagande för detta examensarbete. Vid artikelsökningarna 
användes även begränsningen abstract available för att lättare kunna få en bild av 
artikelns innehåll. Denna begränsning kan ha gjort att relevanta artiklar exkluderats 
men ansågs nödvändig för att kunna genomföra datainsamlingen inom rimlig tid. 
Trovärdigheten i litteraturöversikten ökar genom att alla artiklar som ingår i resultatet 
har genomgått peer-review. Denna kvalitetsgranskning säkrar att den publicerade 
forskningen håller en hög standard (Karlsson, 2012).  
 
Analysarbetet var tidskrävande och innebar många diskussioner. Efter mycket 
gemensamt vridande och vändande landade det hela i de kategorier och 
underkategorier som slutligen skapades och fastslogs. Trovärdigheten i resultatet ökar 
då analysen genomförts av mer än en person (Wallengren & Henricson, 2012). 
 
För att öka resultatets trovärdighet inkluderades bara artiklar där det tydligt framkom 
att studien hade ett etiskt resonemang eftersom etiska överväganden är väsentliga för 
att öka arbetets vetenskapliga värde (Wallengren & Henricson, 2012). 
 

Resultatdiskussion  

Resultatet visar att dialysbehandling är begränsande på många områden och leder till 
olika förändringar i vardagslivet för patienten.  Varje behandling pågår under lång tid 
och känslan av ofrihet i samband med dialysbehandling är vanligt förekommande 
(Ziegert et al., 2009). Även de anhöriga upplever ofta en begränsad frihet. Allting i 
vardagen kräver planering och anpassning och möjligheten att göra saker tillsammans, 
exempelvis resa, minskar (White, Richter, Koeckeritz, Munch & Walter, 2004). De 
anhöriga beskriver också en upplevelse av minskad möjlighet till egna fritidsintressen 
då de vill spendera tid med den sjuke (Ziegert et al., 2009).  Att behöva anpassa livet 
efter dialysbehandlingen och att känna förlust av frihet beskrivs på liknande sätt även 
i olika kvantitativa studier (Jankowska - Polańska, et al., 2016; Da Silva, Oliveira, 
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Ascari & de Lima Trindade, 2012). Känslan av begränsning som beskrivs i resultatet är 
lätt att förstå och leva sig in i. Oavsett vad som hindrar oss från att genomföra saker i 
livet utgör hindret ett mål för frustration och besvikelse.  
 
Nedstämdhet och oro var vanligt förekommande känslor.  Som sjuksköterska är det 
viktigt att vara medveten om detta. Kompetens att möta och hantera känslor är 
betydelsefullt för att nå en god omvårdnad av dialyspatienten (Sadala, Miranda & 
Lorencon, 2010). Det kan vara svårt att som sjuksköterska bemöta och ta emot dessa 
känslor av oro och nedstämdhet, men det är viktigt att inte fly undan dessa samtal utan 
ta dessa känslor på allvar. På en dialysavdelning där många behandlas i samma rum är 
det svårt både för patient och sjuksköterska att prata om detta. Sjuksköterskan bör ta 
med patienten till ett rum där de kan prata utan att andra hör, detta kan göras innan 
eller efter själva behandlingen. En sjuksköterska som lyssnat till och är medveten om 
patientens berättelse har lättare att förstå varför dessa känslor dyker upp. 
Patientberättelsen är en viktig del i den personcentrerade omvårdnaden (Ekman et al., 
2011).  
 
Att vänta på transplantation beskrevs som stressande och ovisst samtidigt som 
möjligheten till transplantation ingav hopp om att få livet tillbaka. ”Hoppet är det sista 
som överger människan” är ett känt talesätt, och så är det nog. Finns det en chans att 
situationen kan förändras så finns hoppet där, som en livlina. Artiklarna i resultatet 
beskrev upplevelser hos patienter som väntar på en donator. Däremot saknas 
beskrivningar från patienter med en känd donator, exempelvis en anhörig. Enligt 
Svenskt njurregister (Gabara et al., 2016) utgör dessa ungefär en tredjedel av 
njurtransplantationerna. Dessa upplevelser kan säkert skilja sig från de beskrivningar 
som fanns i resultatet då ovissheten är mindre och väntetiden kortare.  
 
Dialysbehandling innebar även förändringar i det sociala livet. I resultatet återfanns 
både beskrivningar om ett förlorat socialt liv och beskrivningar om nyfunna vänner. 
Detta behöver nog inte vara antingen eller, utan kan istället vara både och. De sociala 
relationer som tidigare funnits blir färre samtidigt som nya vänner återfinns i 
medpatienterna. Oftast kan det kännas enklare att umgås med andra som liknar en 
själv. Människor reagerar väldigt olika på situationen de hamnat i. Det är viktigt i 
rollen som sjuksköterska att vara öppen för denna variation och inte döma olika 
patienters agerande. Det är också viktigt att försöka se situationen ur patientens 
perspektiv och låta patienten uttrycka sina känslor och tankar (Cronenwett et al, 
2007). 
 
Resultatet visar att nya behov uppstår i samband med dialysbehandling. Behovet av 
delaktighet för en positiv behandlingsupplevelse var tydligt. För att kunna vara 
delaktig krävs kunskap och att det finns en kommunikation mellan sjuksköterska och 
patient (Ekman et al., 2011). Inför en dialysbehandling har sjuksköterskan en viktig 
roll att förbereda och utbilda patienten. En bra kommunikation mellan sjuksköterska 
och patient som anpassas till patientens individuella egenskaper, begränsningar och 
specifika behov, leder till bättre resultat i omvårdnaden (Sadala et al., 2010). I en 
vårdsituation bör sjuksköterskan göra patienten delaktig så långt det är möjligt. Det är 
viktigt att tänka på att involvera patienterna i behandlingen och inte utföra arbetet av 
vana och bestämma åt patienten. Det är dock inte säkert att alla vill vara delaktiga. 
Vissa vill komma till sjukhuset och låta sjuksköterskorna sköta vården och då bör 
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sköterskan kunna bemöta det. Forskningen visar att delaktighet är viktigt för patienter 
med dialysbehandling (Jankowska - Polańska, et al., 2016).  
 
De patienter som helt eller delvis skötte sin dialysbehandling själv beskrev en större 
kontroll över sitt liv och en större frihet att resa och arbeta. Kvantitativ forskning visar 
att patienter med peritonealdialys skattar livskvalitet och känslan av kontroll över sin 
situation högre än de med hemodialys (Wright & Wilson, 2015). Därför är det 
intressant att hemodialys trots allt är mycket vanligare, trots att peritonealdialys både 
är det som är förstahandsvalet från vården och även den metod som kan ge patienten 
störst frihet. Frågan är om vården inte tillräckligt aktivt arbetar för att fler ska våga ta 
större del och ansvar i sin behandling. Det kan såklart finnas en trygghet att vara på 
sjukhuset med personal närvarande och på så sätt kunna lämna över ansvaret för sin 
vård. Dock beskrev de som tagit steget att sköta sin behandling att de kände sig 
tryggare när de tagit över en större del av ansvaret. Detta styrker tanken med den 
personcentrerade vården, med en ökad delaktighet. Det handlar om att som 
sjuksköterska våga lämna över mer ansvar till patienten om förutsättningarna finns. 
Behandlingsupplevelsen påverkas av om patienten själv är delaktig i besluten gällande 
sin behandling. Ett välgrundat och aktivt val gör att begränsningarna som följer blir 
lättare att acceptera (Jankowska - Polańska, et al., 2016). Viljan att behålla sin identitet 
som en frisk individ kan påverka vilket behandlingsval patienten gör. Vissa känner sig 
ständigt påminda om sin sjukdom om behandlingen görs i hemmet, eftersom bostaden 
även blir ett eget ”sjukhus”. För andra är friheten att inte behöva besöka sjukhuset lika 
ofta något som gör att de inte identifierar sig lika starkt med patientrollen. 
Sjuksköterska har ett ansvar i att informera patienterna och att handleda dem i att 
kunna sköta sin sjukdom och behandling på egen hand (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017). Det kan styrka identiteten, självkänslan och ge en frihetskänsla av att inte vara 
beroende av sjukvården. Alla patienter klarar dock inte av att sköta sin behandling på 
egen hand. Sjuksköterskan kan med hjälp av samtal med patienten och kännedom om 
dess livssituation försöka utröna om patienten klarar att sköta sin behandling hemma, 
det är viktigt att väga in både patientsäkerhet och patientens önskemål i beslutet 
(Ekman et al., 2011). 
 
Behovet att känna stöd från personalen var en viktig del av patientens upplevelse av 
dialysbehandlingen, vilket även kvantitativ forskning lyfter fram (Sadala et al., 2010). 
Resultatet visar även att erfarenhet hos sjuksköterskorna gjorde patienterna trygga. 
Det är enkelt att förstå de åsikterna men det är inte alltid möjligt att möta erfaren 
personal. Erfaren personal har också varit ny en gång och egentligen handlar det nog 
mer om bemötandet från sjuksköterskan än om hur länge denne varit yrkesverksam. I 
den personcentrerade omvårdnaden ska personalen tänka på att det finns en person 
bortom sjukdomen (Ekman et al., 2011) och ett bra personcentrerat bemötande där 
patienten känner sig sedd och lyssnad på skapar trygghet. Genom ett bra bemötande 
går det bygga upp professionella relationer trots att sjuksköterskan är ny i sin yrkesroll. 
Resultatet visar att stöd i sin behandling och sjukdom är viktigt, särskilt för de som är 
ensamma, vilket är lätt att förstå. Den personcentrerade omvårdnaden blir där ännu 
viktigare genom att försöka se personen bakom patienten och vad det finns för behov. 
Det finns en tendens till generalisering i artiklarna som säger att stöd är viktigt för alla. 
Vissa människor har ett större behov av att klara sig på egen hand vilket är viktigt att 
vara medveten om.  
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Annan forskning beskriver familjemedlemmarna som den viktigaste grunden till stöd 
för patienten (Untas et al., 2012). Många gånger innebär detta en ökad belastning för 
den anhörige både fysiskt och psykiskt (White et al., 2004; Ziegert et al., 2009). Detta 
är en viktig del att ta in i en personcentrerad vård där hela personens livssituation ska 
beaktas. Vården kan bistå den anhörige på olika sätt för att avlasta och en 
vårdplanering kan vara ett sätt att lyfta även den anhöriges situation. Tyvärr missas 
nog detta många gånger på grund av tidsbrist och de anhöriga får inte det stöd de 
behöver för att kunna vara ett stöd för patienten. 
 
En del av den personcentrerade vården handlar om att hjälpa till att hitta och tillvarata 
de resurser och strategier som patienten behöver för att hantera sin sjukdomssituation 
(Cronenwett et al, 2007, Ekman et al., 2011).  Det främsta sättet att hantera sjukdom 
och behandling på var att försöka se det positiva i situationen.  Att lära sig acceptera 
sjukdomen och behandlingen underlättar situationen och ökar välbefinnandet 
(Jankowska - Polańska, et al., 2016). På vilket sätt sjukdomen upplevs och hanteras 
kan vara beroende av vilken fas i livet som patienten befinner sig i. Det är skillnad i att 
få sin diagnos senare i livet än mitt i livet eller i yngre år. Äldre patienter värderade att 
ha högre livskvalitet sista tiden i livet mer än att försöka förlänga livet så länge som 
möjligt. De kanske även har lättare att acceptera sin sjukdom. För patienter som 
befinner sig mitt i livet är acceptansen svårare, att inte kunna leka med sina barn och 
att känna att det är du själv som begränsar hur och när familjen ska göra något 
tillsammans är jobbigt. Det positiva tänkandet är lättare i vissa perioder av livet.  
 

Slutsats 

I litteraturöversikten framkom att vardagen påverkades hos personer som genomgår 
dialysbehandling. Behandlingen är tidskrävande och medförde trötthet vilket 
begränsade vårdsökandes liv då motivation till umgänge och aktivitet minskade. Detta 
förändrade relationen med familj och vänner. Att bli sedd som en person och erhålla 
stöd från sjuksköterskor och övrig vårdpersonal ansågs vara värdefullt. Resultatet visar 
även på tydliga fördelar med att patienten är delaktig i sin behandling vilket visar på 
vikten av personcentrerad omvårdnad. Utifrån resultatet kan ökad förståelse och 
kunskap kring dialysbehandling och dess inverkan på livet leda till att vårdpersonal 
kan ge god omvårdnad samt främja välbefinnandet. 
 

Kliniska implikationer 

Resultatet kan bidra till en ökad förståelse både inom vården och i samhället. Det 
öppnar upp ögonen för vad dialysbehandling innebär och vilka konsekvenserna blir för 
patienten. Vilka begränsningar och förändringar det innebär och vilka behov dessa 
patienter har i kampen för att kunna leva ett tillfredställande liv. Resultatet ger också 
en ökad förståelse för de anhöriga vars liv också begränsas och förändras på grund av 
behandlingen. De anhörigas upplevelse av dialysbehandlingen och hur de påverkas och 
bemöts inom vården skulle vara intressant att studera vidare.  
 
Upplevelsen av att leva med dialysbehandling är olika från person till person och 
beroende av vilka förutsättningar som finns De som väntar på transplantation från en 
känd donator upplever kanske delar av resultatet helt annorlunda och i framtida 
studier vore detta intressant att jämföra. Resultatet leder även till en djupare förståelse 
hos sjuksköterskan för hur dessa patienter upplever behandlingen och bemötandet i 
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vården. Detta kan vara till hjälp för sjuksköterskan i bemötandet av patienten. 
Resultatet visar också att de patienter som är delaktiga i sin behandling är mer nöjda 
och upplever färre begränsningar i vardagen än de patienter som behandlas mer 
traditionellt. Denna skillnad är viktig att känna till för att kunna utveckla dialysvården 
till en bättre upplevelse för alla patienter.  
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Bilaga 1 Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ 
metod 

 

 

 
 
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 – kvalitativt 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  

Titel:  
Författare:  
Årtal:  
Tidskrift:  



 

 

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?    
    Ja   Nej  

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 



 

 

Bilaga 2 Artikelmatris 

Databas: CINAHL 

 

  

Författare, årtal och 
land. 

Titel Syfte Design, metod och 
urval. 

Huvudfynd Kvalitet 

Aasen, EM., 
Kvangarsnes, M., 
Heggen, K. 
(2012) 
Norge 

Perceptions of patient 
participation amongst elderly 
patients with end – stage renal 
disease in a dialysis unit. 

Beskriva 
upplevelsen av 
delaktighet vid 
hemodialys hos 
äldre patienter med 
livslång behandling. 

Undersökande 
kvalitativ studie. 
 
Intervjuer med öppna 
frågor. 
 
n=11. 
4 kvinnor och 7 män. 

Sjukvårdens makt, en känsla 
av att vara fängslad, tillit och 
rädsla, hotad identitet, 
sjukvårdsteamets kunskap, 
kampen för delaktighet, 
behandlingens tidpunkt. 

11/12 

Axelsson, L., Randers, 
I., Jacobson, SH., 
Klang, B. 
(2012) 
Sverige 
 

Living with haemodialysis when 
nearing end of life. 

Beskriva 
upplevelsen av att 
vara svårt sjuk med 
hemodialys i livets 
slutskede. 

Kvalitativ studie.  
 
Upprepade intervjuer 
under 12 månader. 
 
n=8. 
3 kvinnor och 5 män. 

Tröttheten tar över livet, 
känsla av att vara beroende 
av andra, en känsla av att 
vara fängslad, förändrat 
socialt liv, accepterandet av 
det förandrade livet, förlorad 
kontroll. 

12/12 

Clarkson, KA., 
Robinson, K. 
(2010) 
USA 

Life on dialysis: a lived 
experience. 

Undersöka 
patientens 
upplevelse av att 
leva med terminal 
njurinsufficiens. 

Kvalitativ studie. 
 
Intervjuer med öppna 
frågor. 
 
n=10. 
5 kvinnor och 5 män. 

Begränsat liv, begränsad 
rörlighet, begränsad 
inkomst, begränsande 
sociala kontakter och 
aktiviteter, vara beroende av 
andra, trötthet, orkeslöshet, 
depression. 

10/12 



 

 

Databas: CINAHL  

Författare, årtal och 
land. 

Titel Syfte Design, metod och 
urval. 

Huvudfynd Kvalitet 

Fothergill Bourbonnais, 
F.,  
Ford Tousignant, K. 
(2012) 
Canada 

The Pain Experience of 
Patients on 
Maintenance 
Hemodialysis 

Beskriva olika typer av 
smärta hos patienter 
med hemodialys. 

Kvalitativ studie. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
 
n=25 
10 kvinnor och 15 män 

Fysiska smärtor och obehag. 
Känslomässig och social smärta. 
Tillit till vården. Styrkan i en 
positiv attityd. 

11/12 

Hamlin, M., 
Jemsson, M., 
Rahm, A-S., 
Henricson, M. 
(2013) 
Sverige 

Patienters upplevelse 
av delaktighet i sin 
självdialys – en 
intervjustudie 

Belysa patienters 
upplevelse av 
delaktighet i sin 
självdialys. 

Kvalitativ studie. 
 
Intervjuer. 
 
n=9 
2 kvinnor och 7 män 

Att ha kunskap. Att känna support 
från sin omgivning. Att ha rutiner 
och kontroll. Att ta eget ansvar. Att 
känna frihet. Att få vara med och 
bestämma. Att ha flexibla tider. Att 
inte låta behandlingen styra livet. 
Att känna sig friskare. 

12/12 

Herlin, C.,  
Wann-Hansson, C. 
(2010) 
Sverige 

The experience of 
being 30–45 years of 
age and depending on 
haemodialysis 
treatment: a 
phenomenological 
study 

Beskriva hur patienter 
mellan 30 och 45 år 
upplever att vara 
beroende av 
hemodialys-behandling. 

Kvalitativ 
fenomenologisk studie 
 
Intervjuer 
 
n=9. 
4 kvinnor och 5 män. 

Brist på frihet. En känsla av rädsla. 
Beroende av vården. Förlust av tid. 
Känsla av ensamhet. Hopp om 
transplantation men samtidigt 
känsla av ovisshet. 

12/12 

Jonasson, K., 
Gustafsson, L-K. 
(2017) 
Sverige 

You Live as Much as 
You Have Time To: 
The Experience of 
Patients Living with 
Hemodialysis 

Undersöka upplevelsen 
av transitionsprocessen 
hos patienter med 
hemodialys. 

Beskrivande kvalitativ 
studie. 
 
Djupintervjuer. 
 
n=9. 
4 kvinnor och 5 män. 

Begränsningar i livet på många 
olika områden. Ett nödvändigt ont. 
Beroende av andra och tekniken. 
Livet har stannat av. 

12/12 



 

 

Databas: CINAHL  

Författare, årtal och 
land. 

Titel Syfte Design, metod och urval. Huvudfynd Kvalitet 

Moran, A., 
Scott, A., 
Darbyshire, P. 
(2010) 
Irland 

Waiting for a kidney 

transplant: patients’ 

experiences of 

haemodialysis therapy 

 

Undersöka upplevelsen 
hos patienter med 
terminal njurinsufficiens 
och hemodialys-
behandling. 

Fenomenologisk 
kvalitativ studie. 
 
Intervjuer. 
 
n=16. 
7 kvinnor och 9 män. 

Hopp om en ny njure. 
Känsla av ovisshet. Livet är 
en väntan. 

12/12 

Yngman-Uhlin, P., 
Fernström, A., 
Friedrichsen, M., 
Gustavsson, M., Edell 
– Gustafsson, U. 
(2010) 
Sverige 

Circling around in 
tiredness: Perspectives 
of patients on peritoneal 
dialysis. 

Beskriva upplevelsen av 
trötthet kopplad till dålig 
sömn i vardagen hos 
patienter med 
peritonealdialys. 

Beskrivande kvalitativ 
fenomenologisk studie. 
 
Intervjuer med öppna 
frågor. 
 
n=14. 
8 kvinnor och 6 män. 
 

En känsla av att vara trött 
både mentalt och fysiskt. Ett 
konstant behov av sömn och 
vila. Påverkan på 
koncentration, kreativitet. 
Ökad stress, oro och ett 
instabilt humör. Acceptans 
och anpassning till 
situationen. Sociala 
aktiviteter minskar. 

11/12  

Yngman-Uhlin, P., 
Fogelberg, A., Uhlin, F. 
(2016) 
Sverige 

Life in standby: 
hemodialysis patients 
experiences of waiting 
for kidney 
transplantation. 

Beskriva upplevelsen av 
att vänta på 
njurtransplantation hos 
patienter med 
hemodialys. 

Kvalitativ studie. 
 
Intervjuer med öppna 
frågor. 
 
n=8. 
1 kvinna och 7 män. 

Känsla av bundenhet, oro för 
hälsan, stöd från andra, 
bibehålla hoppet, hopp om 
att kunna arbeta igen.  

11/12 



 

 

Databas: Medline 

 
 
 
 

Författare, årtal och 
land. 

Titel Syfte Design, metod och urval. Huvudfynd Kvalitet 

Calvey, D. 
Mee, L. 
(2011) 
Irland 

The lived experience of 
the person dependent on 
haemodialysis. 

Förstå hur livet ser ut 
för personer som är 
beroende av 
hemodialys. 

Kvalitativ 
fenomenologisk studie.  
 
Semistrukturerade 
djupintervjuer. 
 
n=7 
Könsfördelning okänd 
men det framgår att 
studien inkluderar både 
kvinnor och män. 

Osäker framtid med 
förlorade drömmar och 
framtidshopp. Fysiska och 
psykiska förändringar. Ett 
begränsat liv. Insikt om 
livets skörhet. 

12/12 

Lawrence, C., 
Sharma, S., 
Da Silva-Gane, M., 
Fletcher, BC., 
Farrington, K. 
(2013) 
Storbritannien 
 

Exploring the views of 
patients not on the 
transplant waiting list: a 
qualitative study. 

Undersöka attityd och 
upplevelse hos 
dialyspatienter som inte 
kan genomgå en 
njurtransplantation. 

Grounded theory. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
 
n=10 
3 kvinnor och 7 män. 

Vikten av att kunna 
acceptera situationen. Ett liv 
med restriktioner. 
Tillfredställelse över 
sjukvården.  Kan trots allt se 
sjukvårdens riktlinjer som 
rättvisa. 

11/12 

Rygh, E., 
Arild, E., 
Johnsen, E. 
Rumpsfeld, M. 
(2012) 
Norge 

Choosing to live with home 
dialysis – patients´ 
experiences and potential 
for telemedicine support: a 
qualitative study. 

Förstå behovet av 
information och hjälp 
hos patienter med 
dialys i hemmet. 

Kvalitativ studie 
 
Djupintervjuer. 
 
n=11 
4 kvinnor och 7 män. 

Nöjda med möjligheten till 
dialys i hemmet. Förmåga 
till att leva ett nästan 
normalt liv. Få medicinska 
komplikationer. God relation 
med sjukvården. 

12/12 
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Bilaga 3 Exempel på dataanalys 

Textstycke Underkategori Kategori 

 “All patients reported impositions on their lifestyle especially relating to dietary restrictions and 
the complexities of arranging holidays” (Lawrence et al., 2013).  

Upplevelse av hinder i livet Begränsning 

“They saw their ability to do things hindered by the loss of three days from the week” (Calvey & 
Mee, 2011). 
“The feeling of lack of freedom because of time wasted was commonly expressed. Being in 
treatment three to four times a week for a total of around 20 hours felt like going to work” 
(Herlin & Wann-Hansson, 2010). 

Upplevelse av förlorad tid 
 

”Their joy in life disappeared when they thought about their former health” (Yngman-Uhlin et 
al., 2010). 
“Feelings of uncertainty because of not knowing if they would get a kidney or not were always on 
their mind” (Herlin & Wann-Hansson, 2010). 

Upplevelse av psykisk 
påverkan 

Förändring 

“Participants in the study described a variety of pain problems in their back or joints” (Fothergill 
Bourbonnais & Ford Tousignant, 2012) 
“The body seemed to be weaker, and legs could not carry the rest of the body as before” 
(Jonasson & Gustafsson, 2017). 

Upplevelse av fysisk påverkan  

“Participants in this study found a new social outlet in attending haemodialysis, finding that they 
had made good friends in both staff and other patients” (Calvey & Mee, 2011). 
“They made no promises for activities with the family in case they lacked the energy” (Yngman-
Uhlin et al., 2010).   

Upplevelse av social förändring 
 

“Being involved in discussions about changes in treatment or medications was also a common 
wish among the participants” (Herlin & Wann-Hansson, 2010).  

Upplevelse av delaktighet Behov 

“Believing in the nursing staff that surrounded them became very important for the experience of 
safety” (Jonasson & Gustafsson, 2017). 
”Att få stöd och support från sjukvårdspersonalen var betydelsefullt” (Hamlin et al., 2013). 

Upplevelse av stöd  
 

“Accepting treatment meant that patients stopped making war against the new life situation. 
Acceptance in this case came to mean choosing to see both the inner and outer possibilities 
without trying to escape or judge them” (Jonasson & Gustafsson, 2017). 

Upplevelse av resurser 
 

 


