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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Dialysbehandling är en livslång behandling och kräver att patienten följer 
upp behandlingsrytmen för att kunna uppnå högsta möjliga livskvalitet. Olika 
livsförändringar uppstår i samband med uppkomsten av njurinsufficiens och påbörjad 
dialysbehandling. Livet med dialys innebär ofta ett helt nytt liv för patienterna. Syfte: 
Att beskriva upplevelser av dialysbehandling hos vuxna patienter med njurinsufficiens. 
Metod: En litteraturöversikt har använts som metod för att besvara arbetets syfte. 
Tretton vetenskapliga artiklar har analyserats med hjälp av fem olika steg framtagna 
av Fribergs analysmetod.  
Huvudresultat: patienterna upplevde brist på information, behov av egen kontroll, 
förlust av aktiviteter och sociala relationer. Ibland upplevde patienterna behandlingen 
som påfrestande och hade svårt att anpassa livet efter det. Rädsla upplevdes också av 
de flesta patienterna, men däremot kunde säkerhet och trygghet upplevas när 
patienterna fick sin behandling av vårdpersonal som hade tillräckligt med kunskap och 
erfarenhet och när de hade familjen och vänner runt om sig. Slutsats: Patienterna 
hade både positiva och negativa upplevelser i samband med dialysbehandlingen. 
Vårdpersonalen och familjen spelade en viktig roll i patienterna liv och deras existens 
gjorde en inverkan i hur patienterna upplevde sin dialysbehandling. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Njurinsufficiens, renal ersättningsterapi, känsla av sammanhang, 
hemodialys och peritonealdialys.   



 

Patient experience in 
dialysis treatment 

- A literature review 
 
 
Summary 
 
Background: Dialysis treatment is a lifelong treatment and requires the patient to 
follow up on the treatment rhythm in order to achieve the highest possible quality of 
life. Different life changes occur in connection with the onset of renal insufficiency and 
initiated dialysis treatment. Life with dialysis often means a completely new life for 
patients. Aim: To describe the experiences of dialysis treatment in adult patients with 
renal insufficiency. Method: A literature review has been used as method for 
answering the purpose of this work. Thirteen scientific articles have been analyzed 
using five different steps developed by Friberg’s analysis method. 
Results: Patients experienced a lack of information, a need of own control, loss of 
activities and social relations. Sometimes patients experienced the treatment as 
stressful and had difficulty adjusting life after that. Fear was also experienced by most 
patients, but on the other hand, safety and security could be experienced when patients 
received their treatment by healthcare professionals who had enough knowledge and 
experience and also when they had family and friends around them. Conclusion: The 
patients had both positive and negative experiences in connection to the dialysis 
treatment. The healthcare staff and the family had an important role in the patients' 
lives and their existence made an impact on how the patients experienced their dialysis 
treatment. 
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INLEDNING 
 
Patienter som drabbas av njursjukdom och därmed kräver dialysbehandling genomgår 
betydande förändringar beträffande levnadsvanor och livsstil. Fysiska och psykiska 
symtom kan utvecklas i samband med sjukdomsuppkomsten och påbörjad 
dialysbehandling, bland annat ångest, depression, stress och trötthet. Dessa patienter 
kräver omgående ett väl omhändertagande av sjukvården samt även stöd och hjälp från 
det eventuella sociala nätverket (Santos Pereira et al., 2017). Patienter som behandlas 
med dialys har speciella kost- och vätskerestriktioner, dels för att patienten ska kunna 
må bra mellan behandlingstillfällen och dels för att en optimal behandling ska kunna 
uppnås. Dialystekniken har varit i kontinuerlig utveckling sedan länge, från att första 
dialysmaskinen konstruerades år 1913 och hittills (Saeed, 2015; Seeberger, 2011). 
Kronisk njurinsufficiens är en folksjukdom (Kellerman, Christensen, Baldwin & 
Lawton, 2010) där mer än 10 % av befolkningen från flera länder i världen har drabbats 
av sjukdomen och de flesta behandlas med dialys (Santos Karlene et al., 2018). 
Sjukdomen uppträder oftast som en allvarlig komplikation av hypertoni och diabetes 
(Hass, 2018; Kellerman et al., 2010; Santos Karlene et al., 2018). Förekomsten av 
sjukdomen och därmed dialysbehandlingen blir därför ännu vanligare, då antal 
patienter med hypertoni och diabetes redan är stort i Sverige och världen runt (Saeed, 
2015; Seeberger, 2011). Det är därför viktig för sjuksköterskor att skaffa sig inblick och 
kunskap om sjukdomen och därmed få en bättre förståelse för behandlingens påverkan 
på patienternas livssituation och det dagliga livet under dialysbehandlingen. Att ta 
reda på vilka upplevelser patienterna har i samband med dialys kommer 
förhoppningsvis leda till ett bättre omhändertagande av dessa personer. 

BAKGRUND 
Njurfysiologi 
 
Njurarnas uppbyggnad hör till de mest invecklade konstruktioner i vår natur (Wallace, 
1998). Njurarna är små organ som finns i bakre delen av buken och tillgodoses med ett 
stort blodförsörjningssystem (Thomas, 2014; VanPutte, Regan & Russo, 2016). 
Människans överlevnad beror i hög grad på de avgörande funktioner och processer 
som utförs av njurarna (Wallace, 1998). Njurarnas viktigaste uppgift är att 
upprätthålla en god vätskebalans i kroppen samt reglera elektrolyt- och 
syrbasbalansen i kroppen, såkallad homeostas (Aurell & Samuelsson, 2014; Wallace, 
1998). Njurarna utsöndrar även restprodukter som omfattar bland annat urea, 
urinsyra och proteiner (VanPutte et al., 2016). Njurarna har en förmåga att kontrollera 
blodtrycket och därmed åstadkomma en adekvat förändring för att normalt blodtryck 
ska kunna upprätthållas på nytt vid avvikande tillstånd (Aurell & Samuelsson, 2014; 
Nogueira da Silva, 2015; Thomas, 2014). Njurarna medverkar vid frisättning av 
erytropoetin som i sin tur ska medverka vid nybildningen av röda blodkroppar. 
Njurarna aktiverar vitamin D3, som är viktigt för skelettets sammansättning (Thomas, 
2014; VanPutte et al., 2016). Normalt bildas det 180 liter primärurin på ett dygn men 
99% av primärurinen återförs igen till blodbanan och den slutliga urinmängden blir ca 
1-2 liter per dygn. Urinproduktionen kan dock bli mindre eller större om vätskeintaget 
blir för lite respektive för mycket (VanPutte et al., 2016; Wallace, 1998).  
Glomerulus, ett specialiserat kapillärnät, ansvarar för filtrationen av blodet i njurarna, 
och kallas därför för den glomerulära filtrationen (VanPutte et al., 2016). 
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Njurinsufficiens 
 
Njurinsufficiens delas enligt Kidney disease improving global outcomes, KDIGO, upp 
i fem olika stadium, där första stadiet är njursjukdom utan njurfunktionsnedsättning. 
Vid varje stadieutveckling sker en gradvis försämring av njurfunktionen, som utvecklas 
till en total svikt i stadium fem, såkallad slutstadiet (ESRD, end stage renal 
disease)(Thomas, 2014). Slutstadiet innebär en irreversibel minskning av 
njurfunktionen som är tillräckligt stor för att vara dödlig i avsaknad av adekvat 
behandling (Allsopp, 2011). De flesta personer som har njurinsufficiens i stadium ett 
till fyra är oftast omedvetna om att de har sjukdomen (Hass, 2018). Njurinsufficiens 
uppstår när ett stort antal nefron försämras och/eller upphör funktionellt, och därmed 
sviktar reningsförmågan (Waugh & Grant, 2014). Restprodukterna som inte längre kan 
utsöndras ansamlas i blodet och orsakar toxikation i kroppens olika vävnader. Om inga 
åtgärder sätts in kan tillståndet utvecklas till uremi, såkallad urinförgiftning. 
Njurinsufficiens kan yttra sig som antingen akut eller som kronisk njurinsufficiens 
(Ericson & Ericson, 2012; Waugh & Grant, 2014). Den akuta formen uppträder 
vanligtvis när urinen har svårigheter att lämna njurarna, eller om blodmängden som 
passerar njurarna har minskat plötsligt (Waugh & Grant, 2014). Akut njurinsufficiens 
uppträder omgående under timmar eller några dagar och är kortvarig till skillnad från 
kronisk njurinsufficiens som är smygande och livslångvarig (Ericson & Ericson, 2012).  
 
Symtom och diagnostisering i samband med njurinsufficiens   
 
När 60-70 % av njurfunktionen upphör uppstår vissa symtom som till exempel 
nedstämdhet, trötthet och törst. Om ytterligare 10 % av njurfunktionen försvinner 
förstärks dessa symtom och ytterligare symtom uppträder såsom klåda, diarréer, 
tarmstörningar, illamående och blödningsbenägenhet. Vid ytterligare reduktion där 
enbart 10-20 % av njurfunktionen kvarstår utvecklas symtomen ytterligare där 
medvetandegraden börjar påverkas och hjärtfunktionen försämras (Ericson & Ericson, 
2012; Njurförbundet, 2011). Depression hör till de vanligaste psykosociala problemen 
hos patienter med njurinsufficiens i slutstadiet.  Depressionen kan vara kopplad till 
trötthet, nedsatt energi och aptitlöshet som i sin tur är kopplad till uremin (Kellerman 
et al., 2010). Symtom som ödem, smärta och andfåddhet kan också uppträda hos en 
patient med kronisk njurinsufficiens. Däremot har inte alla symtom en direkt koppling 
till sjukdomen, utan snarare till den komplexa sjukdomsbilden och 
njurfunktionsnedsättningen (Noble, Meyer, Bridge, Johnson & Kelly, 2010). Att ha en 
nedsatt njurfunktion kan också innebära en minskad förmåga att utsöndra kalium. 
Personer som inte följer sina kostråd kan befinna sig i riskzonen för hyperkalemi. 
Tillståndet kännetecknas av förändringar i muskelton och på patientens 
elektrokardiogram (EKG) (Allsopp, 2011). 
 
Den glomerulära filtrationen är en viktig markör vid diagnostisering av njursjukdom 
då den oftast påverkas tidigt i sjukdomsförloppet. Att mäta glomerulära 
filtrationshastigheten möjliggör bedömningen av njurfunktionen. Radiologiska 
metoder som ultraljud, datortomografi och magnetisk resonanstomografi kan 
användas vid diagnostisering. Däremot innefattar röntgenundersökningar en del 
risker som bland annat är förknippade med kontrastmedel eftersom det kan orsaka 
toxikationer och i vissa fall ge överkänslighetsreaktioner (Aurell & Samuelsson, 2014). 
Laboratorieundersökningar är också en del av diagnostiseringsmetoderna som 
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innefattar bland annat urinprover, blodprover samt urinodling (Ericson & Ericson, 
2012).  
 
Aktuella behandlingsmetoder 
 
Njurinsufficiens är ofta nära förknippat med morbiditet och mortalitet (Kellerman et 
al., 2010). Däremot finns det en stor chans att bromsa sjukdomsförloppet och minska 
symtomen om sjukdomen konstateras tidigt. Patienten behandlas i ett tidigt skedde, 
motsvarande stadium ett och två med medicinering samt genom olika 
livsstilsmodifieringar såsom kostreglering och motionsutmaning. Oftast krävs det 
kontaktinitiering med en dietist för kostrådgivning (Njurförbundet, 2011).  
Långt framskriden njurinsufficiens som har nått slutstadiet bör behandlas antingen 
med dialys eller njurtransplantation (Allsopp, 2011; Kellerman et al., 2010; Lonargáin, 
Brannigan, & Murray, 2017). Dialys har i stort sett varit tillgänglig som 
behandlingsmetod i mer än 70 års tid (LaRocco, 2011). Enligt ett svenskt njurregister 
behandlas ca 3900 personer med dialys, varav 79 % behandlas med hemodialys och 
resten med peritonealdialys (Svenskt njurregister, 2016). Målet med behandlingen i de 
två metoderna är att kunna avlägsna metaboliskt avfall och upprätthålla normal 
vätske- och elektrolytbalans (LaRocco, 2011). Många gånger har patienten själv en 
möjlighet att välja en behandlingsmetod, men ibland kan hälsofaktorerna innebära 
begränsade valmöjligheter. Exempelvis kan ischemisk hjärtsjukdom innebära ett 
hinder för hemodialys, på samma sätt är peritoneal dysfunktion ett hinder för 
peritonealdialys. Forskarna har dock funnit att den låga användningen av 
peritonealdialys kan bero på bristande erfarenhet och kunskap hos vårdpersonalen 
(LaRocco, 2011).  
Generellt är njurtransplantationen den mest föredragna behandlingsmetoden, vilken 
tenderar att förlänga livslängden och leda till en förbättrad livskvalitet. Dessutom är 
njurtransplantation mer kostnadseffektivt än dialysbehandling (Lonargáin et al., 
2017). Enligt Svenskt njurregister blev 5488 personer njurtransplanterade i Sverige år 
2015 (Svenskt njurregister, 2016) och mer än 170 000 personer världen över väntar på 
en njurtransplantation  (Burns, Stephens, & Fernandez, 2017).  
 
Hemodialys 
Hemodialys innebär att blodet renas utanför kroppen, det vill säga blodet förs in till 
dialysmaskinen, renas med hjälp av ett konstgjort dialysmembran och förs sedan 
tillbaka in i blodbanan. Dialysmaskinen innehåller dialysvätska, som strömmar åt det 
motsatta hållet av blodflödet och därmed får med sig de kvävehaltiga produkterna med 
hjälp av osmos- och diffusionsmekanismen (Ericson & Ericson, 2012; Seeberger, 2011). 
Hemodialys genomförs vanligtvis på en särskild avdelning på sjukhuset (Seeberger, 
2011). Vissa patienter sköter sin behandling själva antingen på avdelningen eller 
hemma med förutsättning att ha en egen dialysmaskin (Seeberger, 2011). Andra 
patienter kan behöva hjälp av vårdpersonalen i form av nålstickning och på- och 
avkoppling från dialysmaskinen. Hemodialys genomförs vanligtvis tre till fyra gånger 
per vecka där varje behandlingstillfälle tar ungefär tre till fem timmar (Seeberger, 
2011). Ibland väljer patienterna att behandlas under kortare tid, men med högre 
frekvens, det vill säga mellan två till tre timmar per tillfälle och sex till sju gånger per 
vecka. Det finns även de som väljer att behandlas under nattetid där behandlingen 
pågår i flera timmar med lågt blod- och dialysatflöde. Fördelarna med 
dialysbehandling under nattetid är att kroppen blir av med vätskeöverskottet och 
restprodukterna under samma dag (Ericson & Ericson, 2012; Seeberger, 2011). 
Belastningen på hjärtat blir lägre och patienterna orkar mer med vardagen. Emellertid 
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krävs det att patienten har tillgång till en dialysator hemma för att kunna behandlas 
med den här metoden (Seeberger, 2011).  
En stark trötthetskänsla kan uppträda hos patienter efter avslutat behandlingspass och 
det kan ta några timmar innan patienten återhämtar sig. Oftast beror detta på 
avlägsningsprocessen av slaggprodukterna (Ericson & Ericson, 2012). 
 
Peritonealdialys 
Peritonealdialys är en behandling som oftast utförs av patienten själv, och kan 
genomföras hemma, på jobbet eller i andra miljöer. Vid peritonealdialys sitter en 
permanent kateter genom bukhålan. Bukhinnan används som dialysmembran och 
dialysvätskan tappas in och ut via katetern (LaRocco, 2011). Elimination uppnås 
genom tillsats av osmotiskt agens i dialysvätskan. Den osmotiska vätskan som förs in i 
bukhålan möjliggör att olika ämnen diffunderar ut i dialysvätskan samtidigt som 
vätska avlägsnas från patienten (Ericson & Ericson, 2012; LaRocco, 2011). Den 
använda dialysvätskan tappas ut och fylls på med ny vätska fyra gånger per dygn. Varje 
byte tar cirka 30 minuter. Peritonit, bukhinneinflammation, är en vanlig komplikation 
till följd av peritonealdialys (Ericson & Ericson, 2012; Heimburger, 2015). Idag 
används ett system av dubbla påsar, en påse med dialysvätska och en tom påse till 
urtappning. Detta har visat sig minska risken för peritonit. Andra förebyggande 
åtgärder för komplikationer är undervisning från ansvarig vårdpersonal om steril 
teknik för att minimera risken för kontamination och peritonit. En positiv effekt av 
behandlingen är att den bevarar kvarvarande njurfunktion i större grad än hemodialys 
(Heimburger, 2015).  
Långvarig användning (> 6 år) av peritonealdialys kan emellertid resultera 
förändringar i peritoneum, dels i tjocklek men också i kapillärytan. Dessa förändringar 
leder i sin tur till ett nedsatt ultrafiltration. Problemet löses oftast genom att ändra 
dialysordinationen till hemodialys behandling (Ericson & Ericson, 2012; Heimburger, 
2015). 
 
Sjuksköterskans omvårdnadsansvar vid dialysbehandling 
 
Sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad (Sherwood & Barnsteiner, 2013; 
Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). En legitimerad sjuksköterska ansvarar för att 
patienten ska uppnå bästa möjliga välmående och livskvalité, vilket innebär att 
förebygga ohälsa, lindra lidande, främja hälsa och välbefinnande. Sjuksköterskans 
förhållningssätt ska utgå från en humanistisk människosyn och ett holistiskt 
perspektiv gentemot patientens situation. För att uppnå en god omvårdnadsrelation 
ska respekt, delaktighet och autonomi präglas i mötet med patienten (Sherwood & 
Barnsteiner, 2013; Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). 
De flesta sjukvårdsinrättningar med dialysbehandlingar har utvecklat separata 
dialyskliniker som förbereder patienten med undervisning och rådgivning. I vissa fall 
kan patienten dock behöva starta upp en akut dialysbehandling. Dessa patienter får 
därmed bristande undervisning och mindre informationsförmedling (Watson, 2008). 
Sjuksköterskan bör ta större hänsyn i liknande situationer och försöka involvera 
patienten i sin behandling i  möjligaste mån för att därmed främja delaktighetskänsla 
hos patienten (Thomas, 2014).  
Sådana förberedande dialyskliniker har visat sig öka patienternas välbefinnande och 
gett en påvisbar effekt på njursjukdomsprogression genom en långsammare 
sjukdomsutveckling (Watson, 2008). Sjuksköterskan behöver uppmuntra och vägleda 
patienterna till egenvård och självomsorg (Nogueira da Silva et al., 2015) eftersom det 
också kan dröja sjukdomsprogressionen (Thomas, 2011). Sjuksköterskan spelar en 
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grundläggande roll i dialysbehandlingen, och förutom de kliniska och kurativa 
aspekter i sjuksköterskans arbete bör andra aspekter som att ge psykologiskt stöd till 
patienter som genomgår dialysbehandling belysas. Detta uppnås genom ett välbyggt 
samarbete med ett kompetent tvärvetenskapligt team. Sjuksköterskan tillsammans 
med teamet kan även minska risken för komplikationer under dialysbehandlingen 
(Nogueira da Silva et al., 2015).  
 
Sjuksköterskan ska kunna förmedla kunskap till patienten kring kostvanor både innan 
och efter att patienten har fått dialysbehandling. Att belysa vikten av att vara fysiskt 
aktiv är också ett viktigt område som sjuksköterskan ansvarar för både före och under 
dialysbehandlingen (Ericson & Ericson, 2012; Thomas, 2011). Regelbundna kontroller 
av urin och blodtryck är viktiga för att kunna upptäcka en försämring så tidigt som 
möjligt (Thomas, 2011). Personcentrerad omvårdnad är det mest centrala i 
sjuksköterskans arbete mot en god vård för patienter som genomgår dialysbehandling. 
Det innebär att se patienten som en helhet, att synliggöra de andliga, existentiella, 
psykiska, fysiska och sociala behoven samt att bekräfta det som definierar personen 
och gör denne unik (Cramm, Leensvaart, Berghout, & van Exel, 2015; Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2016). Det handlar även om att innefatta personen som helhet 
i ett socialt sammanhang, den familjefokuserade omvårdnaden. Detta eftersom 
anhöriga har en viktig roll när det gäller att ge fysiskt, känslomässigt och mentalt stöd 
till patienten i olika stadier av sjukdomsförloppet samt under behandlingsgången. För 
att detta ska vara möjligt krävs det att sjuksköterskan ger rätt undervisning, 
information och stöd till de anhöriga som kanske saknar kunskap och behöver 
stöttning för att finna styrkan (Rabiei, Ali Eslami, Abedi, Masoudi & Sharifirad, 2016). 

Känsla av sammanhang KASAM 
 
Känsla av sammanhang (KASAM) handlar om människans förmåga att hantera olika 
påfrestningar/stressorer som inträffar under livets gång, och som dessutom är 
avgörande för människans upplevda hälsotillstånd (Antonovsky, 2005). Enligt 
Antonovsky (2015) finns olika typer av livshändelsestressorer; antingen är de kroniska, 
dagliga hinder eller irritationer. Att ha dialysbehandling som en livslång behandling 
och en förutsättning för överlevnad räknas till en kronisk stressor. Beroende på 
vilken grad av KASAM personen har, kan stressorer bli antingen skadliga, neutrala 
eller hälsosamma. Om personen har hög KASAM betyder det att denne har bättre 
förmåga att hantera exempelvis nytillkommen diagnos, sjukdom, dödsfall, olycka och 
flera andra typer av motgångar som människor kan drabbas av under livet. Antonovsky 
menade att personen kan uppleva god hälsa trots närvaron av dessa påfrestningar och 
stressorer (Antonovsky, 2005). Personer med stark KASAM har större förmåga att 
konfrontera stressiga situationer och är mer benägna att uppleva god livskvalité 
(Kristofferzon, Engström, & Nilsson, 2018).  
Att leva med en svår sjukdom såsom njurinsufficiens äventyrar hälsan och påverkar 
livskvalitén och detta innebär att personen ställs inför olika stressorer (Kristofferzon, 
Lindqvist, & Nilsson, 2011). Känsla av sammanhang är en viktig faktor för att 
människan ska kunna uppleva hälsa och må väl (Antonovsky, 2005). 
Enligt Antonovsky (2005) är ingen person fullständigt sjuk eller frisk, utan snarare att 
olika individer befinner sig i olika dimensioner mellan sjuk och frisk samt i olika 
måendenivåer. KASAM betraktas även som ett salutogent synsätt, där vikten läggs på 
det friska istället för på det sjuka. Det är alltså ett sätt att lägga ett fokus på 
copingresurser istället för stressorer. Det är därför viktigare att  identifiera de faktorer 
som gynnar och främjar hälsan, än de faktorer som tenderar att bota en sjukdom. Om 
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personen väljer att fokusera på sin sjukdom och dess relaterade behandling kan 
situationen upplevas obekämplig och kaotisk (Antonovsky, 2005).  
KASAM har tre centrala komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
Värden på dessa komponenter och KASAM hänger ihop, då hög KASAM innebär höga 
värden på komponenterna och detsamma gäller för låga värden. Det är viktigt att det 
som inträffar i personens liv bli förståeligt till en början, att personen sedan tror på de 
befintliga resurser som ska hjälpa hen att hantera situationen och att sist hitta en 
mening med det som har inträffat och anpassa sitt liv efter det (Antonovsky, 2005).  
 
Begriplighet innebär att händelser i livet är begripliga och förutsägbara. Det handlar 
om att kunna uppleva begriplighet i det sammanhang personen lever i samt uppleva 
informationen strukturerad, tydlig och sammanhängande. De flesta människor mår 
som bäst av regelbundenhet och rutiner i deras vardag. Detta kan förklaras med att 
oförutsägbara händelser har lägre frekvens i deras liv, vilket ökar värden på 
begripligheten (Antonovsky, 2005). Hanterbarhet syftar på personens upplevelse av 
förfogande av de resurser som krävs för att hantera olika stressorer. Med hjälp av 
generella motståndsresurser kan den drabbade möta olika krav som ställs. Resurser 
som kan stå till förfogande syftar på sådant som är under ens egen kontroll eller som 
kontrolleras av pålitlig behörig, exempelvis en livspartner, vän, kollega, läkare eller 
Gud. Känsla av hög hanterbarhet hjälper den drabbade att möta sina omständigheter 
och motgångar med mod och tapperhet (Antonovsky, 2005). Meningsfullhet betraktas 
som motivationskomponenten. Det handlar om att känna meningsfullhet i livet samt 
uppleva olika händelser som viktiga och betydelsefulla. Generellt innebär 
meningsfullhet i vilken utsträckning en person känner att problem och krav som livet 
ställer är värda att investera energi och engagemang i (Antonovsky, 2005).  
 
Tillgängligheten av dessa komponenter hos personer som har drabbats av en kronisk 
njursjukdom och därmed fått dialysen som livslång behandling är viktigt. Eftersom det 
kan bidra till en ökad problemhanteringsförmåga och stresstålighet. Som i sin tur 
betyder att personerna kan hantera den förändrande livssituationen framgångsrikt och 
uppleva hög KASAM (Kristofferzon et al., 2018). Den valda teoretiska förankringen för 
litteraturöversikten är därför Antonovskys (2005) teori om känslan av sammanhang 
KASAM. 
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SYFTE  
 
Att beskriva upplevelser i samband med dialysbehandling hos vuxna patienter med 
njurinsufficiens. 
 

MATERIAL OCH METOD 
Design 
 
En litteraturöversikt användes som metod för att besvara examensarbetets syfte. Att 
göra en litteraturöversikt innebär att söka, kritiskt granska, bearbeta och 
sammanställa ett visst antal vetenskapliga artiklar inom ett visst forskningsområde 
(Forsberg & Wengström, 2016; Friberg, 2017).  
 
Denna litteraturöversikt har en kvalitativ ansats då syftet är att beskriva och få 
förståelse för människans subjektiva upplevelse av sin omvärld (Kristensson, 2014; 
Willman, Behtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). En kvalitativ ansats inom 
omvårdnadsforskning innebär att beskriva, förstå, förklara samt tolka 
förutsättningslöst med strävan efter en helhetsförståelse (Forsberg & Wengström, 
2016). En induktiv ansats användes i denna litteraturstudie, det vill säga att fenomenet 
observeras och studeras objektivt och sedan beskrivs utifrån öppenhet och på ett så 
korrekt sätt som möjligt (Priebe & Landström, 2012). Målet med den valda designen 
är att bilda en helhetsbild av patientens unika upplevelser. Detta uppnåddes genom att 
författaren i studien utgick ifrån öppenhet och ett holistiskt synsätt. Fokus riktades 
mot att presentera de olika upplevelser som patienterna i de valda artiklarna lyfte fram. 
Däremot lades inget fokus på att presentera likheter och skillnader, varken mellan 
valda studier eller mellan peri- och hemodialys.  
 
Urval och datainsamling 
 
Databaserna MEDLINE och CINAHL användes för datainsamlingen, eftersom båda 
innehåller tidskrifter inom medicin och omvårdnad och därför ansågs de vara lämpliga 
utifrån studien innehåll och syfte (Willman et al., 2016). Möjlighet att hitta relevanta 
vetenskapliga artiklar blev därför större (Forsberg och Wengström, 2016). Sökningen 
grundades på studiens syfte. Enligt Friberg (2017) är det viktigt att använda sig av rätt 
sökord för att sedan finna relevant datamaterial inom det specifika forskningsområdet. 
Kristensson (2014) menar att det blir lättare för forskaren att hitta och sålla tillgängligt 
material. Följande sökord användes i datasökningen: dialysis therapy, 
peritonealdialysis, hemodialysis, home, patient, experiences, perceptions, attitudes, 
views. Olika kombinationer gjordes mellan sökorden för att kunna få fram materialet 
(bilaga 1). Booleska söktermen AND, OR samt trunkeringar * har använts, för att forma 
en relevant sökning. Sökningsstrategin har sammanställts i en matris där redovisning 
av vilken databas, sökord och begräsningar har använts i varje sökning. Där ingår även 
antal träffade sökningar, antal lästa rubriker samt det slutliga antalet valda studier av 
varje sökning (Bilaga 1). 
 
Inklusionskriterierna för denna studie var personer som är över 18 år. Peer reviewed 
artiklar som var publicerade från 2009 inkluderades. Peer reviewed innebär att de är 
granskade av kunskapshavande personer inom den speciella ämnesomfattningen och 
därmed blev godkända för publicering (Polit & Beck, 2016).  
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Olika begräsningar i samband med datasökning genomfördes. Sökbegränsningen 
såsom “abstract available”, årtalsreducering och åldersbegränsning användes med 
syfte att underlätta genomsökningen och för att minimera antal träffade artiklar.  
Studier som var skrivna på andra språk än engelska eller svenska samt 
översiktsartiklar exkluderades. Anledningen till att andra språk exkluderades var för 
att undvika språkliga hinder vad gäller läsning och förståelsen av texten.  
För att säkerställa kvalitén i detta arbete har granskningen av valda artiklar gjorts med 
hjälp av protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod från 
Hälsohögskolan, Jönköping University (Bilaga 2). Protokollet granskar bakgrund, 
syfte, urval, design, datainsamling, dataanalys, forskningsetik, trovärdighet, 
tillförlitlighet och resultat i form av olika frågor. Protokollet är uppdelat i två delar, där 
samtliga frågor under del I ska besvaras med ”ja” för att fortsatt granskning i del II ska 
kunna vara möjlig. Del II ska däremot erhålla minst sex poäng för att kunna bedömas 
som giltig. 
Bland de artiklar som framkom i datasökningen valdes tretton vetenskapliga artiklar 
till detta arbete, då de bäst uppfyllde syftet och hade kvalitativ design i grunden. 
Studierna var från olika länder, från Norra och Södra Amerika valdes 4 studier, 
Australien en studie, Södra Afrika en studie, Asien en studie och från Europa sex 
studier varav fyra studier från Sverige. Tolv artiklar fanns tillgängliga i fulltext och en 
artikel beställdes. En redovisning av de valda artiklar som ska ingår i studiens resultat 
finns beskrivet under artikelmatrisen (bilaga 3). Matrisen innehåller artikelns titel, 
årtal, författare, land, tidskrift, syfte, metod, resultat och poäng utifrån 
kvalitetsgranskningen. 
 
Dataanalys 
 
Kvalitativa analyser utgår oftast ifrån att studera helheten till delarna och utifrån 
delarna uppstår en ny helhetsbild (Friberg, 2017). I denna studie har helheten bestått 
av tretton vetenskapliga artiklar som har studerats och bearbetats både enskilt för varje 
artikel men också gemensamt. Analysen grundades på att hitta bärande aspekter som 
kunde besvara arbetets syfte och som slutligen ledde till ett beskrivande resultat. 
Grunden för denna analys har utgått från Fribergs (2017) analysmodell med hjälp av 
fem olika steg. I steg ett lästes de valda artiklarna igenom upprepade gånger för att 
skapa en helhetsförståelse kring texten. Artiklarna lästes utifrån holistiskt 
förhållningssätt med öppenhet och följsamhet för att undvika missförståelse och 
misstolkningar. I steg två markerades huvudfynd och relevant information med olika 
markeringsfärger, textstycken som handlade om samma område i de tretton artiklarna 
markerades färgvis. Exempelvis det som handlade om hopp och framtid markerades 
med en färg medan aktivitet och socialisering markerades med en annan färg. Detta 
för att underlätta att se skillnader och likheter inom de aspekter som avhandlas i flera 
artiklar och därmed underlätta analysprocessen. I steg tre sammanställdes artiklarna 
i en översiktstabell (bilaga 3). Därefter genomfördes en sammanfattning av 
resultatdelen för varje enskild artikel, med hjälp av korta textstycken som besvarade 
syftet. Sammanfattningen, såkallad schematisk översikt, skrevs ner på ungefär en till 
ett par sidor och fungerade som ett stöd för analysarbetet (Fribergs, 2017). 
Sammanfattningen utfördes under tre olika tillfällen med två till tre dagar uppehållstid 
mellan varje tillfälle. Detta gav en möjlighet för författaren att kunna jämföra sina 
tolkningar under de tre olika tillfällena, och bedöma hur likt och väl analysen var gjord. 
De upplevelser som missades i första versionen av sammanfattningen, men däremot 
dök upp i den andra och tredje versionen inkluderades. I steg fyra identifierades 
likheter och skillnader mellan de olika meningskoderna. Därefter syntetiserades de till 
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fyra huvudteman och ett antal tillhörande subteman. En tydlig och läsbar beskrivande 
text formulerades i det sista steget som skapades utifrån studiernas resultat samt den 
schematiska översikten i den tredje versionen. En figur som beskriver hur de olika 
huvudtemana och subtemana hänger ihop har använts med syfte att öka läsbarheten i 
texten (Figur 1). Författaren har tidigare kunskap från både medicinska och 
omvårdnadsinriktade kurser kring njurinsufficiens och dialysbehandling. Däremot har 
författaren inga praktiska erfarenheter av att jobba med dialysbehandlade patienter. 
Förförståelse fanns då författaren ansåg att dessa patienter kan uppleva sin situation 
som krävande och besvärlig dels på grund av sin sjukdom men till största del även på  
grund av dialysbehandlingen. 
 
Forskningsetiska överväganden 
 
Forskningsetik handlar om att ta hänsyn och värna om deltagare och försökspersoner 
i ett forskningsprojekt. Forskningen ska förhållas till ett antal regelverk innefattande 
respekt för självbestämmande, människovärdet, datainsamlingen, plagiat och god 
forskningssed (Vetenskapsrådet, 2018). I en litteraturöversikt behövs inget etiskt 
godkännande, men etiska övervägande ska beaktas under hela studieprocessen 
(Forsberg & Wengström, 2016). Samtliga valda artiklar som ingår under arbetets 
resultatdel, motsvarande tretton artiklar, har fått sitt tillstånd från en etisk kommitté 
och detta har framförts tydligt i texten på varje artikel. Alla studier har även blivit 
redovisade på ett tydligt sätt under resultatdelen med ett begripligt referenssystem. 
Resultaten har presenterats på ett sätt där författarens egen åsikt inte varit inblandad 
eller haft en inverkan. Dessa är enligt Forsberg & Wengström (2016) viktiga etiska 
aspekter som bör beaktas av författaren under sammanställningen av en 
litteraturstudie.  

RESULTAT 
 
I resultaten presenteras upplevelser i samband med dialysbehandling hos vuxna 
patienter som har njurinsufficiens. Vid analysen identifierades fyra huvudteman och 
åtta subteman. Huvudteman är enligt följande: Kunskap och hantering, 
Begränsningar och förluster, Rädsla och säkerhet samt Hopp och stöd. Figuren nedan 
visar på ett tydligt och strukturerat sätt de olika huvudteman samt vilka tillhörande 
subteman varje huvudtema har (Figur 1).  
 

 
 
Figur 1: Översikt över huvudteman och subteman 
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Kunskap och hantering 
 
Patienterna som behandlades med dialys hade ett stort behov av information och 
kunskap kring sin dialysbehandling. Information gav en ökad förståelse för 
dialysbehandlingen och därmed underlättades anpassningen till livet och hanteringen 
av vardagen. De subteman som framkom vid analysen var: Brist på information och 
hantering av sin egen behandling. 
 
Brist på information 
Patienter som fick dialys som akutbehandling upplevde informationen kring aktuell 
behandling, undervisning om dialysmetoden samt även kring tillhörande material som 
överbelastande. Patienterna kände att det blev alltför mycket information under en 
kort tid som resulterade i svårigheter att förstå den givna informationen (Sauvé, 
Vandyk, & Bourbonnais, 2016).  
Patienterna upplevde att rätt information gavs vid fel tidpunkt och att den inte var 
anpassad efter individuella behov (Sauvé et al., 2016). En del patienter upplevde en 
brist på information kring de olika dialysmetoderna. Dessa patienter fick sin dialys på 
sjukhuset först och upptäckte själva i ett senare skede att möjligheten till att genomföra 
behandlingen hemma fanns. Patienterna upplevde därför sig själva som maktlösa och 
upplevde en brist på egen kontroll över sin behandling (Rygh, Arild, Johnsen, & 
Rumpfeld, 2012). Patienter som fick sin dialysbehandling på ett oväntat sätt när de 
hamnade på sjukhuset upplevde situationen som hastig och brådskande. Patienterna 
hade då svårt att begripa vad som pågick och upplevde situationen som förvirrande 
(Nagpal et al., 2017). 
 
Hantering av sin egen behandling 
Trots att sjuksköterskan hade det största ansvaret för att säkerställa 
dialysbehandlingen på sjukhuset, hade många patienter ett behov av att ta egen 
kontroll över sin egen behandling. Detta gjorde oftast att patienterna kände sig både 
fysiskt men också känslomässigt säkra (Herlin & Wann-Hansson, 2010; Lovink, Kars, 
Man-van Ginkel, & Schoonhoven, 2015). Patienterna upplevde även detta som en 
möjlighet att kunna upptäcka, förhindra och lösa olika problem som kan uppstå under 
behandlingsgång. I en studie gjord av Lovink et. al (2015) upplevde en patient, som 
hade en hög utbildning och kunskap, ett större behov av att ta ansvar över sin egen 
behandling. Patienten upplevde även ett behov av att få information kontinuerligt om 
sin behandling och aktuell tillstånd. Patienten upplevde därför sig själv som delaktig i 
sin egen vård och hälsa (Lovink et al., 2015).  
Patienterna som genomförde sin dialysbehandling i hemmet upplevde sig själva som 
ledare och aktiva vårdgivare, snarare än att uppleva sig själv vara beroende av 
dialysbehandlingen. Ur det här perspektivet upplevde patienterna inte längre sitt 
tillstånd som en tung belastning på axlarna (Namiki, Rowe, & Cooke, 2010). 
I en studie gjord av Guerra-Guerrerro et. al (2014) beskrev en patient som har haft sin 
dialysbehandling i fyra år strävan att följa behandlingen. Patienten har efter en viss tid 
av behandlingsgång utvecklat en högtstående självkännedom och hade en stor förmåga 
att hantera sin behandling på egen hand. Detta gjorde att patienten kunde uppleva sig 
själv som kunnig och expert på sin egen kropp och behandling (Guerra-Guerrerro et 
al., 2014). 
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Begränsningar och förluster 
 
Ett liv med dialysbehandling kunde innebära olika begränsningar och förluster som 
visade sig i många olika aspekter. Ett liv med dialysbehandling kunde med andra ord 
innebära ett helt nytt liv. Vid analysen framkom följande subteman: begränsat kost- 
och vätskeintag och minskad social interaktion. 
 
Begränsat kost- och vätskeintag 
Patienterna upplevde en förståelse för dialysbehandlingen och vilken funktion den 
uppfyllde i deras liv. Dock upplevde de sin vätske- och matrestriktionen som väldigt 
påfrestande under behandlingen. De upplevde restriktionen ibland som en 
förutsättning för att kunna leva normalt igen (Guerra-Guerrerro et al., 2014; Small, 
2010). Att göra livsstilsmodifiering gällande kost beskrevs också som en utmaning. 
Patienterna hade svårt att ge upp vissa livsmedel som de var vana vid att äta, och kände 
sig besvikna över att inte kunna ge upp dessa livsmedel (Nagpal et al., 2017). Att 
patienterna ständigt ska behöva tänka på vilken mat som är lämplig att äta upplevdes 
som en livsbegränsning (Jonasson & Gustafsson, 2017 ). Många upplevde 
dialysbehandling som krävande vad gäller den ekonomiska aspekten på grund av de 
dyra matvaror de var tvungna att handla och konsumera (Guerra-Guerrerro et al., 
2014; Nagpal et al., 2017). Att inte kunna tillföra sin egen kropp den näring som krävs 
beskrevs som en grundlig faktor som kan påverka livskvalitén hos patienterna med 
dialysbehandling. En patient som haft dialysbehandlingen i två år och var pensionerad 
beskrev att dietrestriktionen var en aspekt som påverkade hans livskvalité. Patienten 
beskrev även att det var svårt att följa en specifik diet när det fanns andra uppgifter 
och prioriteringar i livet att ta hand om (Guerra-Guerrerro et al., 2014). Andra beskrev 
att de upplevde vätskerestriktionen som ett hinder för socialisering. De hade svårt att 
umgås med sina vänner på krogen med tanke på den limiterade vätskemängden de är 
tvungna att hålla sig vid (Chiaranai, 2016). En negativ spiral kunde skapas av att 
personerna inte fick i sig tillräckligt med mat, eftersom det oftast ledde till att de 
upplevde sig själva som svaga och därmed fick trötthetskänsla både fysiskt och mentalt 
(Jonasson & Gustafsson, 2017 ).  
 
Minskad social interaktion 
Resultaten visade att patienterna upplevde begränsning vad gäller dagliga aktiviteter, 
rörlighet, relationer med familj och vänner samt begränsning i att hitta en livspartner. 
Sociala interaktioner begränsandes av olika skäl och hade oftast en direkt koppling till 
patienternas pågående dialysbehandling. Exempel på det kan vara trötthetskänslan, 
behandlingsschema, behandlingstider och vätskerestriktionen (Guerra-Guerrerro et 
al., 2014; Herlin & Wann-Hansson, 2010; Small, 2010; Yngman-Uhlin, Friedrichsen, 
Gustavsson, Fernström & Edéll-Gustafsson, 2010). Sociala begränsningar beskrevs av 
patienterna med olika ord, bland annat ensamhet, isolering, stanna hemma och saknad 
av vänner (Chiaranai, 2016). Utmattningskänslan hos patienterna med 
dialysbehandling påverkade deras sociala relationer. Patienterna hade en lägre 
energinivå och upplevde en viss ansträngning i att ta kontakt med andra människor 
och valde oftast att stanna hemma och undvika detta (Jonasson & Gustafsson, 2017 ). 
Vissa patienter hade svårt att umgås med sina vänner på samma sätt som de gjorde 
förr på grund av sin dialysbehandling. Dessa patienter upplevde därför sig själva som 
ensamma och upplevde en stor saknad till sina vänner (Chiaranai, 2016).  
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Att vara bunden till sin dialysmaskin och behandlingsschema utlöste känslor av 
ofrihet. Patienterna beskrev att de inte längre kunde gå ut och njuta av livet (Chiaranai, 
2016; Guerra-Guerrerro et al., 2014).  
Spontaniteten på sociala aktiviteter hade enligt dem minskat drastiskt. Detta eftersom 
vissa aktiviteter inte längre var genomförbara (Nagpal et al., 2017; Sauvé et al., 2016). 
Det gällde att kunna fatta realistiska beslut om vad som kunde vara praktiskt möjligt 
att utföra. Patienterna beskrev att de flesta planerade aktiviteter organiserades på ett 
sätt för att göra det möjligt att vara i närhet av en dialysenhet (Nagpal et al., 2017). I 
en studie som var gjord i staten Namibia, framkom att det enbart fanns tre 
dilaysenheter i tre olika städer. Detta medförde svårigheter för patienterna att kunna 
förflytta sig fritt. De upplevde sig tvungna att stanna i den staden där en möjlighet för 
en behandling fanns. En patient beskrev att det var svårt att träffa familjen som bodde 
i en annan stad, då det var osäkert om det fanns en dialysmaskin där (Small, 2010). Att 
få frågor av andra människor angående dialysbehandlingen upplevdes av patienterna 
som ansträngande. Patienterna upplevde skamkänslor över hela tillståndet av att ha 
en krävande dialysbehandling. De upplevde därför svårigheter i att prata om 
behandlingen med människor utanför familjen eller kliniken och valde därför att inte 
umgås med utomstående (Herlin & Wann-Hansson, 2010).  
 
Rädsla och säkerhet 
 
Dialysbehandlingen kunde många gånger vara förknippad med känslor av rädsla, oro 
och osäkerhet. Det krävdes ett antal tillgängliga faktorer för att trygghetskänsla skulle 
kunna byggas upp således att patienten kunde känna sig säker. Följande subteman 
identifierades under analysen: rädsla under dialysbehandling och fysisk och 
emotionell säkerhet. 
 
Rädsla under dialysbehandling 
Många studier avslöjade att dialysbehandling kunde framkalla olika typer av rädsla 
(Herlin & Wann-Hansson, 2010; Jonasson & Gustafsson, 2017; Sauvé et al., 2016; 
Yngman-Uhlin et al., 2010). Patienterna upplevde rädslan för exempelvis dialysnålen, 
smärtan i samband med nålinsättningen, olika behandlingskomplikationer samt 
oroade sig jämt för den implanterade accessen, då det fanns en risk att den går sönder 
(Herlin & Wann-Hansson, 2010; Jonasson & Gustafsson, 2017). En del patienter 
beskrev att de ofta upplevde ångest inför döden, då verkligheten de befann sig i var 
skrämmande (Sadala et al., 2012). Flera kände sig osäkra när de fick sin behandling av 
en ny och oerfaren sjuksköterska. Rädslan var förknippad med att sjuksköterskan 
skulle göra något fel under behandlingsgången (Herlin & Wann-Hansson, 2010; 
Lovink et al., 2015; Petersson & Lennerling, 2017). I en studie gjord av Herlin & Wann-
Hansson (2010) beskrev en patient sin oro när sjuksköterskan som skulle förbereda 
dialysmaskinen pratade för sig själv för att memorera alla steg som skulle göras. Detta 
upplevdes av patienten som skrämmande och oroväckande, då det fanns en risk att 
vissa steg skulle missas (Herlin & Wann-Hansson, 2010). 
Patienterna upplevde en rädsla för kroppslig skada och oroade sig för att utveckla en 
del behandlingsrelaterade komplikationer (Sadala et al., 2012; Sauvé et al., 2016). 
Patienterna oroade sig även för ansvaret som de hade kring sin egen behandling. Oftast 
handlade oron om att patienterna skulle göra ett misstag under programmeringen av 
dialysmaskinen nattetid (Petersson & Lennerling, 2017; Sauvé et al., 2016). 
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Fysisk och emotionell säkerhet 
Sjuksköterskor som jobbade på dilaysenheter hade en viktig roll i patienternas 
uppfattning av fysisk säkerhet relaterad till dialysbehandlingen (Lovink et al., 2015). 
Fysisk säkerhet upplevdes när regelbundna kontroller utfördes av sjuksköterskor 
under tiden som patienten var kopplad till dialysmaskinen. Den upplevdes även vid 
närvaron av sjuksköterskan på dialyssalen samt när patienterna fick tillräckligt med 
uppmärksamhet (Jonasson & Gustafsson, 2017; Lovink et al., 2015). Patienterna 
upplevde förtroendekänslan både för sjuksköterskan och för den vård de fick som 
viktiga aspekter vad gäller upplevelsen av säkerhet under dialysbehandlingen (Lovink 
et al., 2015; Petersson & Lennerling, 2017). Andra patienter uttryckte att en fysisk 
säkerhet innebär att inte behöva konfrontera med olika behandlingskomplikationer 
och när behandlingen går på ett rutinmässigt och säkert sätt. Det var viktigt för 
patienternas uppfattning om fysisk säkerhet att olika larmsignaler på dialysmaskinen 
kunde lösas direkt, antingen av sjuksköterskan eller patienterna själva. Patienterna 
upplevde trygghet när sjukskötskan eller läkaren agerade fort under akuta- och 
nödsituationer i samband med dialysbehandlingen. Förutsättningen för att kunna 
uppleva den känslomässiga säkerheten är tillgängligheten av den fysiska säkerheten 
(Lovink et al., 2015). De flesta patienter rapporterade att de upplevde sig känslosäkra 
när de etablerade en god kommunikation och ett bra förhållande med 
sjuksköterskorna på dialysenheten under dialysbehandlingen (Herlin & Wann-
Hansson, 2010; Lovink et al., 2015). Flera föredrog att få sin behandling på de salar 
där det fanns flera behandlingsplatser i än att få det på ett enskilt rum. Detta eftersom 
de då kände sig mycket säkrare (Lovink et al., 2015). Det gav dessutom en 
samhörighetskänsla eftersom patienterna fick träffa andra patienter som hade 
liknande erfarenheter. Att få dela sina upplevelser och känslor med någon annan 
gjorde det lättare för patienterna att ta sig igenom behandlingen (Jonasson & 
Gustafsson, 2017).  

Hopp och stöd 
 
Att ha en långvarig och ibland en livslång behandling som dialysbehandling innebar 
oftast ett behov av hållbart stöd från personer runt om för att kunna motstå 
svårigheterna i livet. Det innebar även ett behov av att känna hopp för att kunna kämpa 
framåt i den långa och krävande vägen. Vid analysen framkom följande subteman: 
Stöd av nära relationer och Hopp om en bättre framtid. 
 
Stöd av nära relationer 
Olika typer av stöd krävdes vid olika tidpunkter för patienterna som genomgick 
dialysbehandling. Under det initiala skedet krävdes ett emotionellt stöd. Eftersom 
patienterna i början av behandlingsgången befann sig i ett tillstånd av chock och var 
känslomässiga kring situationen. De upplevde därför stödet från familjen som ett 
viktigt drag som hjälpte dem att klara av behandlingen (Sauvé et al., 2016). Patienterna 
upplevde ett behov av fortsatt stöd även efter det initiala skedet, det vill säga när 
patienterna vande sig vid sin behandling. Dock var behovet fokuserat på ett mer 
funktionellt stöd än det emotionella. Patienterna krävde stöd i vad gäller att få 
instruktioner och anvisningar för sin dialysbehandling. Patienterna upplevde därför 
tillgängligheten av hälso- och sjukvårdspersonalen antingen via telefon, mejl eller via 
personlig träff om nödvändigt (Sauvé et al., 2016).  
De flesta dialyspatienterna upplevde partnerskap som en väsentlig och central del i 
deras behandling. Partnerskapet kunde upprätthållas av familje- och/eller 
vårdpersonalssidan (Namiki et al., 2010; Rygh et al., 2012). Att få uppmärksamhet och 
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omsyn från personer som befann sig runt om, hemma eller på sjukhus, upplevdes av 
patienterna som betydelsefullt (Petersson & Lennerling, 2017; Sadala et al., 2012). 
Familjestöd beskrevs som avgörande för deras anpassning till dialysbehandlingen 
(Namiki et al., 2010; Sadala et al., 2012). En del patienter avslöjade sin tacksamhet 
kring stöttningen som de fick av deras familjemedlemmar (Nagpal et al., 2017; 
Petersson & Lennerling, 2017; Sadala et al., 2012). Däremot kunde upplevelser av att 
känna sig som en börda uppträda hos dialyspatienterna (Chiaranai, 2016; Nagpal et 
al., 2017; Namiki et al., 2010; Sadala et al., 2012). Eftersom patienterna led av 
begränsning på aktiviteter kunde familjemedlemmarna ersätta den saknaden. 
Närvaron av familjemedlemmarna, såsom barn och barnbarn, under 
dialysbehandlingen upplevdes mycket stödjande för många patienter (Chiaranai, 
2016).  
 
Hopp om en bättre framtid 
En annan aspekt som uppstod i de flesta studier var hopp (Jonasson & Gustafsson, 
2017; Nagpal et al., 2017; Namiki et al., 2010; Petersson & Lennerling, 2017; Sauvé et 
al., 2016). Att kunna uppleva hopp under dialysbehandlingen och göra de saker som 
tycktes vara viktiga, gjorde enligt patienterna livet meningsfullt (Petersson & 
Lennerling, 2017). En del patienter upplevde en känsla av uppgivenhet mot sin 
behandling. Medan det fanns de med en stadig motståndskraft som var rotad i 
andlighet som hjälpte dem att uppleva hopp (Nagpal et al., 2017). Hoppet kunde vara 
kopplat till en möjlig transplantation i framtiden (Jonasson & Gustafsson, 2017; Herlin 
& Wann-Hansson, 2010; Sadala et al., 2012; Sauvé et al., 2016), en förändrad 
behandlingsform eller enbart om ett fortsatt upplevt välmående (Jonasson & 
Gustafsson, 2017; Sauvé et al., 2016). Unga patienter drömde om en 
njurtransplantation, där fanns det även drömmar om en framtid fri från katetrar, 
vätskepåsar och dialysmaskin. Äldre patienter upplevde däremot denna möjlighet som 
otänkbar och osannolik med avseende den långa väntetiden på en organdonator 
(Sadala et al., 2012) samt åldern (Namiki et al., 2010). Att ha hopp tycktes möjliggör 
en positiv bild av vardagen och hjälpte patienterna att planera sin framtid. Ibland 
beskrev patienterna saker som de såg fram emot i den närmaste tiden såsom resor, 
familjebröllop, sommar och fest (Namiki et al., 2010; Petersson & Lennerling, 2017). 
 

DISKUSSION  
Metoddiskussion 
 
Examensarbetets syfte var att beskriva upplevelser i samband med dialysbehandling 
hos vuxna patienter med njurinsufficiens. Metoden som valdes för att besvara syftet 
var en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017) av enbart kvalitativa 
forskningsstudier. Anledningen till att enbart kvalitativa forskningsstudier användes 
var att kunna öka möjligheten att besvara syftet med rätt material och på det viset ökar 
även kvalitén i arbetet (Forsberg & Wengström, 2016). Databaserna MEDLINE och 
CINAHL användes för att få fram datamaterialet, och båda var relevanta utifrån 
studiens innehåll och ändamål. Detta eftersom båda är inriktade mot medicin och 
omvårdnad (Willman et al., 2016). 
I början var planen att beskriva upplevelsen av livskvalitén hos patienter som 
genomgår dialysbehandling. Men efter ett antal sökningar visade sig att de flesta 
påträffade artiklar hade kvantitativ ansats i grunden och resultaten framställdes oftast 
utifrån skattningsskalor och frågeformulär (Forsberg & Wengström, 2016). Dessa 
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studier uppfyllde ej kravet till studiens mål och riktning. Studien skulle betona och 
framhäva patienternas subjektiva upplevelser och inte forskarnas objektiva 
föruppfattningar därför ändrades studiens syfte om till den aktuella som uppfyller 
målet. En empirisk studie med fördjupade intervjuer av patienter som har dialys kunde 
vara ett annat alternativ för att besvara studiens syfte. Empiriska studier är dock 
mycket tidskrävande. Detta gjorde att metoden valdes bort av författaren på grund av 
bristen på tid och på det sättet blev litteraturöversikten tidsmässigt ett bättre 
alternativ.  
 
Studien inkluderade båda dialysformerna, där fördelen med det var att få en 
övergripande bild av patienternas upplevelser oberoende av vilken dialysbehandling 
patienten får. Detta ansågs även öka arbetets överförbarhet då de framtagna resultaten 
från detta examensarbete kan överföras till ett stort antal människor som genomgår en 
dialysbehandling. Överförbarheten ökar ytterligare av att studierna är från olika länder 
och kulturer. Enligt Mårtensson & Fridlund (2017) ökar överförbarheten när 
resultaten kan överföras till andra grupper, sammanhang och situationer. Att 
studierna kommer från olika länder kan dock även uppfattas som svaghet i arbetet, då 
hälsosjukvårdssystemet, tillgång på vård, ekonomiska tillstånd och hur vården bedrivs 
i de olika länderna troligtvis skiljer sig åt i de olika delarna av världen. Detta kan 
påverka hur patienterna upplever sin behandling och därmed påverka resultaten. Det 
finns även en nackdel med att skriva om båda dialysbehandlingarna och detta är att 
det kan bli svårt för läsaren att särskilja mellan upplevelserna och därmed svårt att 
kunna placera dem under respektive behandlingsform. Detta kan uppstå om läsaren 
är intresserad av en specifik dialysbehandling.  
 
Författaren planerade att använda sig av samma antal artiklar som handlar om 
hemodialys respektive peritonealdialys, detta för att öka trovärdigheten i studiens 
resultat. Men efter sökningen visade det sig att de flesta studierna handlade om 
hemodialyspatienterna. Det rådde alltså brist på aktuell forskning kring patienter med 
peritoneal dialys. Andra studier handlade om dialys i allmänhet utan närmare 
specificering, vilket också gjorde det svårt att jämna ut antal studier utifrån 
behandlingsformerna. På det sättet var inte längre denna plan möjlig att genomföra. 
Till slut blev det sex studier som handlar om hemodialys, fem studier om 
peritonealdialys samt två studier som handlade om båda dialysformerna och var mer 
allmänbeskrivet. För att öka kvalitén på arbetet ytterligare har kvalitetsgranskningen 
gjorts med hjälp av protokollet för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ 
metod (bilaga 1). Alla utvalda artiklar granskades av författaren och studier som fick 
mindre än 10 poäng exkluderades. I bilaga 3 har poänggivning för varje artikel 
tydliggjorts i en enskild kolumn under ”kvalitetsgranskning”. Författaren ansåg denna 
kvalitétsgranskningsmetod vara en tydlig styrka i detta arbete.  
 
En annan styrka är att informanterna i de valda studierna har olika etnicitet, är i olika 
åldrar och har olika socioekonomiska bakgrunder. Enligt Kristensson (2014) ökar 
tillförlitligheten i en studie när ett varierat urval används (Kristensson, 2014).  
Författaren valde att inte framföra kön och åldersaspekter som faktorer som påverkar 
upplevelserna hos personer med dialysbehandling. Kristensson (2014) menar att en 
kvalitativ forskning inte ska sträva efter att jämföra mellan grupper eller identifiera 
effekter av några särskilda aspekter.  
Studien är gjord av en ensam författare, vilket tyckts var en svaghet i detta arbete då 
det förelåg en ökad risk av feltolkning av datamaterialet. För att därmed kunna uppnå 
större trovärdighet i arbetet har tolkningarna gjorts under tre tillfällen med ett 
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tidsuppehåll mellan varje tillfälle. Anledningen till det var att kunna skapa ett distans 
mellan de olika utförda tolkningarna och således möjliggöra tillförlitlighet i de 
framställda resultaten. Ett sätt att öka pålitligheten i arbetets resultat var genom att 
tydlig belysa egna uppfattningar och värderingar av det studerande ämnet och på så 
viss medvetandegöra den rådande förförståelsen. Däremot ska förförståelsen enligt 
Priebe & Landström (2012) betraktas som en tänkbar felkälla till det framtagna 
resultatet (Priebe & Landström, 2012). Analysprocessen i litteraturöversikten är tydligt 
beskriven och författaren försökte att hålla sig neutral till datamaterialet för att den 
inte ska färgas med egna inställningar och åsikter vid resultatredogörelsen. Detta ger 
enligt Mårtensson & Fridlund (2017) en ökad bekräftelsebarhet i arbetet.  
 
Resultatdiskussion 
 
I resultatet framkom huvudfynd som innefattar informationsbristen hos patienter som 
genomgår dialysbehandling, begränsningar i livet med dialysbehandling, säkerhet i 
sjuksköterskans och anhörigas närvaro och stöd samt hoppet om en bättre framtid. 
Dessa huvudfynd kommer att diskuteras vidare nedan. 
 
Resultatet i litteraturöversikten visade att patienterna som genomgick 
dialysbehandling hade brist på information kring sin aktuell behandling. Vissa 
patienter saknade kunskap om skillnader mellan de olika dialysformerna och andra 
fick informationen om möjligheten att genomföra behandlingen hemma ganska sent i 
förloppet. Patienterna upplevde därför sig själva som hjälplösa och utan något större 
inflytande i deras egna liv. Detta beskrevs även i studier av Griva et al. (2013) och 
Kazley et al. (2015) som menade att patienter som genomgick dialysbehandling uppgav 
brist på information. Detta skapade signifikant negativa effekter på patienternas 
upplevelser genom att osäkerhetskänslor växte kring dialysbehandling till följd av 
detta. I studierna beskrevs även att informationsbristen berodde på den dåliga 
kommunikationen mellan patienterna och vårdpersonalen (Griva et al., 2013; Kazley 
et al., 2015). Liknande beskrivningar framkom i en studie av Clarkson & Robinson 
(2010) som skrev att på grund av bristen på den givna informationen från hälso- och 
sjukvårdspersonalen har patienterna inte kunnat begripa sin situation och upplevde 
en stor chock och överraskning när de fick sin dialysbehandling (Clarkson & Robinson, 
2010). Detta stämmer däremot inte med det som togs upp i Cases, Dempster, Davies, 
& Gamble (2011) studie. De skrev att patienterna fick en form av förberedande 
utbildning som ökade patienternas förtroende och färdigheter i tillämpning av 
dialysbehandling (Cases et al., 2011).  
 
Upplevelser som makthavande, säkerhet, ansvarstagande och delaktighet kunde 
uppmärksammas hos patienterna som hade kunskap och en viss erfarenhet av sin egen 
behandling. De hade därför stora behov av att ta större ansvar och kontroll över sin 
dialys och hade därmed större inverkan när olika problem uppstod under 
behandlingsgången. Detta skulle enligt Antonovsky (2005) beskrivning av KASAM 
kunna tolkas att dessa personer, som har hög kunskapsnivå och erfarenhet, även har 
en hög känsla av sammanhang. Det förklaras med att personerna har två tillgängliga 
komponenter. Begripligheten, då patienterna har en förståelse för det sammanhang de 
lever i. Hanterbarheten, då patienterna har resurser och strategier för att kunna 
hantera situationen på ett konstruktivt sätt.  
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Det uppkom i litteraturöversikten att patienterna som behandlades med dialys blev 
begränsade i sitt dagliga liv. Patienterna begränsades i olika utsträckning vad gäller 
dagliga aktiviteter, rörelse, resor och arbete. Patienterna blev även begränsade i deras 
mat och dryck vad gäller mäng och sort. I det fallet kan teorin om KASAM (Antonovsky, 
2005) kopplas till dessa patienter, som då har en låg känsla av sammanhang, eftersom 
patienterna saknar meningsfullhet i deras liv. Saker som de brukade göra var oftast 
inte längre rimliga att genomföra på grund av deras pågående dialysbehandling och 
livet tappade sin mening. Det som var hanterbart innan blev ohanterligt och det som 
var förståeligt var inte längre fattbart. Patienterna fokuserade på de negativa 
aspekterna av behandlingen som då minskade värden på KASAM samt dess 
komponenter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  
 
I studierna av Clarkson & Robinson (2010) samt Cargnin et al. (2018) beskrev de att 
begränsningen i mat och dryck begränsade och limiterade livet för patienterna. Det var 
nödvändigt för patienterna att anpassa livet efter det för att övervinna sin hälsa. 
Svårigheter med att förändra vanor som har bildats under hela livet gav dock upphov 
till både oro och störningar i patientens vardag (Cargnin et al., 2018; Clarkson & 
Robinson, 2010). I resultaten av denna litteraturöversikt framkom att dessa 
begränsningar inverkade på patienternas sociala liv, då olika meningsfulla 
tillställningar såsom kvällsfestande, kalas eller dejt blev till ett hinder och patienterna 
hade svårt att medverka i dem. Dels berodde detta på att de inte kunde äta och dricka 
den önskade mängden eller sorten, men också på grund av den konstanta tröttheten 
de hade. Detta stämmer med det som Cargnin et al. (2018) och Morton et al. (2010) 
skrev i sina studier. Författarna diskuterade att dialysbehandlingen skapar en form av 
social isolering samt orsakar tids- och arbetsförlust samt även förlust av 
rörelseförmåga och frihet (Cargnin et al., 2018; Morton et al., 2010).  
 
Shaw (2015) tog även upp detta i sin studie och nämnde att patienterna hade olika 
upplevelser kring dialysbehandlingen, en del upplevde frihet och andra upplevde 
begränsning. Enligt Shaw (2015) berodde skillnaden på vilken dialysform patienterna 
behandlades med. I en annan forskning gjord av Cases et al. (2011) beskrev patienterna 
som genomförde sin dialysbehandling hemma att de levde i flexibilitet. De fick 
bestämma själva vilken tidpunkt de ville starta sin behandling och hur länge de skulle 
behandlas och därmed anpassa behandlingstiden efter hur dagen såg ut. Patienterna 
försökte att anpassa dialysbehandlingen efter livet och inte livet efter 
dialysbehandlingen. Denna levnadsregel gav en större känsla av frihet, autonomi och 
kontroll. Det gav därmed minskad känsla av att vara beroende av sjukvårdspersonalen 
(Cases et al., 2011). Samma grundsats togs även upp i Shaw (2015) studie, där 
patienterna beskrev att de dialyserades för att leva, de levde inte för att få dialys (Shaw, 
2015). Patienter som fokuserade på den negativa sidan av behandlingen, upplevde flera 
hinder bland de olika livsmöjligheterna och kände sig därför begränsade till skillnad 
från patienter som såg på den positiva sidan av behandlingen och upplevde sig själva 
som fria (Shaw, 2015).  
 
I resultaten av denna litteraturöversikt framkom att patienterna upplevde rädslan som 
uttrycktes på olika sätt. Rädsla för antingen behandlingsprocedurer eller eventuella 
behandlingsrelaterade komplikationer. Morton et al. (2010) tog upp liknande 
beskrivningar i sin studie och menade att dialysbehandlingen innebär flera olika risker 
som patienterna oftast är oroliga för.  
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I litteraturöversiktens resultat framkom att rädslan också var förknippad med 
självansvar, det vill säga när patienten var självansvarig för genomförandet av sin 
dialysbehandling. Dessa beskrivningar tas även upp i studien av Cases (2011) som 
skrev att patienterna i det initiala skedet upplevde ansvaret för behandling som 
skrämmande (Cases, 2011). Det visade sig utifrån litteraturöversiktens resultat att 
sjuksköterskan spelade en viktig roll i patientens omvärld och betraktades oftast som 
en viktig källa för säkerhet och tillit. Detta överensstämmer med studien av Morton et 
al. (2010) som beskrev att patienterna upplevde sig säkra när sjuksköterskan var 
tillgänglig och klarade av att hantera dialysbehandlingen. Känslor som att vara fysiskt 
och emotionellt säker var betydelsefulla för patienterna som genomgick 
dialysbehandling. Det var viktigt att sjuksköterskan som vårdar patienten hade den 
kunskap och erfarenhet som krävs, för att trygghetskänslor skulle upplevas (Morton et 
al., 2010).  
 
Det framkom i denna litteraturöversikts resultat att patienterna som genomgick 
dialysbehandling hade ett behov av stöd från antingen sjukvårdspersonal, 
närstående/familjemedlemmar eller vänner. Stödet var till hjälp att kunna hämta 
styrka och kraft för att sedan kunna uthärda den krävande behandlingen. 
Familjestödet beskrevs även i en studie av Griva et al. (2013), i form av att familjen 
hjälpte patienten att följa behandlingsrekommendationer. Familjen gav förslag och 
lösningar till olika uppkomna problem, hjälp med administrering av läkemedel, 
förberedelse av måltider samt påminnelse om att följa dieten (Griva et al., 2013). I 
studier av Griva et al. (2013) och Morton et al. (2010) uttryckte patienterna sin 
tacksamhet och respekt för sina familjemedlemmar och för den support som de fick 
motta (Griva et al., 2013; Morton et al., 2010). Detta skulle kunna kopplas till 
hanterbarhet och meningsfullhet, två av de tre komponenterna i KASAM (Antonovsky, 
2005). Tillgängligheten av stödet från anhöriga och vänner kan räknas som en 
informell resurs som hjälpte patienterna att hantera sin dialysbehandling och fick dem 
att känna gemenskap och samhörighet. Detta kunde förmodligen leda till att känna en 
större mening med livet och dialysbehandlingen. Enligt Antonovsky (2005) har 
människan, med stark känsla av meningsfullhet, en stark vilja att konfrontera 
uppkomna svårigheter och hinder i livet för att sedan hitta meningen med det. 
 
Det framkom i resultatet att patienterna levde mycket på hopp och uttryckte önskan 
om ett fortsatt upplevt välbefinnande. Patienterna drömde om att bli friska och såg 
hoppet i möjligheten om att genomgå njurtransplantation någon dag i framtiden. Detta 
bekräftas även i en studie av Koons & Smeltzer (2018) som skrev att patienterna 
betraktade sin dialysbehandling som en kortsiktig lösning och såg fram emot en ny 
framtid men en ny njure. Njurtransplantationen betraktades som ett ljus och ett slut 
på dialysbehandling (Koons & Smeltzer, 2018). 
I resultaten framkom även att hopp kunde upplevas med hjälp av en andlig 
motståndskraft. Detta bekräftas i en kvantitativ studie av Cassibba et al. (2014), som 
skrev att anknytning till Gud är inte enbart relaterad till religiös/andlig hantering utan 
även till sekulära sätt att hantera ett allvarligt tillstånd som dialysbehandling (Cassibba 
et al., 2014). Detta hör ihop med Antonovskys (2005) teori om KASAM, då dessa 
patienter använder sig av en funktionell strategi genom att ha ett personligt 
förhållande med en skyddande ande som hjälper de att känna hopp och själsfrid. Den 
här strategin kan uppfattas som ett sätt att hantera dem hinder och konflikter som 
uppstår under människans liv och därmed stärks den beteendemässiga komponenten, 
hanterbarhet, i KASAM.   
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SLUTSATSER 
 
Denna litteraturöversikt visade att olika livsförändringar och behov uppstår hos 
patienterna som genomgår dialysbehandling. Patienterna upplevde både positiva och 
negativa känslor gentemot sin behandling. Det visade även att kunskap och 
information var ett stort hjälpmedel för att patienterna ska kunna ta kontroll över sin 
behandling och få en breddare förståelse för situationen. Flera begränsningar och 
hinder i patientens vardag skapade ett tungt och mödosamt liv samt resulterade i olika 
känslomässiga reaktioner som depression, nedstämdhet, rädsla och oro. För att kunna 
klara sig igenom det långa vägen var det däremot viktigt för patienten att hämta stöd 
och kraft både från familj/närstående, vänner och sin tro. Sjuksköterskor på 
dialysenheten hade en nyckelroll i hur patienten upplevde tryggheten, bemötande 
samt delaktigheten. 
Att forska kring hur patienter upplever sin behandling och situation är värdefullt och 
kan ge hälso- och sjukvårdspersonalen i allmänhet och på dilaysenheter en bild av hur 
patienterna känner och mår. Utifrån det kan omvårdnaden anpassas efter patientens 
behov och önskemål. 
 

KLINISKA IMPLIKATIONER 
 
Sjuksköterskan har en stor och central roll vid dialysbehandling. Det är av stort värde 
att arbeta utifrån personcentrerad omvårdnad och bemöta patienterna med öppenhet 
och lyhördhet. Detta gynnar en god vårdrelation mellan patienten och sjuksköterskan 
samt deras anhöriga. Dialysbehandlingen är en komplex behandling som påverkar 
patienternas liv på många olika sätt och kan framkalla en del negativa upplevelser. Det 
är därför viktigt att sjuksköterskan har kunskap och förståelse för detta och att därmed 
bidra med information och stödja patienterna i den svåra situation de befinner sig i. 
Att skapa möjligheter för att engagera anhöriga och familjen i patientens omvårdnad 
är av stor betydelse. Då det vid analys av artiklarna framkom hur viktigt 
sjuksköterskans samt anhörigas roll var i att hjälpa patienten till att uppleva 
välbefinnande. Vidare forskning kring detta ämne kan göras med fokus på att belysa 
anhörigas roll i patienternas liv och deras upplevelse i att stötta dem i det initiala skedet 
av dialysbehandling.  
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Kvalitativ, 
beskrivande 
studiedesign 
 
Intervjuer med 
ljudinspelning  
 
N= 9 deltagare 
5 män & 4 
kvinnor 
 
Deltagarna har 
haft sin 
hemodialys i 
minst 2 år 

Deltagarna upplevde 
begränsningar vad 
gäller mat 
restriktionen. Att 
uppleva sig själv som 
svag och utmattad 
gjorde att deltagarna 
oftast valda att 
stanna hemma. 
Deltagarna upplevde 
rädsla i samband 
med behandlingen. 
Fysiskt säkerhet 
upplevdes vid 
närvaron av 
sjuksköterskan 
under 
behandlingsgång. 

11/12 

Lovink, M. H., 
Kars, M. C., 
Man-van, G. J. 
M., & 
Schoonhoven, 
L.  
 
2015 
 
Nederländerna 
 
Journal of 
advanced 
nursing 

Patients’ 
experiences of 
safety during 
haemodialysis 
treatment – a 
qualitative study 

Att forska kring 
erfarenheterna av 
säkerhet hos 
patienter som 
genomgår 
hemodialys 
behandling. 

Beskrivande, 
utforskande 
kvalitativ 
studiedesign 
 
Fördjupa 
intervjuer 
 
 
N= 12 deltagare 
 
5 män & 7 
kvinnor 
 
 
Alla deltagare har 
haft hemodialys i 
mer än 6 
månader 

Deltagarna upplevde 
trygghet när de fick 
sin behandling av 
sjuksköterskor som 
genomförde 
regelbundna 
kontroller. 
Osäkerhetskänslor 
var oftast relaterade 
till 
behandlingsaspekter. 
Vissa upplevde fysisk 
säkerhet i 
sjuksköterskans 
närvaro och närheten 
medan andra 
upplevde egna 
resurser som en källa 
till en fysisk och 
känslomässig 
säkerhet. 

11/12 

Nagpal, N., 
Boutin, F. C., 
Melendez, J., 
Kubiszeswki, 
P., Uehara, K., 
Offidani, E., … 
Smith, B.  
 
2017 
 
USA 
 
Journal of 
renal care 

Experiences of 
patients 
undergoing 
dialysis who are 
from ethnic and 
racial minorities 

Att få bättre 
förståelse för den 
psykosociala livet 
hos patienterna 
som behandlas 
med dialys och är 
etniska 
minoriteter 

Fenomenologisk 
beskrivande 
studiedesign 
 
Intervjuer med 
öppna frågor 
 
N= 36 
 
18 män & 18 
kvinnor 
 
 
Deltagarna har 
haft sin 
dialysbehandling 
i mer än 6 
månader 

Deltagarna hade 
svårigheter i början 
av 
dialysbehandlingen 
och upplevde 
situationen som 
oväntad och 
osammanhängande. 
Fler upplevde 
situationen som 
hanterbar efter en 
viss period trots 
förändringarna i 
många aspekter i 
livet. Andra deltagare 
uttryckte sin familj 
och sin tro som en 
mäktig resurs i deras 
liv. 
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Namiki, S., 
Rowe, J., & 
Cooke, M. 
 
2010 
 
Australien 
 
Journal of 
clinical 
nursing 

Living with home-
based 
haemodialysis: 
insights from 
older people 

Att förstå de 
utmaningar som 
äldre personer 
med kronisk 
njursjukdom 
möter i deras 
vardag.  Personer 
som samtidigt 
behandlas med 
hemodialys i 
hemmet. Syftet är 
även att beskriva 
hur de upplever 
och hanterar sitt 
vardagsliv. 

Kvalitativ, 
utforskande 
studiedesign  
 
Intervjuer med 
ljudinspelning 
 
N= 4 deltagare 
 
3 män & 1 kvinna 
 
 
Deltagarna 
genomför sin 
hemodialys i 
hemmet 

Deltagarna upplevde 
relationen både 
mellan deras 
livspartner och 
vårdpersonalen som 
en viktig del vad 
gäller behandlingen. 
Familjestöd beskrevs 
som avgörande men 
deltagarna upplevde 
sig själva ibland som 
en börda för 
familjen. De 
upplevde hopp och 
såg framemot olika 
planer i den 
närmaste framtiden. 
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Petersson, I & 
Lennerling, A. 
 
2017 
 
Sverige 
 
Journal of the 
international 
society for 
peritoneal 
dialysis 

Experiences of 
living with 
assisted 
peritoneal dialysis 
– a qualitative 
study 

Syftet med denna 
studie är att 
utforska vuxnas 
erfarenheter av 
att leva med 
assisterad 
peritoneal dialys 

Fenomenologisk- 
hermeneutisk 
studiedesign  
 
Fördjupa 
intervjuer med 
ljudinspelning  
 
N= 10 deltagare 
6 män & 4 
kvinnor 
 
Deltagarna har 
haft assisterad 
peritoneal dialys 
för minst 2 
månader 

Deltagarna upplevde 
rädsla i samband 
med behandlingen, 
oavsett om ansvaret 
låg på 
vårdpersonalen eller 
på deltagarna själva. 
Att ha förtroende för 
vårdpersonalen 
uppleves som viktig 
del i behandlingen. 
Deltagarna avslöjade 
sin tacksamhet för 
deras 
familjemedlemmar 
och upplevde hopp 
för framtiden. 

12/12 

Rygh, E., 
Arild, E., 
Johnsen, E., & 
Rumpsfeld, M. 
 
2012 
 
Norge 
 
BMC 
Nephrology 
 

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

Studien fokuserar 
på patienters 
erfarenheter som 
genomför sin 
dialys i hemmet.  

Induktiv 
forskningsstrategi 
 
Semi-
strukturerade, 
fördjupade 
intervjuer 
 
N= 11 deltagare 
7 män & 4 
kvinnor 
 
3 deltagare hade 
hemodialys 
8 deltagare hade 
peritoneal dialys 

Deltagarna upplevde 
en stor 
självhanterings- 
förmåga men kände 
däremot en stor 
behov av att ha en 
nära kontakt med 
sjukvården vad gäller 
kommunikation och 
uppföljning. En del 
upplevde brist på 
informationer. 
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Sadala, M. L. 
A., Bruzos, G. 
A. S., Pereira, 
E. R.,  
& Bucuvic, E. 
M. 
  
2012 
 
Brasilien 
 
Revista 
Latino-
Americana de 
Enfermagem 
 

Patient’s 
experiences of 
peritoneal dialysis 
at home: a 
phenomenological 
approach 

Att belysa 
patienternas 
upplevelse som 
utför sin 
peritoneal dialys i 
hemmet. 

Fenomenologisk-
hermeneutisk 
studiedesign 
 
Narrativa 
intervjuer  
 
 
N=19 deltagare 
 
8 män & 11 
kvinnor 
 
Deltagarna 
behandlades med 
peritoneal dialys i 
minst 6 månader 

Deltagarna upplevde 
ångest, fysiskt 
smärta och en osäker 
framtid. De kände sig 
tvingade till att 
omvandla och ändra 
om sin värld som 
inkluderar deras 
hem, jobb och de 
sociala möten. Andra 
upplevde sig själva 
som fängslade under 
tiden de genomförde 
sin behandling. 
Deltagarna upplevde 
familjestödet som 
väsentligt för deras 
anpassning till 
behandlingen.  

10/12 

Sauvé, C., 
Vandyk, A., & 
Fothegrill 
Bourbonnai, F.  

2016 

Kanada 

The CANNT 
Journal  

 

The experience of 
individuals 
transitioning  
from in-centre 
hemodialysis to 
home dialysis  
after a suboptimal 
start  
 

Att beskriva 
patientens 
upplevelse av 
själva övergången 
från en bristfällig 
dialysstart till att 
sedan övergå till 
peritoneal-dialys 
hemma. 

Kvantitativ, 
Beskrivande 
studie design 

Intervjuer med 
ljudinspelning 

N=6 deltagare 

3 män & 3 
kvinnor 

Deltagarna 
behandlades med 
peritonealdialys 
som genomfördes 
i hemmet 

 

Deltagarna upplevde 
förlust av tid och 
aktiviteter. Vissa 
upplevde en rädsla 
av att utföra sin 
dialys på ett felaktigt 
sätt.  
Stöttning i form av 
emotionell- och 
funktionellstöd 
beskrev av flera 
deltagare som en 
väsentlig del under 
behandlingen. 
Deltagarna upplevde 
en brist på 
informationen, som 
då kan vara av stor 
betydelse när det 
gäller att få en 
förståelse för hela 
situationen. 

11/12  

Small, L. F. 
 
2010 
 
Södra Afrika 
 
Health SA 
Gesondheid 

Quality-of-life 
experiences from 
the perspective of 
patients receiving 
haemodialysis for 
chronic renal 
failure 

Att beskriva 
erfarenheterna 
hos patienter som 
har kronisk 
njurinsufficiens 
och behandlas 
med hemodialys  

En kvalitativ 
utforskande och 
beskrivande 
studiedesign  
 
Djupgående,  
inspelade 
intervjuer 
 
 
N= 21 deltagare 
 
Deltagarna 
behandlades med 
hemodialys på 
dialysenheten 

Deltagarna upplevde 
förlust av 
självständighet och 
begränsad aktivitet. 
De beskrev även 
behandlingspåverkan 
på familjen och de 
sociala relationerna. 
Då oftast stora 
distanser mellan 
dialysenheten och 
andra ställen innebar 
en isolering och 
begränsad frihet. 
Vissa hade även 
upplevt fysiologiska 
förändringar och en 
viss svaghet i 
kroppen. 
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Yngman-
Uhlin, P., 
Friedrichsen, 
M., 
Fernström, A., 
& Edéll-
Gustafsson, U. 
 
2010 
 
Sverige 
 
Nephrology 
Nursing 
Journal 

Circling around in 
tiredness: 
Perspectives of 
patients on 
peritoneal dialysis 

Att beskriva hur 
patienter med 
PD-behandling 
upplever trötthet i 
vardagarna som 
är kopplat till 
dålig sömn 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
studiedesign. 
 
Intervjuer 
 
N= 14 deltagare 
 
6 män & 8 
kvinnor 
 
 
Deltagarna 
behandlades med 
peritoneal dialys i 
minst 3 månader 

Psykisk och fysisk 
trötthet upplevdes. 
Denna trötthet 
upplevdes begränsa 
aktivitetsnivån, den 
kognitiva funktionen 
och det sociala livet.  
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