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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Kronisk njurinsufficiens kan uppkomma som komplikation till andra kro-
niska sjukdomar som till exempel hypertoni och diabetes. För personer med njurinsuf-
ficiens kan det bli livsavgörande med hemodialys-behandling. Hemodialys innebär 
stora förändringar i vardagen för personerna. Personcentrerad omvårdnad är det mest 
centrala i sjuksköterskans arbete och används som teoretisk referensram i litteraturö-
versikten.  
Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva personers erfarenheter av att 
leva med hemodialys. 
Metod: Examensarbetet är en litteraturöversikt med kvalitativ ansats där 14 veten-
skapliga artiklar analyserades till ett resultat. Artiklarna kvalitetsgranskades och ana-
lyserades i fem steg enligt Friberg. 
Resultat: Resultatet bildade tre teman som visade att livet med hemodialys leder till 
omställningar, förändringar på kropp och själ samt en känsla av acceptans i den nya 
vardagen. Att påbörja hemodialys påverkar personerna på flera olika sätt. Behand-
lingen ändrar om personens vardag, rutiner och sociala relationer. Både fysiska och 
känslomässiga symtom uppkom vid behandling. Behov av stöd är viktigt för att perso-
nerna ska få känna delaktighet och trygghet i sin behandling.  
Slutsats: Litteraturöversiktens resultat visar att hemodialys påverkar personerna 
både negativt och positivt. Stöd från närstående och sjuksköterskorna är avgörande för 
personens välbefinnande. Hälso- och sjukvården behöver skaffa sig mer kunskap om 
njurinsufficiens och hemodialys för att kunna ge den vårdsökande personen informat-
ion och skapa en trygghet hos personerna. Litteraturöversikten kan ge individer i sam-
hället kunskap och förståelse om hur hemodialys påverkar vardagen. 
 
Nyckelord: erfarenheter, hemodialys, kronisk njurinsufficiens, litteraturöversikt, 
omvårdnad 



 

Summary 
 
Title: The experiences of people living with haemodialysis - A literature review 
Background: The chronic renal failure can occur as a complication of other chronic 
diseases such as hypertension and diabetes. Haemodialysis is an effective treatment 
that could be essential for people with chronic renal failure so they can stay alive. 
Changes in their daily lives that people endure because of haemodialysis are major. 
Person-centred care is crucial to the work of nursing and is used as the theoretical an-
chor in the literature review.  
Aim: The aim of this literature review was to describe the experiences of people living 
with haemodialysis.  
Methods: The thesis is a literature review with qualitative design in which 14 scientific 
articles were compiled into a result. The articles have been quality assessed and ana-
lysed in five steps according to Friberg.  
Results: The result formed three themes which showed that life with haemodialysis 
leads to life adjustments, changes in the body and the soul, and a sense of acceptance 
in the changed everyday life. Starting on haemodialysis affects people in different ways. 
The treatment changes the person’s daily life, routines and social relationships. Both 
physical and emotional symptoms occurred during the treatment. The need for support 
is important for the persons to feel involved and secure in their treatment.  
Conclusions: The literature review shows that people get affected both negatively 
and positively by haemodialysis treatment. Support from next of kin and nurses is cru-
cial to the person’s well-being. The health care team needs to equip themselves with 
the knowledge of chronic renal failure and haemodialysis in order to give the person 
information and to create a sense of security. The literature review can give individuals 
in the community knowledge and understanding of how haemodialysis affects the daily 
life.  
 
Keywords: chronic renal failure, experiences, haemodialysis, literature review, nurs-
ing care
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Inledning 

Kronisk njurinsufficiens är ett folkhälsoproblem som ofta uppkommer som en allvarlig 
komplikation till diabetes och hypertoni (Kellerman, Christensen, Baldwin & Lawton, 
2010). Kronisk njurinsufficiens förekommer sex gånger mer bland personer som är 65 
år eller äldre jämfört mot personer som är yngre än 65 år (Svensk Njurregister, 2019). 
Långt framskriden njurinsufficiens som har nått slutstadiet kräver antingen dialys eller 
njurtransplantation som åtgärd (Kellerman et al., 2010; Lonargáin, Brannigan, & Mur-
ray, 2017). År 2018 behandlades 3245 personer med hemodialys i Sverige (Svenskt 
Njurregister, 2019). 
 
Personer som drabbas av kronisk njursjukdom och behöver dialys, genomgår bety-
dande förändringar i levnadsvanor och livsstil. Fysiska och psykiska symtom kan ut-
vecklas i samband med sjukdomsuppkomsten och under behandlingen. Personerna 
behöver ett väl omhändertagande av sjukvården men även stöd och hjälp från sociala 
nätverk (Pereira et al., 2017). Sjuksköterskor behöver en djup kunskap om vad kronisk 
njurinsufficiens och hemodialys innebär för dessa personer och på vilket sätt perso-
nernas liv förändras. 
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Bakgrund 

Njurfysiologi 
Njurarnas uppbyggnad hör till de mest invecklade organen i människokroppen. Nju-
rarna är två små organ som finns i bakre delen av buken och tillgodoses med ett stort 
blodförsörjningssystem. Njurarnas viktigaste uppgift är att upprätthålla homeostas, 
vilket innebär en god balans mellan vätskor, elektrolyter och en del andra ämnen. 
Dessa ämnen bör ligga i sina normala intervaller för att kroppen ska kunna fungera 
normalt (Ericson & Ericson, 2012; Nyström & Haraldsson, 2015). 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 antingen mindre eller större beroende på vätskeintaget. Glomerulus är ett speciali-
serat kapillärnät och där sker filtrationen av blodet i njurarna, den så kallade glomeru-
lära filtrationen (Nyström & Haraldsson, 2015). 
 
Njurarna utsöndrar vatten och natrium i rätt mängder för att upprätthålla den intra- 
och extracellulära volymen och därmed osmolariteten. Njurarna har även i uppgift att 
utsöndra slaggprodukter för att bevara kroppens normala syra-bas-balans och renar 
samtidigt kroppen från främmande ämnen som till exempel läkemedelsrester. En an-
nan viktig uppgift njurarna har är att reglera blodtrycket genom att vid ett sjunkande 
blodtryck bilda renin som i sin tur aktiverar hormonsystemet som heter renin-angio-
tensin-aldosteron-systemet (RAAS). Därigenom kan njurarna åstadkomma en adekvat 
förändring för att normalt blodtryck ska kunna upprätthållas på nytt (Nyström & Ha-
raldsson,2015).  
 
Njurarna medverkar vid frisättning av erytropoetin som har förmågan att stimulera 
nybildningen av de röda blodkropparna. Vitamin D3 som aktiveras av njurar är viktigt 
för skelettets sammansättning (Ericson & Ericson, 2012; Nyström & Haraldsson, 
2015).  
 

Orsaker till uppkomsten av njurinsufficiens 
Uppkomsten till njurinsufficiens beror på att ett stort antal nefron försämras och/eller 
upphör funktionellt vilket leder till att reningsförmågan sviktar och det blir vätskean-
samling i kroppens vävnader. Restprodukterna som inte längre kan utsöndras ansam-
las i blodet och orsakar intoxikation i kroppens olika vävnader (Ericson & Ericson, 
2012; Gulbrandsen, 2011).  
 
Njurinsufficiens kan yttra sig antingen som akut eller kronisk njurinsufficiens. Den 
akuta formen kännetecknas av oliguri och stigande kreatinin-värde i blodet. Akut 
njurinsufficiens uppträder omgående under timmar eller några dagar och är kortvarig 
till skillnad från kronisk njurinsufficiens (Ericson & Ericson, 2012). Akut njurinsuffi-
ciens uppkommer som en komplikation efter exempelvis ett stort trauma eller läkeme-
delsförgiftningar. Kronisk njurinsufficiens kan bero på bakomliggande sjukdomar som 
till exempel diabetes, ateroskleros eller kroniska infektioner i njurarna och urinvä-
garna. Personer med obehandlad hypertoni under lång tid leder till att njurarnas artä-
rer och arterioler blir sklerotiska. Personer med diabetes får samma påverkan på nju-
rarnas små artärer. Basalmembranen i glomeruli blir förtjockat vilket leder till att pro-
tein läcker ut i urinen (Gulbrandsen, 2011). Kronisk njurinsufficiens uppträder smy-
gande och är livslång med kvarstående sviktande funktioner. Den uppkommer ofta 
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smygande under flera år eftersom de friska nefronen växer till sig och försöker kom-
pensera upp för alla sjuka nefron som upphör att fylla sin funktion (Ericson & Ericson, 
2012).  
 

Symtom och kliniska fynd vid njurinsufficiens 
Vid lätt nedsatt funktion i njurarna förekommer oftast inga symtom. Symtomen fram-
träder först när njurfunktionen är mycket nedsatt. Eftersom njurinsufficiens oftast be-
ror på en bakomliggande sjukdom kan symtom från den bakomliggande sjukdomen 
framträda, till exempel blod i urinen eller skummande urin (Ericson & Ericson, 2012). 
Symtom som smärta och andfåddhet kan också förekomma hos en person 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).  
 
När 60–70 % av njurfunktionen upphör leder det till att vissa symtom uppkommer 
exempelvis som sämre aptit, depression, fatigue och törst. Om ytterligare 10 % av njur-
funktionen försvinner förstärks dessa symtom och ytterligare symtom uppträder, som 
klåda, diarréer, tarmstörningar, kräkningar och blödningsbenägenhet. Vid ytterligare 
reduktion där enbart 10–20 % av njurfunktionen återstår, utvecklas symtomen ytter-
ligare där medvetandegraden börjar påverkas och även hjärtfunktionen försämras. När 
förmågan att utsöndra vatten och natrium blir sämre leder det till att vätska ansamlas 
i kroppen vilket i sin tur leder till övervätskning och att personen får ödem (Noble, 
Meyer, Bridge, Johnson & Kelly, 2010). Om inga åtgärder sätts in kan tillståndet ut-
vecklas till uremi som uppstår när giftiga kvävehaltiga nedbrytningsämnen inte ut-
söndras i urinen utan istället ansamlas i blodet. Vilket är ett tillstånd i slutstadiet och 
kräver behandling för att personen ska överleva (Ericson & Ericson, 2012; Gulbrand-
sen, 2011). Vid obehandlad uremi uppkommer neurologiska symtom som hicka och 
kramper (Gulbrandsen, 2011). 
 
Depression hör till det mest vanligaste psykiska besvären hos personer med njurinsuf-
ficiens i slutstadiet, där njurarna inte längre fyller sin funktion. Depressionen kan vara 
kopplat till fatigue, anorexi, nedsatt energi samt kognitiva funktionsnedsättningar som 
i sin tur främst beror på uremi (Kellerman et al., 2010). Andra problem kan även vara 
hög grad av känslomässig påverkan och utmaningar för den livslånga beteendeföränd-
ringen som krävs i livet (Christensen & Ehlers, 2002).  
 

Diagnosticering av njurinsufficiens  
Glomerulära filtrationshastigheten (GFR) motsvarar hur mycket nefronen i glomeru-
luskapillärerna filtrerar till tubulussystemet per minut. GFR är en viktig markör när 
det gäller diagnostiseringen av njursjukdomen, då den oftast påverkas tidigt i sjuk-
domsförloppet. GFR hos en frisk och vuxen person utan njurskada är ca 110-
130ml/min. GFR mäts antingen genom att en markör injiceras i blodbanan och mäts 
hur snabbt denna markör elimineras i urinen. Ett annat alternativ är istället att skatta 
GFR (eGFR) och det utförs genom att beräkna eGFR med hjälp av formler av mätning 
av kreatinin-värde i plasma. Att mäta GFR möjliggör bedömningen av njurfunktionen 
och leder till en adekvat behandlingsval. Njurinsufficiens delas in i fem olika stadier 
baserat på GFR, se Tabell 1. Det är på stadie fyra och fem som tillståndet definieras 
som kronisk njurinsufficiens (Bell & Spigler, 2015; Gulbrandsen, 2011). 
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Tabell 1. Stadier av kronisk njursjukdom  
Stadium  GFR Beskrivning 

Stadium 1 >90 ml/min Njurskada, men ingen på-
verkan på njurfunktionen 

Stadium 2 60–89 ml/min Lätt försämring av njur-
funktionen 

Stadium 3 30–59 ml/min Måttlig nedsatt njurfunktion 

Stadium 4 15–29 ml/min Allvarlig nedsatt njurfunkt-
ion 

Stadium 5 <15 ml/min Terminal njursvikt 

 
Radiologiska metoder som ultraljud, datortomografi och magnetisk resonanstomo-
grafi (MR) kan användas vid diagnostisering. Däremot kan röntgenundersökningar in-
nebära en del risker. En av dessa risker är förknippad med kontrastmedel eftersom det 
kan orsaka förgiftningar och i vissa fall ger överkänslighetsreaktioner (Aurell & Samu-
elsson, 2014).  
 
Laboratorieundersökningar är också en del av diagnosticeringsmetoderna (Ericson & 
Ericson, 2012).  
 

Behandlingsalternativ vid kronisk njurinsufficiens 
Njurinsufficiens är ofta förknippat med sjuklighet och dödlighet. Långt framskriden 
njurinsufficiens som har nått slutstadiet kräver antingen dialys eller njurtransplantat-
ion som åtgärd (Kellerman et al., 2010; Lonargáin et al., 2017).  
 
Dialys har varit tillgänglig som en behandlingsmetod i 80 års tid (LaRocco, 2011). I 
Sverige behandlas 4 074 personer med dialys, där 3245 behandlas med hemodialys och 
829 med peritonealdialys (Svenskt Njurregister, 2019). Målet med behandlingen i de 
två metoderna är att kunna avlägsna metaboliskt avfall och upprätthålla normal 
vätske- och elektrolytbalans. Många gånger har personen själv en möjlighet att välja 
en behandlingsmetod, men ibland kan hälsofaktorerna innebära begränsade valmöj-
ligheter. Ischemisk hjärtsjukdom kan innebära ett hinder för hemodialys och på 
samma sätt kan peritoneal dysfunktion och rikligt med sammanväxningar i bukhålan 
vara ett hinder för peritonealdialys (LaRocco, 2011). Samtidigt som peritonealdialys 
har föreslagits som dialysmetod till personer med hjärtsvikt, visar en undersökning att 
dödlighetsrisken är högre med peritonealdialys än med hemodialys i samband med att 
personen har hjärtsvikt (Sens, Schott-Pethelaz, Labeeuw, Colin & Villar, 2011).  
 
Generellt är njurtransplantationen den mest föredragna behandlingsmetoden, ef-
tersom den tenderar att förlänga livslängden och leda till ett förbättrat välbefinnande. 
Dessutom är njurtransplantation mer kostnadseffektiv än dialysbehandling 
(Lonargáin et al., 2017). Det beräknas att mer än 170 000 personer över världen väntar 
på en njurtransplantation (Burns, Stephens & Fernandez, 2017). 
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Hemodialys 
Hemodialys innebär att blodet renas utanför kroppen då blodet förs in till en dialys-
maskin, renas med hjälp av en konstgjord dialysmembran och förs sedan tillbaka in i 
blodbanan. Metoden kräver tillgång till en blodbana antingen via central dialyskateter 
(CDK) eller permanent arteriovenös fistel (AV-fistel). I maskinen finns dialysvätska 
som strömmar åt det motsatta hållet av blodflödet och får med sig de kvävehaltiga pro-
dukterna från blodbanan med hjälp av osmos- och diffusionsmekanism (Ericson & Er-
icson, 2012).  
 
Hemodialys kan göras på olika dialysavdelningar på sjukhus eller hemma. Vissa per-
soner sköter sin behandling själv, men andra kan behöva stöd av vårdpersonal. 
Hemodialys genomförs vanligtvis tre till fyra gånger per vecka, där varje behandlings-
tillfälle tar ungefär tre till fem timmar. Ibland väljer personerna att behandlas under 
kortare tid, men med en högre frekvens, det vill säga mellan två till tre timmar i 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 dialysflöde. Fördelarna med di-
alysbehandling under nattetid är att kroppen blir av med vätskeöverskottet och rest-
produkterna under samma dag. Belastningen på hjärtat blir därmed lägre än vid andra 
alternativa hemodialys som genomförs med lägre frekvens. Emellertid krävs det att ha 
tillgång till en dialysator hemma för att kunna behandlas med denna metod (Ericson 
& Ericson, 2012). Dialysbehandling kan leda till en stor omställning i livet, till exempel 
att gå från att varit en aktiv person till att vara beroende av hemodialys varje vecka 
(Gulbrandsen, 2011).  
 

Sjuksköterskans roll och omvårdnad  
Sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad. En legitimerad sjuksköterska an-
svarar för att personen ska uppnå bästa möjliga välmående och livskvalitet, vilket in-
nebär att förebygga ohälsa, lindra lidande, främja hälsa och välbefinnande. Sjukskö-
terskans förhållningssätt ska utgå från humanistisk människosyn och ett holistiskt per-
spektiv gentemot personens situation. För att uppnå en god omvårdnadsrelation ska 
respekt, delaktighet och autonomi präglas i mötet med den unika personen (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2017a).  
 
Sex kärnkompetenser finns för att arbete ska leda till att kvaliteten och säkerheten ökar 
i vården. Dessa kärnkompetenser är personcentrerad vård, säker vård, informatik, 
samverkan i team, evidensbaserad vård och förbättringskunskap (Svensk Sjuksköters-
keförening, 2017a). En legitimerad sjuksköterska ska i sitt yrkeskunnande och kompe-
tens kunna möta personens behov men även kunna leda och utveckla omvårdnaden. 
Omvårdnadsarbete innefattar arbetet i den patientnära vården, men också den veten-
skapliga kompetensen vad gäller bland annat uppdatering av forskning och kvalitets-
utveckling. Sjuksköterskan ska arbeta med förbättringsarbeten, reflektera över och ut-
veckla en god och säker vård (Cronenwett et al., 2007; Svensk Sjuksköterskeförening, 
2017a; Svensk Sjuksköterskeförening, 2017b). I hälso- och sjukvårdslagen definieras 
att kraven för en god och säker vård ska uppfyllas, vilket innebär att vården ska bedri-
vas utifrån evidensbaserad kunskap, vara av god kvalitet och att kvaliteten ska regel-
bundet och ständigt utvecklas och säkras (SFS 2017:30). Med säker vård menas att 
vårdpersonal måste ha kunskap om vilka risker som finns i vården och att arbetet 
präglas av att riskerna minimeras. Säker vård betyder även att samarbetet fungerar 
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med den vårdsökande personen, närstående och alla professioner i teamet (Cro-
nenwett et al., 2007; Svensk Sjuksköterskeförening, 2016a).  
 
Flera sjukhus med dialysbehandlingar har utvecklat pre-dialyskliniker som förbereder 
personen med undervisning och rådgivning. Dock finns det en stor grupp som behöver 
starta dialysbehandlingen akut och det leder till bristande undervisning. Bristande 
undervisning och rådgivning är något som påverkar personens liv och har betydelse 
för hantering av egenvård (Ericson & Ericson, 2012; Watson, 2008). Sjuksköterskans 
uppgift är att stödja och främja personen i den nya livssituationen (Gulbrandsen, 
2011). Sjuksköterskan behöver uppmuntra och vägleda personerna till egenvård, men 
samtidigt har sjuksköterskan en grundläggande roll i dialysbehandlingen. Genom att 
arbeta preventivt med ett kompetent tvärvetenskapligt team minskar risken för kom-
plikationer under behandlingen, eftersom alla olika kompetenserna i teamet komplet-
terar varandra. Sjuksköterskan i det tvärvetenskapliga teamet ska planera, rådgöra och 
samarbeta med inblandade aktörer vilket leder till att en kontinuitet och säkerhet i 
vårdkedjan hålls. Sjuksköterskans professionella roll är att kunna identifiera möjliga 
komplikationer vilket främjar anpassningen till behandling och sålunda till bättre livs-
kvalitet (Nogueira da Silva et al., 2015). Det är viktigt att alla professioner i teamet har 
tydlig kommunikation, är öppna för att lära sig och ta till sig information samt förstå-
else för andra professionernas ansvarsområden. Hela vårdteamet, som även innefattar 
den vårdsökande personen och närstående, ska ha gemensamma mål (Barnsteiner, 
Disch, Hall, Mayer & Moore, 2007).  
 

Personcentrerad omvårdnad 
Personcentrerad omvårdnad är det mest centrala i sjuksköterskans arbete mot en god 
vård för personer som genomgår dialysbehandling. Det innebär att se den unika per-
sonen som en helhet och att synliggöra det andliga, existentiella, psykiska, fysiska och 
sociala behovet samt bekräfta allt som definierar personen och gör denne unik. Perso-
nen ska ses som en partner i vårdteamet (Cramm, Leensvaart, Berghout, & van Exel, 
2015; Svensk Sjuksköterskeförening, 2016b). Personer med kronisk njurinsufficiens, 
och som genomgår dialysbehandling i flera år, har oftast skaffat sig en bred kunskap 
och stor erfarenhet om sin sjukdomsbild och behandling. De är oftast väl medvetna om 
partnerskapet i vårdteamet. Partnerskapet handlar om att den vårdsökande personen 
ska få möjlighet att påverka vården och då är det viktigt att ge adekvat information, 
vilket gör att personen kan fatta beslut. När personen inte kan fatta beslut om exem-
pelvis behandlingsval är det viktigt att en vårdprofession i vårdteamet kan ge råd som 
leder till ett val. Partnerskapet handlar även om kontinuitet och respekt och att ett pro-
fessionellt förhållande mellan den vårdsökande personen och sjuksköterskan upprätt-
hålls. Det professionella förhållandet och partnerskapet mellan sjuksköterskan, som är 
primäransvarig, och personen handlar om att sjuksköterskan ska koordinera vården 
och försöka vara en förbindelse som kopplar ihop den vårdsökande personen med 
andra vårdprofessioner när behovet finns (Hedman, 2014). Även journalföringen spe-
lar en stor roll i den personcentrerade omvårdnaden, eftersom personen nu själv kan 
gå in och läsa journalen samt ta del av provsvar vilket leder till delaktighet (SOSFS 
2008:14). 
 
Som sjuksköterska är det viktigt att ställa frågor på ett sätt som lockar fram personens 
erfarenheter och önskemål av sin sjukdom och behandling. Sjuksköterskan ska upp-
muntra personen att berätta om sig själv, sina värderingar och förhoppningar vilket 
kan leda till att vården individualiseras för just den unika individen. Personen ska vara 
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inkluderad i vårdteamet och ingen vårdprofession ska besluta något utan diskussion i 
teamet. Det är även viktigt att anpassa informationen och kommunikationen till varje 
individ och att då ha lyssnat in hur informationen ska ges. Alla människor lär sig på 
olika sätt och som sjuksköterska är det viktigt att se och anpassa information till den 
nivån som passar den unika individen (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016a). För att 
sjuksköterskor bättre ska kunna personcentrera omvårdnaden för personer med 
hemodialys-behandling behövs mer kunskap och förståelse om personernas livserfa-
renheter och hur livet påverkas av behandlingen. 

Syfte 

Syftet var att beskriva personers erfarenheter av att leva med hemodialys. 
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Material och metod 

Design 
En litteraturöversikt genomfördes genom att studera och sammanställa aktuella artik-
lar. Litteraturöversikt innebär att söka, kritiskt granska, bearbeta och sammanställa 
artiklar inom det valda ämnet (Forsberg & Wengström, 2016). I litteraturöversikten 
har artiklar med kvalitativ ansats använts i syfte att beskriva och få en förståelse för 
människans subjektiva upplevelser av sin omvärld (Willman, Behtsevani, Nilsson & 
Sandström, 2016). Litteraturöversikten utgick från induktiv ansats, vilket innebär att 
sannolika slutsatser drogs utifrån erfarenheter och upplevelser (Forsberg & Weng-
ström, 2016). 
 

Urval och datainsamling 
Litteratursökningen gjordes i databaserna Medline och Cinahl eftersom båda innehål-
ler tidskrifter inom medicin och omvårdnad (Willman et al., 2016). Möjligheten att 
hitta relevanta vetenskapliga artiklar blir således större (Forsberg & Wengström, 
2016). Sökningen grundades på litteraturöversiktens syfte, personers erfarenheter av 
att leva med hemodialys. Bibliotekarien besöktes innan artikelsökningen påbörjades 
för guidning av informationssökning. Relevanta ord och dess synonymer som motsva-
rade personers egna erfarenheter valdes. Dessa översattes till engelska och valdes som 
sökord. Cinahls ämnesordlista ”headings” och Medlines ämnesordlista ”Mesh- termer” 
användes för kontrollerande syfte att rätt sökord använts. Sökord som användes var 
hemodialysis, patient*, experienc*, percept*, attitude* och qualitative. Sökorden sattes 
ihop med hjälp av booleska operatören AND. AND adderades för att sökningen skulle 
avgränsas och vara mer specifik, till exempel när patient och experience lades ihop med 
AND (patient AND experience) måste båda orden finnas med i sökresultatet. Trunke-
ring har använts i sökningen. Det innebär att en asterisk (*) adderas i slutet av ord-
stammen för att få med alla möjliga ändelser, till exempel attitude*, attitude, attitudes 
(Henricson, 2017). I sökmatrisen (Bilaga 1) redovisas sökvägar och urval av artiklar 
som analyserades.  
 
Inklusionskriterier för litteraturöversikten omfattade män och kvinnor som var över 
18 år, hemodialys, vård på sjukhus, vård i hemmet och studier från hela världen. Be-
gränsningarna var peer reviewed artiklar, ”abstract available”, ”fulltext”, artiklar pub-
licerade senast från år 2009 och kvalitativ design. Detta var för att kunna uppnå ett 
optimalt sökresultat med hög specificitet. Exklusionskriterier var studier som hand-
lade om personer som behandlas med njurtransplantation eller peritonealdialys samt 
studier som var skrivna på andra språk än engelska.  
 
För att säkerställa kvalitén i arbetet granskades valda vetenskapliga artiklarna 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, tillförlit-
lighet och resultat. På del ett måste svaret bli “Ja” på alla frågorna och på del två be-
stämdes det att svaret måste bli “Ja” på minst sex av åtta frågor. Sökningen och gransk-
ningen resulterade i sammanlagt 14 artiklar, se artikelmatris (Bilaga 3). 
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Dataanalys 
Analysen genomfördes i fem steg enligt Friberg. Kvalitativa analyser utgår från att stu-
dera helheten till delarna och utifrån delarna uppstår en ny helhetsbild (Friberg, 2017). 
I litteraturöversikten bestod helheten av 14 vetenskapliga artiklar som i steg ett stude-
rades och lästes igenom upprepade gånger för att hitta studiernas resultat. Gransk-
ningen av artiklarna delades upp och samtliga granskningar av respektive artikel dis-
kuterades därefter tillsammans. Bearbetningen utgick från medvetenhet om att re-
sultattexterna i kvalitativa studier presenteras på olika sätt. En del var uppbyggda av 
teman och subteman, medan andra hade en beskrivande text. Studier i artiklarna lästes 
utifrån holistiskt förhållningssätt med öppenhet och följsamhet. I steg två fick varje 
artikel en färg, vilket innebär att de bärande fynden skrevs ner i ett dokument och ko-
dades med en specifik färg beroende på vilken artikel fynden hittades i. De bärande 
fynden som skrevs ner med färgkod var värdefull information som var framträdande i 
relation till eget syfte och endast de bärande fynden som svarade på syftet togs med. 
Tredje steget innefattade en sammanställning av de bärande fynden som sorterades 
upp och de som beskrev samma sak fick tillhöra en samling. Denna samling av gemen-
samma nämnare blir ett subtema. Flera subteman fick tillhöra ett tema. I steg fyra be-
arbetades fynden där olika erfarenheter identifierades och relaterades till varandra. 
Efter diskussion och bearbetning tillsammans bildades nya övergripande teman och 
subteman av fynd som hördes ihop. I det sista steget formulerades nya övergripande 
beskrivningar utifrån teman som framkommit. 
 

Etiska 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 denna litteraturöversikt behövs inget etiskt 
godkännande, men etiska överväganden och etisk reflektion beaktades under hela stu-
dieprocessen (Wallengren & Henricson, 2012). Samtliga artiklar som ingick i littera-
turöversikten har fått tillstånd från etisk kommitté eller att noggranna etiska övervä-
ganden har tydliggjorts (Forsberg & Wengström, 2016). Det fanns ingen förförståelse 
om personers erfarenheter på grund av bristande kunskap och kännedom om ämnet 
sedan tidigare. Genomförande av litteraturöversikten gick in i litteraturöversikten helt 
förutsättningslöst. Förförståelse kan vara ett hinder för resultatet (Friberg & Öhlén, 
2012). 
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Resultat 

Resultatet av analysen baserades från 14 artiklar från tio länder. Dataanalysen resulte-
rade i tre teman: (I) Omställningar, (II) Förändringar på kropp och själ och (III) Ac-
ceptans. Teman fick därefter egna subteman, se Figur 1.  
 

 
Figur 1. Resultatet presenterat i teman och subteman. 
 

Omställningar 
När personer med njurinsufficiens behövde behandlas med hemodialys ledde det till 
stora omställningar i livet. Livet påverkades på flera plan eftersom personerna var 
tvingade till stora livsomställningar.  
 

Tidskrävande behandling 
Hemodialys var en tidskrävande behandling som begränsade personerna eftersom de 
måste vara kopplade till en dialysmaskin i flera timmar samt flera dagar i veckan året 
runt. Personerna uppgav svårigheter att ta semester och resa iväg samt svårigheter att 
kunna planera framtiden då behandlingen var permanent. Personerna saknade fri-
heten att kunna vara spontana och fullfölja planer (Calvey & Mee, 2011; Freitas, Viera, 
Silva Junior, Santos & Barbosa, 2015; Guerra-Guerrerro, Camargo Plazas, Cameron, 
Santos Salas & Cofre González, 2014; Herlin & Wann-Hansson, 2010; Jonasson & Gus-
tafsson, 2017; Jones, Harvey, Harris, Butler & Vaux, 2018; Kazemi, Nasrabadi, Hasan-
pour, Hassankhani & Mills, 2011; Lai, Loh, Mooppil, Pala Krishnan & Griva, 2012; Sa-
haf, Ilali, Peyrovi, Akbari Kamrani, Spahbodi, 2017; Yang, 2017).  
 
Personer som hade ett arbete innan behandlingsstart blev betydligt mer begränsade i 
att kunna utföra sitt arbete. Hemodialys krävde mycket tid per vecka vilket resulterade 
i att många fick offra sitt arbete samt karriärdrömmar, dessutom blev familjens eko-
nomi lidande (Jonasson & Gustafsson, 2017; Monaro, Stewart & Gullick, 2014). Perso-
nernas erfarenheter var att vardagen blev monoton eftersom de var fast i dialysplaner, 
rutinerna och ingen del av behandlingen gick att utesluta (Axelsson, Randers, Jacob-
son & Klang, 2012; Lin, Han & Pan, 2015). Många erfor behandlingen som ett påtvingat 
arbete. Det fanns en känsla av att vara bunden till ett arbete som var tidskrävande 
(Herlin & Wann-Hansson, 2010; Jonasson & Gustafsson, 2017). Personer som valde 
hemodialys i hemmet kände sig mer självständiga och tidssparande av den orsaken att 
inga resor till sjukhuset krävdes. Samtidigt kände sig denna patientgrupp isolerad i 
hemmet under behandlingen eftersom behandlingen fortfarande krävde mycket tid 

Omställningar
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från personens liv (Majeed-Ariss, Jayanti, Schulz, Wearden & Mitra, 2017). Vissa per-
soner uttryckte ilska och frustation över när behandlingen ibland tog längre tid än van-
ligt på grund av förlängda resor till sjukhuset (Jones et al., 2018).  
 

Påverkan på sociala relationer 
Omställningarna som hemodialys medförde påverkade personernas sociala relationer 
(Axelsson et al., 2012; Guerra-Guerrerro et al., 2014; Jonasson & Gustafsson, 2017; 
Jones et al., 2018; Kazemi et al., 2011; Lai et al., 2012; Monaro et al., 2014). De fysiska 
begränsningarna resulterade i svårigheter att kommunicera med andra eller ta kontakt 
med personer. Vilket ledde till att personerna spenderade mer tid i hemmet istället för 
i sociala sammanhang vilket resulterade i en känsla av isolering från samhället (Jonas-
son & Gustafsson, 2017; Kazemi et al., 2011). 
 
Eftersom att hantera livet med kronisk njurinsufficiens och hemodialys krävde både 
ökat beroende av familjemedlemmar och professionella vårdgivare infann sig en känsla 
av att vara beroende av andra hos personerna som genomgick hemodialys-behandling. 
Detta resulterade i att personerna kände sig sårbara och som en börda (Axelsson et al., 
2012; Calvey & Mee, 2011; Jonasson & Gustafsson, 2017; Lai et al., 2012; Monaro et 
al., 2014). Vissa personer var oroliga att deras relationer inte skulle kunna stå emot nya 
livsförändringar som sjukdomen och hemodialys medförde (Monaro et al., 2014). Att 
träffa en partner eller nya vänner uppgavs svårt på grund av skamkänslor över sin sjuk-
dom och rädslor över frågor som skulle dyka upp hos nya bekantskaper (Herlin & 
Wann-Hansson, 2010; Monaro et al., 2014). På grund av skam och osäkerhet för vad 
människor skulle säga försökte personerna dölja sjukdomen och behandlingen på olika 
sätt (Kazemi et al., 2011; Yang, 2017). Vissa personer dolde genom att alltid bära 
långärmade tröjor, eftersom AV-fisteln indikerade på att personen var under behand-
ling (Yang, 2017). Somliga personer försökte dölja sin sjukdom och behandling ef-
tersom de inte ville bli förnedrade och sedda som ynkliga eller funktionshindrade av 
utomstående (Kazemi et al., 2011).  
 
Personerna fick känslor av trygghet när tid spenderades med familjen och vännerna 
och ett förbättrat välbefinnande uttrycktes (Guerra-Guerrerro et al., 2014; Freitas et 
al., 2015; Jonasson & Gustafsson, 2017; Lai et al., 2012). När sjukdomen utvecklades 
blev familj och nära relationer allt viktigare för den sjuka personen (Axelsson et al., 
2012) och personer som genomgick hemodialys i hemmet uppgav att det resulterade 
till starkare band med familjen (Majeed-Ariss et al., 2017). Hemodialys på sjukhus 
möjliggjorde interaktion med andra personer i samma situation och personerna blev 
ett stöd för varandra och känslan av samhörighet var av stor betydelse (Jonasson & 
Gustafsson, 2017; Majeed-Ariss et al., 2017; Yang, 2017). De vårdsökande personerna 
fann vänskap med sjuksköterskorna vilket var avgörande för att upprätthålla livet och 
välbefinnande (Axelsson et al., 2012; Calvey & Mee, 2011).  
 

Förändringar på kropp och själ 
Personerna som levde med hemodialys fick erfarenheter att behandlingen ledde till 
kroppslig, psykologisk och känslomässig påverkan till exempel, fatigue, stress, törst, 
depression, oro, nedstämdhet, rädslor, smärta och osäkerhet. Vätske- och matrestrikt-
ionerna ledde till både kroppslig- och känslomässig påverkan hos personerna. 
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Kroppslig påverkan 
Fatigue var ett vanligt problem hos personerna som genomgick hemodialys. Perso-
nerna kände en övervägande trötthet som påverkade deras välbefinnande. Vilket ledde 
till en känsla av begränsning och tröttheten var såpass påtaglig att ingen ork fanns för 
att utföra vardagliga sysslor eller inplanerade aktiviteter (Axelsson et al., 2012; Calvey 
& Mee, 2011; Jonasson & Gustafsson, 2017; Kazemi et al., 2011; Monaro et al., 2014; 
Yang, 2017). Personerna kände en klar skillnad i trötthet mellan dagen som hemodia-
lys-behandlingen skedde och dagarna utan hemodialys. Dagen som personerna ge-
nomgick hemodialys beskrevs som förlorad eftersom tröttheten var såpass påtaglig att 
de ville sova resten av dagen (Herlin & Wann-Hansson, 2010; Jones et al., 2018). Da-
gen efter dialysbehandlingen beskrevs i vissa fall som positiv eftersom tröttheten oftast 
hade gått tillbaka och att känslan av att vara pigg återfann sig (Jones et al., 2018). Vissa 
personer fick förbättrad sömn, aptit och energi efter en tid med hemodialys-behand-
ling, vilket resulterade i att ”den sjuka känslan” i kroppen försvann och välbefinnandet 
blev förbättrat (Monaro et al., 2014; Lai et al., 2012).  
 
Vissa personer erfor vätskerestriktionerna som värst eftersom symtom, som törst, upp-
kom av hemodialys-behandlingen. Det var frustrerande att inte kunna dricka den 
mängd vatten som de kände behovet av (Lai et al., 2012).  
 

Psykologisk och känslomässig påverkan 
Depression var ett vanligt problem bland personerna eftersom begränsningarna var på 
flera olika plan. Efter hemodialys uppkom fysiska besvär som var svåra att lindra vilket 
resulterade till depressioner och pessimistisk syn på livet (Calvey & Mee, 2011; Monaro 
et al., 2014; Lin et al., 2015). Vetskapen om att sjukdomen var irreversibel och att 
hemodialys var ett måste, om inte njurtransplantation är aktuellt, ledde även till de-
pression och stark känsla av oro och nedstämdhet (Yang, 2017). Att inte kunna lita på 
sin kropp som tidigare ledde till känslor av frustation och sorg (Jonasson & Gustafsson, 
2017). Vissa personer uttryckte sorg, som ledde till ilska och frustation av att inte 
kunna genomföra planerade framtidsdrömmar, som till exempel att inte kunna ge-
nomföra framtidsdrömmar med sina barn (Calvey & Mee, 2011).  
 
Personerna var rädda för smärtan relaterat till dialysnålen (Herlin & Wann-Hansson, 
2010; Lai et al., 2012; Yang, 2017). Rädsla uttrycktes över att AV-fisteln skulle gå sön-
der och att sjuksköterskan skulle behöva kanalisera fisteln, vilket skulle öka behand-
lingstiden och vara smärtsamt (Herlin & Wann-Hansson, 2010). Andra rädslor som 
uttrycktes var rädsla av att drabbas av andra sjukdomar och samtidigt vara tvungen att 
gå till sjukhuset för att få genomgå hemodialys, till exempel få influensa och inte kunna 
stanna hemma. Även att se andra personer på sjukhuset som drabbades av olika kom-
plikationer av hemodialys väckte rädslor för utvecklingen av sin egen sjukdom och 
eventuella komplikationer (Herlin & Wann-Hansson, 2010). Hos personerna var räds-
lor för döden och osäkerheten i framtiden uttalad (Sahaf et al., 2017; Jones et al., 2018; 
Lin et al., 2015). För många personer var behandlingen en oändlig process utan framtid 
(Jones et al., 2018; Lin et al., 2015). Personerna uttryckte även sårbarhet (Jonasson & 
Gustafsson, 2017) och skam över sjukdomen (Kazemi et al., 2011).  
 
Att ständigt behöva tänka på vilken mat och dryck som var lämplig att äta och dricka 
begränsade livet. Personerna fick känslor av frustration och att välbefinnandet påver-
kades negativt av att begränsa sitt vätske- och matintag (Freitas et al., 2015; Guerra-
Guerrerro et al., 2014; Jonasson & Gustafsson, 2017; Majeed-Ariss et al., 2017; Yang, 
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2017). Vissa personer valde att inte följa rekommendationerna vilket resulterade i en 
känsla av frihet att själv kunna välja som i sin tur ledde till minskad stress (Jones et al., 
2018). 
 

Acceptans 
Allt eftersom tiden gick kunde personerna känna att en känsla av acceptans infann sig. 
En uttalad förståelse att hemodialys var nödvändigt för överlevnad infann sig hos per-
sonerna.  
 

Tacksamhet för livet 
En stor tacksamhet över behandlingen uttrycktes när personerna insåg att behand-
lingen förlängde deras liv och tid med familjen. En förståelse av att livet var bräckligt 
och snabbt kunde leda till döden, utmynnade i att personerna fick en större uppskatt-
ning för hemodialys och livet (Calvey & Mee, 2011; Freitas et al., 2015; Guerra-Guer-
rerro et al., 2014; Jones et al., 2018; Yang, 2017). Personerna menade att hemodialys 
var som en livräddare och var tacksamma över möjligheten (Calvey & Mee, 2011; Gu-
erra-Guerrerro et al., 2014; Jonasson & Gustafsson, 2017; Jones et al., 2018; Majeed-
Ariss et al., 2017; Sahaf et al., 2017). Möjligheten att se både barn och barnbarn att 
utvecklas i livet ökade förståelsen av dialysbehandlingen och ledde till att personerna 
började njuta av små saker i vardagen (Axelsson et al., 2012; Guerra-Guerrerro et al., 
2014).  
 

Behov av stöd och trygghet  
Bättre välbefinnande infann sig hos personerna om sjuksköterskorna skapade ett öm-
sesidigt förtroende och ägnade tid åt personen (Axelsson et al., 2012; Herlin & Wann-
Hansson, 2010; Jonasson & Gustafsson, 2017). Den vårdsökande personen ville bli 
sedda som en unik person och inte en patient med en sjukdom (Freitas et al., 2015; 
Herlin & Wann-Hansson, 2010). Det var viktigt för personernas trygghetskänsla att få 
stöd och information från sjukvården (Calvey & Mee, 2011; Freitas et al., 2015; Jonas-
son & Gustafsson, 2017).  
 
Personerna uttryckte att stöd från närstående var viktigt. När de valde att inkludera 
samt söka stöd hos familjemedlemmar och vänner stärkes relationerna avsevärt (Gu-
erra-Guerrerro et al., 2014; Lai et al., 2012; Monaro et al., 2014; Yang, 2017). Somliga 
personer fann även stöd och hjälp i deras behandling i andligt stöd och från Gud (Gu-
erra-Guerrerro et al., 2014; Sahaf et al., 2017; Yang, 2017). 
 
Känslan av delaktighet i sin vård och ha kunskap om behandlingen var viktigt hos per-
sonerna. Det fanns en önskan att få delta i diskussioner om behandlingen eller medi-
cineringen (Axelsson et al., 2012; Herlin & Wann-Hansson, 2010). Oftast var det okun-
skap och brist med information som gav känsla av osäkerhet och stress (Calvey & Mee, 
2011; Freitas et al., 2015; Sahaf et al., 2017). Personer som fick information innan dia-
lysstart samt rådgivning och uppföljningsvård uppgav tacksamhet mot sjukvården, 
men personer som inte fick denna möjlighet fick känslor av frustation eftersom de var 
tvungna att utbilda sig själva och söka information (Calvey & Mee, 2011).  
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Diskussion 

Metoddiskussion  
Litteraturöversikt med kvalitativ ansats var ett lämpligt val för att svara på syftet då 
metoden innebar att sammanställa tidigare forskning som har gjorts på erfarenheter 
och uppfattningar. Ett annat alternativ skulle kunna vara empirisk studie med inter-
vjuer som dock är mer tidskrävande och därmed var litteraturöversikt mer tidseffektiv 
för att lyckas inom tidsramen för examensarbetet (Friberg, 2017; Henricson, 2017; 
Kristensson, 2014).  
 
Det finns flera handböcker som beskriver metoden för litteraturöversikt. Ingen tidigare 
erfarenhet av litteraturöversikt fanns hos genomförande av examensarbetet och detta 
ökade risken för metodfel. För att undvika möjliga metodfel samt öka trovärdigheten i 
resultatet valdes rekommenderade metodologiska kurslitteraturer i examensarbetet 
(Rosén, 2017). 
 
I artikelsökningen valdes databaserna Cinahl och Medline. Andra databaser som 
Psycinfo och Pubmed hade varit aktuella i arbetet, men utifrån medvetenhet om tids-
begränsning och examensarbetets omfång, bestämdes att fokusera sökningen till två 
databaser. Denna begränsning kan påverka arbetets trovärdighet i negativ riktning då 
risken finns att relevanta artiklar som svarar på syftet kan ha exkluderats. För att mi-
nimera risken valdes Cinahl och Medline då båda är de två största databaserna vad 
gäller tidskrifter inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016; Karlsson, 2017). Att 
söka i två stora databaser som har omvårdnadsfokus och inte bara i en databas stärker 
arbetets trovärdighet (Henricson, 2017).  
 
Innan artikelsökningen påbörjades besöktes en informationssökningslektion hos bib-
liotekarien för guidning. Bibliotekarien visade hur sökorden kunde formuleras och 
nyttjas på bästa sätt, vilket ses som en styrka i arbetet (Karlsson, 2017). För ett grund-
ligt arbete kontrollerades att rätt sökord använts genom Cinahls ämnesordlista ”he-
adings” och Medlines ämnesordlista ”Mesh-termer”. Sökorden som användes resulte-
rade till 14 artiklar som svarade på syftet. För att säkerställa kvalitén i litteraturöver-
sikten kvalitetsgranskades alla 14 artiklar som skulle ingå i resultatet enligt Protokollet 
för kvalitetsgranskning från Hälsohögskolan (Bilaga 2). Även om granskningen av ar-
tiklarna först delades upp diskuterades samtliga granskningar av respektive artiklar 
efteråt tillsammans. Detta gjordes för att stärka pålitligheten (Henricsson, 2017). Alla 
14 artiklar höll kvalitetskrav för del ett i protokollet. På del två bestämdes att svaret 
måste bli ”Ja” på minst sex av åtta frågor. I del två ställs en specifik fråga: ”Sker åter-
koppling, från bakgrunden gällande teori, begrepp eller förhållningssätt i diskuss-
ionen?”. Detta har varit oklart i några av artiklarna och därmed tolkades det som att 
inte alla artiklar uppfyller alla krav för del två i protokollet. Trots detta hade alla valda 
artiklar genomgått peer-review som försäkrar att artiklar håller en hög standard, vilket 
i sig ökar trovärdigheten (Karlsson, 2017).  
 
Initialt var tanken att exkludera studier gjorda i andra länder än nordiska länder för 
att öka möjligheten för överförbarhet till en svensk kontext. Det ansågs att fler likheter 
fanns i samhället inom nordiska länder jämfört med resten av världen (Henricson, 
2017). Detta resulterade till otillräckligt sökningsresultat av relevanta artiklar och ur-
valet expanderades då till att inkludera relevanta studier i hela världen. Detta minskar 
överbarheten i en svensk kontext och kan ses som en svaghet. Vad gällde vården och 
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tillämpningen av hemodialys-behandling var den i princip densamma där access fanns, 
oberoende av geografisk lokalisering. Det viktigaste ansågs vara att studierna svarade 
på syftet. I litteraturöversikten har studier från Australien, Brasilien, Chile, Iran, Ir-
land, Korea, Singapore, Storbritannien, Sverige och Taiwan använts. I och med att stu-
dierna är från många olika länder täcker det ett stort geografiskt område och kan an-
vändas i fler kontexter än i Sverige. Dock var det inte ett stort antal studier från varje 
specifikt land och därmed minskades möjligheten för generell tillämpbarhet (Henric-
son, 2017). För ökad tillämpbarhet behövs fler studier i respektive område som sedan 
jämförs och relateras.  
 
Artiklar som inkluderades till resultatet var skrivna från 2010 till 2018, detta var för 
att få tillgång till senaste forskningen som var mer aktuellt och överförbart i dagens 
samhälle (Karlsson, 2017). Språkkunskaper utöver svenska och engelska fanns som be-
gränsning och därmed inkluderades endast artiklar skrivna på engelska då tidskrifter 
i Cinahl och Medline framförallt fanns skrivet på engelska. Andra språk än engelska 
eller svenska ansågs inte relevant, men detta kan ha lett till att viss forskning undan-
hållits från litteraturöversiktens resultat (Kjellström, 2017). Dock erhölls flera artiklar 
i sökningen som svarade på syftet. Artiklarna var skrivna på ett annat språk än mo-
dersmålet vilket ledde till risk för misstolkning och missuppfattning i studiernas resul-
tat, vilket kunde påverka arbetets trovärdighet och pålitlighet i negativ riktning (Kjell-
ström, 2017). För att öka trovärdigheten samt minimera feltolkning och felaktig be-
dömning lästes studiernas texter flera gånger och diskuterades igenom. Resultatet ba-
serades endast på primärkällor för ett trovärdigt resultat. De 14 valda studierna an-
vände sig av intervjuer i olika former, de hade alltså liknande design och metod. Detta 
kan påverka att tolkningen av resultat inte blir för olika och därmed ökas trovärdig-
heten (Wallengren & Henricson, 2012). 
 
Dataanalysen var tidskrävande och krävde en kontinuerlig diskussion för att relevanta 
teman och subteman skulle kunna skapas och fastslås. Att analysen genomfördes av 
mer än en person ökar trovärdigheten i resultatet (Wallengren & Henricson, 2012). 
Examensarbetet har en utförlig redovisning av urval, sökord, datainsamling och data-
analys under metodavsnittet. Detta ökar pålitligheten och möjlighet till reproducerbar-
het (Henricson, 2017). Under examensarbetet har det funnits fem tillfällen för grupp-
handledning där arbetet lästes, diskuterades och försäkrades att analysen var grundad 
i data. Detta har varit en styrka för arbetets trovärdighet och pålitlighet (Henricson, 
2017). 
 
Trovärdigheten är viktigt för arbetets kvalitet och därmed inkluderades endast artiklar 
som visat etiskt resonemang och övervägande då detta har betydelse för vetenskaplig 
kvalitetssäkring och värde (Wallengren & Henricson, 2012). Förförståelsen och värde-
ringar diskuterades innan arbetet påbörjades för att inte påverka litteraturöversiktens 
resultat och därför kunna framställa ett pålitligt och trovärdigt arbete (Henricson, 
2017). Förförståelsen ansågs inte vara ett problem då det förekom bristande kunskaper 
och inga erfarenheter (Fridlund & Mårtensson, 2017) vad gäller hemodialys. 
 

Resultatdiskussion  
I resultatet framgick det att hemodialys är en stor omställning i livet för personer med 
kronisk njurinsufficiens. Hemodialys är en tidskrävande behandling som ställer om 
hela personens vardag och rutiner. Personerna som genomgår hemodialys erfar 
kroppslig-, psykologisk- och känslomässig påverkan. Fatigue och depression är vanliga 
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symtom som uppkommer i samband med behandlingen. Behovet av stöd av närstå-
ende, men även vårdpersonal, är viktigt för personerna under hemodialys-behandling 
för att få känna delaktighet och trygghet. De tre huvudfynden för litteraturöversikten 
är tidsbegränsningar, fatigue och behov av stöd och trygghet. 
 
Resultatet visade svårigheter att planera framtiden eftersom hemodialys är en tidskrä-
vande behandling. Hemodialys medförde att personernas frihet berövades eftersom 
behandlingen är så pass tidskrävande. Även andra studier visar att personers liv på-
verkades negativt av den tidskrävande behandlingen. Även här var förlusten att kunna 
planera framtiden och vara beroende av hemodialys-behandlingen och dess tider var 
det som påverkade personernas frihet (Elliott, Gessert, Larson & Russ, 2014; Hagren, 
Pettersen, Sverinsson, Lützén & Clyne, 2005; Reid, Seymour & Jones, 2016). Somliga 
personer valde däremot att anpassa det nya livet kring dialysen för att inte känna sig 
lika begränsade. Personerna valde att nyttja tiden väl utanför sjukhuset och somliga 
valde även att utnyttja tiden under behandlingen genom att studera (Reid et al., 2016). 
Resultatet visade även att samtidigt som personer som hade hemodialys i hemmet 
kände sig mer självständiga var det fortfarande en tidskrävande behandling. Detta 
stärks av andra studier som också menar att personer som sköter hemodialys i hemmet 
kände sig mindre sjuka och detta ledde till en mer normal vardag än att vistas på sjuk-
huset. Dessa personer kände sig mer självständiga eftersom de slipper ta sig in till sjuk-
huset för att få hemodialys. Fungerade hemodialys i hemmet och kontakten med vår-
den på ett korrekt sätt kunde den vårdsökande personens välbefinnande förbättras av-
sevärt (Fex, Ek & Söderhamn, 2009; Rygh, Arild, Johnsen & Rumpsfeld, 2012). Det är 
av vikt att utifrån personcentrerad vård se till den unika personen och erbjuda vilka 
alternativ som finns för behandlingen. Sjuksköterskan måste ge all nödvändig inform-
ation för behandlingsplanen samt fråga om personen vill genomgå hemodialys på sjuk-
hus eller i hemmet. Detta behöver göras för att individualisera vården för den unika 
personen och undvika att personen känner sig begränsad i livet i den mån det går i den 
nya livsomställningen (Santana et al., 2018).  
 
Resultatet visade att fatigue uppkom av behandlingen och depression var ett vanligt 
problem på grund av fysiska besvär. Depression är även ett symtom som kunde upp-
komma vid insjuknandet av njurinsufficiens (Kellerman et al., 2010) och samtidigt kan 
depression sammankopplas till fatigue, stress och andra fysiska besvär (Garcia-
Cebrian, Gandhi, Demyttenaere & Peveler, 2006). Eftersom kronisk njurinsufficiens är 
vanligare bland personer som är äldre än 65 år (Svensk Njurregister, 2019) och att i 
många av resultatartiklarna var personerna över 60 år väcktes en frågeställning. Frå-
geställningen var om det var det primära åldrandet och fatigue som personerna erfor 
eller om det var fatigue relaterat till sjukdomen och behandlingen. Trötthet och nedsatt 
energi hör ihop med det primära åldrandet och kan ha en negativ effekt på välbefin-
nandet eftersom trötthet kan bland annat leda till minskad rörlighet och depression 
(Egerton, Chastin, Stensvold & Helbostad, 2016; Moreh, Jacobs & Stessman, 2010; Ve-
stergaard et al., 2009). Utifrån personcentrerad vård behöver sjuksköterskan försöka 
förstå den unika personens fysiska och psykiska påverkan. Stöd från sjuksköterskan 
kan minska besvären såsom stress (Wiklund Gustin, 2015). Samtidigt bör sjuksköters-
kan i sin personcentrerade vård möta och ha effektiv kommunikation med den vårdsö-
kande personen vilket leder till respekt. Det är även av vikt att vara lyhörd för perso-
nens värderingar samt andliga och religiösa åsikter (Santana et al., 2017).  
 
Resultatet visade att personerna ville erfara en känsla av delaktighet i vården samt få 
kunskap och information om hemodialys. Osäkerhet uppkom hos den vårdsökande 
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personen när bristen av information och stöd från vården saknades. En studie visar att 
äldre personer inte fick känslan av delaktighet i vården på grund av att vårdpersonalen 
bestämde och inget gemensamt beslutsfattande skedde. Personerna i studien uppgav 
då känslor av att vara fängslade och avgränsade samt att sjuksköterskan inte hade tid 
att prata eller lyssna på de (Aasen, Kvangarsnes & Heggen, 2012). En annan studie 
visar att personer som själva skötte sin maskin och hemodialys-behandling kände sig 
mindre beroende av vården och fick en känsla av att vara mer självständiga i sin be-
handling (Hagren, Pettersen, Severinsson, Lützén & Clyne, 2005). 
 
Utbildningsprogram om njurinsufficiens och pre-dialyskliniker har visat förbättrat 
välbefinnande och minskad sjuklighet hos personerna som måste starta hemodialys-
behandling. När information om njurarnas fysiologi, hemodialys och komplikationer 
har presenterats till personerna från början har det underlättat att hantera sin njurin-
sufficiens och sin nya livssituation (Karkar, 2011). Utifrån begreppet personcentrerad 
vård är det är viktigt att vården sker tillsammans med personen och inte över personen. 
Den vårdsökande personen har rätt till att få undervisning, information och stöd om 
sin nya behandling och för att orka med och finna styrka i sin nya livssituation (Santana 
et al., 2018). Tillräcklig kunskap och bra interaktion mellan sjuksköterska och den 
vårdsökande personen kan ändra personens perspektiv om livet från negativt till posi-
tivt. När sjuksköterskan och personen utvecklar ett partnerskap samt delar beslutsfat-
tande val leder det till att den sjuke engageras i att hantera sin vård och behandling. 
Medvetenhet om sjukdomen och behandlingen hos personerna leder till minskad osä-
kerhet (Santana et al., 2018). Sjuksköterskan har en stor roll i behandlingen och måste 
uppvisa ett professionellt beteende samt kunskap. Personerna behöver även en sjuk-
sköterska som är närvarande för att erfara en säkerhet kring vården. Närvaron kan 
framgå genom god kommunikation, närvaro och ett bra professionellt förhållande mel-
lan den vårdsökande och sjuksköterskan (Lovink, Kars, de Man-van Ginkel & 
Schoonhoven, 2015).  
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Slutsatser 

Personer som måste starta hemodialys-behandlingen påverkas både negativt och po-
sitivt på flera olika plan i livet. Dessa personer genomgår omställningar i livet, föränd-
ringar i kropp och själ och en acceptans för den nya vardagen. Hälso- och sjukvården 
behöver ha kunskap om njurinsufficiens, hemodialys och vad som kan påverka perso-
ner som måste starta hemodialys för att ge en god och säker vård. Hemodialys påverkar 
personerna olika och sjuksköterskan bör se den unika personen, respektera autonomin 
och ha ett öppet förhållningssätt för att etablera en personcentrerad vård utifrån etiska 
aspekter. Stöd och trygghet från närstående och sjuksköterskor kan ha en positiv in-
verkan på välbefinnandet hos den vårdsökande personen. Sjuksköterskor behöver 
skapa en trygg och professionell relation med personen för att skapa en säkerhet. Ur 
ett samhällsperspektiv kan litteraturöversikten ge individer i samhället ökad kunskap 
och förståelse om hur det är att leva med hemodialys. Mer forskning behövs gällande 
erfarenheter om den kroppsliga, psykologiska och känslomässiga påverkan relaterat 
till personer som genomgår hemodialys. Vidare skulle det vara intressant med forsk-
ning kring vad utbildningsprogram och pre-dialyskliniker har för påverkan på perso-
nernas erfarenheter av hemodialys.  
 

Kliniska implikationer 

Sjuksköterskor bör ha kunskap och skapa en medvetenhet kring hur den livslånga be-
handlingen påverkar personers erfarenheter av frihet, möjlighet till resor och att pla-
nera framtiden. Samarbeten med flera sjukhus och satellitmottagningar kan leda till 
att personerna får kortare restid till behandlingen samt möjlighet att resa och utföra 
hemodialys på annan ort. Genom det sammanställda resultatet kan sjuksköterskor ge 
personer information och kunskap om vad som kan påverka välbefinnandet när per-
soner drabbas av kronisk njurinsufficiens och behöver starta hemodialys. Därigenom 
kan personerna och närstående redan från början vara medvetna samt ha kunskap om 
vad sjukdomen och behandlingen kan medföra. Sjuksköterskor inom dialysvården bör 
ha en medvetenhet om hur viktig deras roll är i den vårdsökande personens erfaren-
heter. Sjuksköterskor på dialysavdelningar ska ha tillräcklig och tillfredställande kun-
skap för att kunna svara på frågor och funderingar. Pre-dialyskliniker och utbildnings-
program bör vara en självklarhet som erbjuds till personer som ska börja med 
hemodialys. 
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An alternative view 
of living well: sur-
vival trajectory of 
Korean patients 
with kidney failure 
on hemodialysis 

Syftet var att beskriva 
erfarenheter hos pati-
enter med njursvikt 
som genomgår 
hemodialys och som 
förlitar sig på hemodia-
lysmaskinen för över-
levnad 

Kvalitativ studie med ett fe-
nomenologiskt synsätt, Gi-
orgi’s metod.  
 
Semistrukturerade frågor I en 
djupintervju 
 
N=11 
n=5 kvinnor  
n=6 män 
 
Ålder på deltagarna 30-60 år 
 

Resultatet presenterar en 
överlevnadsbana. Alla 
strävade efter att leva bra 
och detta delades upp i 4 
teman: ”Känslomässigt en-
gagemang”, ”En kamp för 
att överleva”, ”Möta verk-
ligheten” och ”upprätt-
hålla en balans i livet med 
hemodialys”. 
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