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SAMMANFATTNING  
Bakgrund: Varje år påbörjar cirka 1000 personer hemodialys i Sverige och cirka 3000 
personer erhåller behandlingen på en permanent basis. När njurfunktion är kraftigt nedsatt, 
uppträder symtom som diagnostiseras som njursvikt. Patienten behöver då hemodialys vilket 
innebär att en maskin renar patientens blod när njurarna inte längre klarar av det.  
Syfte: Att beskriva patienters upplevelse av att leva med hemodialys. 
Metod: Litteraturstudiens resultat består av tio kvalitativa artiklar som söktes upp på 
databaserna Cinahl och PubMed. En manifest innehållsanalys enligt Hällgren och Graneheim-
Lundman gjordes och analysprocessen hade ett induktivt förhållningssätt.  
Resultat: Påvisade att patienten påverkas både kortsiktigt av behandlingen vilket framförallt 
skapade begränsningar men även andra problem i vardagen. Långsiktigt påverkades patienten 
då den ovissa framtiden präglade patienternas tankar.  
Slutsats: Upplevelsen av att leva med hemodialys var att patienternas liv begränsades och de 
förlorade sin autonomi. Deras sociala relationer förändrades på grund av att de inte längre 
kunde vara med på sociala aktiviteter. De upplever en oviss framtid men ett hopp om en 
njurtransplantation var ständigt närvarande hos patienterna.  
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INLEDNING  
Under den verksamhetsförlagda utbildning i termin fyra kom författarna i kontakt med 
hemodialys och njursjuka patienter. Hemodialys är en livsuppehållande behandling som 
används när njurfunktionen är kraftigt nedsatt, patienten diagnostiseras då med njursvikt. 
Livet med njursvikt och livsuppehållande behandling påverkar både patienten och det sociala 
nätverket. Hemodialysbehandling innebär att patienten är kopplad till en maskin som finns på 
sjukhuset och som renar patientens blod. Behovet av en behandling som utförs flera gånger i 
veckan och som vanligtvis bara kan utföras på sjukhus hindrar patienten att leva ett normalt 
liv men det räddar också patientens liv.  
 

BAKGRUND 
Njurarna 
Njurarnas primära funktion är att rena blodet från slaggprodukter. Andra funktioner 
njurarna har är att upprätthålla normal syra-basbalans, utsöndra vatten och salter samt 
frisätta ett hormon som stimulerar nybildning av röda blodkroppar (erytropoetin). Även 
frisätta ett enzym vid sjunkande blodtryck (renin) samt att öka blodets kalciumhalt 
(Ericson & Ericson, 2012).   
 
För att njurarna ska fungera med en tillräcklig kapacitet ombesörjer de stora mängder 
blod. En stor del av hjärtminutvolymen passerar njurarna så att en tillräcklig mängd blod 
filtreras (Salomonsson & Persson, 2014). Glomerular filtration rate, (GFR) är ett mått på 
hur snabbt blodet filtreras genom njurarna, en normal GFR bör ha en hastighet på 125 
milliliter blod per minut för att njurarna ska fungera optimalt. Vid nedsatt njurfunktion 
eller ingen njurfunktion alls behöver patienten hemodialys (Sand, 2007). 
 
Hemodialys 
Varje år påbörjar cirka 1000 personer hemodialys och antalet ökar successivt (Nestor, 2013) 
och i Sverige får cirka 3000 personer hemodialys på en permanent basis (Salomonsson & 
Persson, 2012). Standarden för patienter som har behov av hemodialys är tre behandlingar per 
vecka och behandlingen brukar ta tre till fem timmar att genomgå. En variation mellan 
patienterna finns beroende på deras njurfunktion, vilket möjliggör individuell behandling 
både vad gäller antalet behandlingstillfällen samt duration på behandlingarna (Seeberger, 
2011). 
!
De två vanligaste orsakerna till dialysbehandling hos vuxna människor är 
diabetesnefropati (en sjukdom där kärl i njurarna skadas på grund av diabetes) och 
sklerosering (åderförfettning) som skapar högt blodtryck även kallat nefroskleros med 
hypertoni (Ahlmén, 2016). Diabetesnefropati är en så kallad mikroangiopati, det vill säga 
att skadan sker på de små blodkärlen i njurarna. Skadorna leder fram till en rad olika 
negativa mekanismer där hypertrofi (förstoring) av kapillärer, skleros av kärl, och ökad 
genomsläpplighet in och ur membranen förekommer. Detta leder till kronisk njursjukdom 
där uremi uppkommer, det vill säga den symtombild som visar sig när njursjukdomen är 
avancerad (Ericson & Ericson, 2012). Nefroskleros med hypertoni som är den näst 
vanligaste orsaken till hemodialysbehandling betyder som namnet avslöjar, att kärl i 
njuren påverkas genom sklerosering (åderförfettning) vilket minskar passagen i kärlen 
och därför måste hjärtat pumpa hårdare vilket höjer blodtrycket (Waldum & Os, 2015). 
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Dialys genomförs antingen som hemodialys eller peritonealdialys (bukhinnedialys) 
(Ericson & Ericson, 2012). Hemodialys utförs väsentligen på sjukhus men kan utföras i 
hemmet och kallas då hem hemodialys, HHD (Ahlmén, 2016). Vid hemodialys syftar 
behandlingen till att adaptera njurarnas renande funktioner genom att göra sig av med 
slaggprodukter, samt överskottet av salt, syror och vatten (Seeberger, 2011). Vid 
hemodialys renas blodet av en dialysmaskin, vilket betyder att blodet förs från kroppen 
till maskinen och tillbaka (Lönnbro-Widgren & Samuelsson, 2014). Reningen förutsätter 
att blodet filtreras genom ett konstgjort dialysmembran som består av flera tusen små 
kapillärer som finns inslutna i en plastcylinder (Ericson & Ericson, 2012).  Tillgång till 
blodbanan möjliggörs antingen av en AV-fistel eller en central dialyskateter (CDK). AV-
fistel är den bästa metoden och innebär att en artär och en ven företrädelsevis på 
underarmen kopplats samman vilket gör att trycket blir högt i AV-fisteln vilket behövs 
vid hemodialysbehandling (Ericson & Ericson, 2012).  
 
2015 avled 775 patienter som genomgick dialysbehandling. Mortaliteten har under åren 
sjunkit från 13,8% år 1991 jämfört med 10,2% år 2015, hos patienter som behandlas med 
aktiv uremivård. Detta visar att dialysbehandlingen bidrar till en ökad överlevnad. Hjärt-och 
kärlorsaker är den främsta dödsorsaken både hos icke transplanterade och transplanterade 
patienter (Svenskt njurregister [SNR], 2016).  
 
Att vara väl införstådd med behandlingen och ta ansvar för egenvård är viktigt vid en så 
omfattande behandling som hemodialys (Yu, Tsai, 2013).  Att kunna känna sig säker 
under hemodialysbehandlingen är viktigt för att patienter ska kunna anpassa sig till att 
leva med behandlingen (Lovink, Kars, Man-van Ginkel, & Schoonhoven, 2015).   
 
Baksidan av hemodialys 
Livet med njursjukdom där behov av hemodialys finns ställer krav på patienten att ändra 
sin livsstil men även att försöka anpassa sig till en ny vardag (Small, 2010). Många 
patienter är bundna till det sjukhus där de får sin dialys, vilket försvårar resor och 
spontanitet (Al-Nazly, Ahmad, Musil, & Nabolsi, 2013). 
 
Krueger (2009) beskriver hemodialys som orsak till att patienterna kan få en sämre 
ekonomi då det är svårt att kombinera behandlingen med ett arbete. Patienterna med 
hemodialys får vätskerestriktioner för att njurarnas funktion är försämrad vilket leder till 
svårigheter med att avlägsna vätska (Ericson & Ericson, 2012). 
Patienterna i Tovazzi och Mazzoni (2012) beskriver hur patienter tvingas leva med dessa 
vätskerestriktioner för att undvika medicinska komplikationer och klara behandlingen.  
Då hemodialys väsentligen utförs på sjukhus innebär det att patienten måste ta sig till och 
från sjukhuset flera gånger i veckan. Al-Nazly et al. (2013) beskriver hur det är 
tidskrävande att ta sig till ett sjukhus flera gånger i veckan.  
 
Många patienter upplever bieffekter med klåda vilket kan härledes till uremi, denna klåda 
lindras dock ofta dagen efter behandlingen. (Tarp, Bonde-Petersen & Finderup, 2017).  

TEORETISK REFERENSRAM 
I arbetet har författarna valt att använda sig av ett vårdvetenskapligt synsätt. Det 
vårdvetenskapliga synsättet innebär att patienten är i fokus och representerar den 
autonoma vetenskapen. Genom de fyra konsensusbegreppen: person, samhälle, hälsa och 
vårdande som ligger till grund för vårdvetenskapen får författarna en bra bild av 
vårdvetenskapens fokus (Dahlberg & Segesten, 2010). De begrepp som kommer att 
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belysas i studien är livsvärld, lidande, livskraft/livsrytm samt hälsa trots sjukdom. 
Begreppen som valdes ut av författarna ansågs vara kompatibla med studiens syfte. 

Livsvärld 
För att vårda utifrån ett patientperspektiv behöver vårdaren ha kunskap om patientens 
erfarenheter och upplevelser i livet. Ordet livsvärld används för att beskriva patientens 
värld såsom den subjektivt upplevs. Människans livsvärld är individuell, den förändras 
under människans liv och påverkas av sjukdom. Eftersom hemodialys är en behandling 
som förändrar och påverkar patientens liv drastiskt kan livsvärlden också förändras. 
Sjuksköterskans uppgift är att främja livsvärlden och patientens projekt genom livet, trots 
att patienten har drabbats av sjukdom. Detta är en viktig del av sjuksköterskans arbete för 
att främja patientens delaktighet och välbefinnande under sjukdom och behandling 
(Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Lidande  
Lidandet är en upplevelse att vara i som människa, det formar oss. Det finns tre olika 
lidanden, livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. Livslidande är kopplat till livet 
som människan lever och kopplas samman med det som händer i personens liv (Wiklund, 
2011). Ett sjukdomslidande är en följd av en behandling eller en sjukdom, vilket 
sjuksköterskan mer eller mindre alltid stöter på i sitt yrke. Vårdlidandet är ett lidande som 
vården åsamkar patienten och det är sjukvårdspersonalens ansvar att inte utsätta 
patienterna för detta. Vårdlidande ska förebyggas och uteslutas inom vården (ibid.). 
Lidande kan ge patienter perspektiv på livet, vården som ges och sjukdomen som upplevs 
är grund till vilket och hur mycket lidande patienten kommer att uppleva (ibid.). 
Begränsningar och restriktioner i flera olika sammanhang kan bidra till att ett lidande 
skapas hos patienter med hemodialysbehandling. 

Livskraft/livsrytm 
Dahlberg och Segesten (2010) beskriver livskraft som något människan har vid hälsa och 
som är en slags livslåga eller livsgnista för att kunna uppfylla meningsfulla projekt i sin 
tillvaro. Vid hemodialysbehandling kan både livskraften och livsrytmen bli påverkad då 
de saker patienten vill göra omöjliggörs och därmed förloras både livskraft och livsrytm. 
Dahlberg och Segesten (2010) beskriver livsrytmen som ett begrepp där både rörelse och 
stillhet på flera olika plan och sammanhang i livet måste finnas. För att kunna leva ett liv 
med utmaningar och möjligheter behöver människan känna livskraft och livsrytm. Det är 
med hjälp av livskraften och livsrytmen som projekten i livet kan genomföras. För att ha 
livskraft behöver vi känna lust till att leva. Alltså måste vi känna livslust och befinna oss i 
en livsrytm. Livskraft, livslust och livsrytm ser olika ut hos olika människor. De kan 
förstärkas och försvagas beroende på vilken situation människan befinner sig i (Dahlberg 
& Segesten, 2010).  

Hälsa trots sjukdom 
Föreställningen om hälsa är individuell. Hälsa kan upplevas under sjukdom, beroende på 
hur patienten ser på upplevelsen av sjukdomen (Birkler, 2007). Hemodialysbehandling 
kan påverka det fysiska och psykiska måendet vilket kan upplevas som att återfå hälsa av 
patienter trots sin sjukdom. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver ordet hälsa ”att vara i 
stånd till”. Att leva med långvarig sjukdom hindrar därmed inte patienten att uppleva 
hälsa. Wiklund-Gustin (2003) beskriver hälsa som något vi har i livet och att 
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sjukdomslidande är en del av hälsa. Lidande och hälsa står dynamiskt till varandra och att 
försonas med sjukdomens lidande är en del av hälsa och hälsoprocessen. 
 

PROBLEMFORMULERING 
I Sverige får cirka 3000 personer hemodialys på en permanent basis (Salomonsson & 
Persson, 2012) och varje år påbörjar cirka 1000 personer dialys (Nestor, 2013).  Dialys är 
livsviktigt för patienten när njurarna inte längre kan rena blodet. I det dagliga arbetet som 
allmänsjuksköterska kan du träffa på patienter med njursjukdom med behov av 
hemodialys. Kunskap om hur patienten påverkas av njursjukdom med behov av 
hemodialys och förståelse för deras livsvärld är därmed en förutsättning för att kunna ge 
adekvat vård för dessa patienter.  

SYFTET 
Att beskriva patienters upplevelse av att leva med hemodialys.  
   

METOD 
En kvalitativ ansats har använts i litteraturstudien. En kvalitativ ansats syftar till att öka 
förståelsen inom ett område och att se människans subjektiva upplevelse (Polit & Beck, 
2011). Ett induktivt förhållningssätt antogs under analysprocessen. Det innebär att författarna 
så förutsättningslöst som möjligt granskar befintlig forskning i området och skriver ett eget 
resultat och därefter drar slutsatser utifrån resultatet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012).
    
     
Datainsamling  
Litteraturstudiens resultat bygger på tio kvalitativa vetenskapliga artiklar som söktes upp i två 
databaser som var relevanta utifrån studiens syfte. Databaserna var Cinahl och PubMed. 
 
Urval och Urvalsförfarande 
Sökningarna i databaserna gjordes enskilt, författarna hade tydligt syftet i tankarna när 
sökorden användes för att få fram lämpliga artiklar. Artiklar valdes ut efter att sökträffarna 
komprimerats till ett hanterbart antal vilket författarna ansåg vara max 20 artiklar. När 
abstrakten i artiklarna hade lästs igenom valdes artiklar ut, som sedan kvalitetsgranskades. De 
artiklar som inte inkluderades i studien ansågs av författarna inte användbara då de inte 
svarade an på syftet lika bra som de som valdes ut. Efter den tydliga genomläsning och 
granskning av artiklarna diskuterade författarna sedan artiklarna tillsammans och så 
småningom valdes tio artiklar ut till resultatet (se bilaga 1).  
 
Inklusionskriterier för studien var att artiklar som förekommer i studien inte fick vara äldre än 
åtta år gamla, vilket innebar att den äldsta artikeln fick vara publicerad år 2009. Artiklarna 
skulle vara kvalitativa, samt vara peer reviewed, det vill säga granskade av andra forskare. 
Artiklarna som hittades skulle vara skrivna på engelska.  
 
Exklusionskriterier som användes var att artiklar som var äldre än åtta år, och som inte var 
peer reviewed eller kvalitativa förkastades. Artiklar som inte var skrivna på engelska 
förkastades också. Vetenskapliga artiklar som hade gjort intervjuer med deltagare som var 
under 18 år förkastades.  
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Kvalitetsgranskningen som skedde i studien gjordes enligt Forsberg och Wengströms (2013) 
mall för granskning av vetenskapliga artiklar (se bilaga 3). Mallen innehåller vissa frågor och 
kriterier som författarna går igenom för att bedöma kvalitén på artikeln, kvalitén bedöms 
sedan vara antingen låg, medel eller hög (se bilaga 2). Författarna ansåg att om en artikel 
stämde överens med 80% enligt checklistan bedömdes den vara hög och om en artikel stämde 
överens med 60-80% ansågs den ha medel i kvalité. Artiklarna som valdes ut var 
genomgående av hög kvalité, ett undantag gjordes dock en artikel ansågs ha medel i kvalité. 
Artiklarna från PubMed kontrollerades i databasen Ulrichsweb för att säkerställa att de var 
peer reviewed. För att säkerställa att artiklarna i Cinahl var granskade klickades en peer 
review ruta i, vilket därmed säkerställde att de var peer reviewed.  
 
Dataanalys   
Analysprocessen började med att författarna enskilt läste igenom artiklarna som valts ut till 
resultatet och därefter markerades relevanta meningar, så kallade meningsbärande enheter. 
Författarna hade syftet med studien uppförstorat när meningsbärande enheterna skulle strykas 
under och lät blickarna gå emellan syftet och texten. De meningsbärande enheterna jämfördes 
sedan med varandra och de meningarna som båda författarna hade strukit under skrevs ned. 
Där understrykningarna av meningarna inte stämde överens, diskuterade författarna dessa och 
de inkluderades eller exkluderades i studien utefter vad författarna kom fram till i sin 
diskussion. Eftersom en manifest beskrivande innehållsanalys enligt Hällgren-Graneheim och 
Lundman (2012) användes kondenserades därefter de meningsbärande enheterna till 
kondenserade meningsenheter. De kondenserade meningsenheterna delas in i koder och där 
efter till relevanta underkategorier och huvudkategorier. Koderna valdes omsorgsfullt ut för 
att samtliga meningsbärande enheter skulle hamna under korrekt kod. Att bilda koder 
tydliggör datan inför nästa steg i analysen. Sista steget i innehållsanalysen innebar att 
författarna bildade kategorier och sist underkategorier. Exempel på författarnas 
innehållsanalys enligt Hällgren-Graneheim och Lundman (2003) ses nedan.  
 
Tabell 1. Exempel på innehållsanalys  

Meningsbärande enhet  Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Att vara beroende av maskiner blev 
också uppenbart när det kan ta bort 
en del av den fysiska 
sjukdomskänsla patienter upplevde. 

Tar bort en del av 
den fysiska 
sjukdomskänslan. 

Förbättrad 
hälsa 

Ökad livskraft. Behandlingen 
skapar 
emotionella 
upplevelser 

Förändringar som beskrevs var 
förlust av kontroll i aktiviteter i det 
dagliga livet, rörlighet, relationer 
med familj och vänner  

 
Förlust av kontroll i 
det dagliga livet.  
 

 
Begränsat 
liv  

 
Sorg och förlust 
på grund av 
hemodialys 

 
Begränsningar 
på grund av 
hemodialys 

 
Forskningsaspekter 
De etiska kraven beskrivs tydligt i Helsingforsdeklarationen (2013), dessa krav måste följas 
vid medicinsk forskning kring människor. Kraven skyddar personen som deltar i forskningen. 
I de artiklar som valts ut till studien har de etiska riktlinjerna följts och tagits ställning till. 
Helsingforsdeklarationens etiska krav innebär att informanten måste ha givit sitt samtycke till 
att medverka i studien, personen får vara anonym och hen har rätt att ta del av studiens syfte. 
Informanten har även rätt att utesluta saker som hen har sagt i intervjun och kan avbryta 
intervjun när hen vill. Efter att forskningen avslutats kommer alla papper från forskningen 
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elimineras. Anonymitet och konfidentialitet säkerställs då deltagarna skriver under ett 
informationsblad som de får ta del av innan studien börjar. Författarna använde bara artiklar 
som hade etiska överväganden i texten. Det kriterium som författarna var noga med var att de 
etiska övervägandena skulle vara beskrivna i artiklarna som användes i studiens resultat. 
Eftersom artiklarna var peer reviewed innebar även det att artiklarna hade etiska 
överväganden i texten.  
 

RESULTAT  
Analysen resulterade i fem huvudkategorier med tillhörande underkategorier (Tabell 2). 
 
Tabell 2. Resultatets huvudkategorier och underkategorier 

 
 
!
Begränsningar på grund av hemodialys  
Det framkom att de begränsningar som patienter upplever vid hemodialys påverkar deras 
vardag, även känslor av sorg och förlust framkom på grund av begränsningarna. 
 
Förändrad vardag på grund av behandlingen  
Patienter upplevde att deras värld styrdes av njursjukdomen och behandlingen. Detta gjorde 
att de inte längre kunde delta i aktiviteter vilket skapade en känsla av begränsning i livet (Lin, 
Han & Pan, 2014). Förlusten av tid sågs också som en begränsning, det hindrade patienter 
från att göra saker som de tidigare hade haft tid med (Guerra- Guerrero, Del Pilar Camargo & 
Cameron, 2014; Herlin och Wann-Hansson 2010).  
 
Upplevelsen av att ha en livsuppehållande behandling med begränsningar beskrevs också som 
något ohälsosamt då det hindrade dem från att arbeta och resa (Salter et al., 2015). 
Hemodialys gav patienterna samvetskval genom att behöva välja mellan följsamhet till 

Huvudkategorier  Underkategorier 
Begränsningar på grund av hemodialys  
 

Förändrad vardag på grund av behandlingen  
Sorg och förlust på grund av hemodialys  

 
Behandlingens påverkan  
 

Behandlingen skapar lidande  
Rädsla för behandlingen  

 
Behandlingen skapar emotionella upplevelser  
!

Ökad livskraft  
Känslan av förändrad självkänsla  
Lära sig leva med behandlingen  

 
 

Sociala relationer  
 

Beroendet av andra  
Upplevelsen av isolering  

 
 

Den ovissa framtiden 
 

Hopp om en framtid försvann 
Upprätthålla hopp om en framtid  
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behandlingen eller att delta i det sociala livet med familj, aktiviteter och jobb (Guerra-
Guerrero et al., 2014). 
 
I Guerra- Guerrero et al. (2014) studie beskriver patienter hur de upplever en känsla av att inte 
ha kontroll över sitt eget liv då hemodialys begränsar deras möjligheter att delta i 
sociala aktiviteter. Den sociala interaktionen som patienterna ansåg vara värdefull 
begränsades av behandlingen vilket de upplevde som jobbigt (Kazemi, Nikbakht-Nasrabadi, 
Hansanpour, Hassankhani & Mill, 2011). Vissa aktiviteter som patienterna tidigare hade tagit 
för givet blev omöjliga att genomföra på grund av behandlingen vilket skapade en känsla av 
förlust och sorg över de tillkomna begränsningarna (Moran, Scott & Derbyshire, 2010; 
Monaro, Stewart & Gullick, 2014; Jonasson & Gustafsson, 2017).  
 
Sorg och förlust på grund av hemodialys  
I Salter et al. (2015) berättar patienter om hur behandlingen och de fysiska symtomen skapade 
en känsla av sorg och förlust. Vissa patienter upplevde sorg över förlorad livslängd detta 
eftersom behandlingen påverkade deras hälsa negativt (Monaro et al., 2014). 
Oförmågan att vara spontan och flexibel på det sättet som patienterna varit innan 
behandlingen bidrog också till sorg och förlust av frihet (Guerra-Guerrero, et al., 2014). Den 
förlorade frihetskänslan ledde till att de upplevde förlust av sin autonomi vilket patienterna 
grämde sig över (Guerra-Guerrero et al., 2014). 
 
Behandlingens påverkan  
Det framkom att patienter upplever ett lidande då behandlingen påverkar deras liv till det 
sämre, rädslor kring behandlingen var också ett problem för patienterna.  
 
Behandlingen skapar lidande  
När patienterna genomgick hemodialys upplevde de en överväldigande känsla av ett lidande 
och ett obehag. Detta innebar att de behövde anpassa sig till en ny vardag med behandlingen i 
fokus. Patienterna anser att konsekvenserna av begränsningarna i samband med hemodialys 
skapade ett lidande (Lin et al., 2014). De upplever chock och sorg över deras förlorade 
njurfunktion och behovet av livsuppehållande behandling (Monaro et al., 2014). 
                                                                                      

“I really thought I was finished, I saw the blood drain from my body into this 
machine. I saw my life blood flow out, it was a shock, an absolute shock.” (Calvey 

& Mee, 2011). 
  

Så småningom upplevde patienterna behandlingen som att de hanterade en oändlig process. 
Det fick en syn på dialyslivet som om att de skulle härda ut, vilket i sig gav ett lidande hos 
patienten (Lin et al., 2014). 
 
Rädsla för behandlingen  
Patienterna upplevde rädsla och oro över att AV-fisteln skulle gå sönder innan eller under 
behandlingen (Herlin & Wann-Hansson, 2010). De upplevde även en rädsla för att drabbas av 
infektioner eller andra sjukdomar som skulle försvåra behandlingen. Även en rädsla för att 
sjuksköterskan skulle göra fel med maskinerna eller när de skulle sätta in nålarna fanns 
ständigt hos patienterna (ibid.). 
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“I get so nervous when there are new nurses that are supposed to learn, they really don’t 
know how to do it, so they talk to themselves to remember and then you get nervous yourself. 
Then I start to think: do they really put the tubing right? So then I get a little bit worried. “ 

(Herlin & Wann-Hansson, 2010) 
 
Behandlingen skapar emotionella upplevelser  
Enligt patienterna upplevde dem att behandlingen skapade en känsla av livskraft men också 
en annan känsla som var förlorad självkänsla på grund av behandlingen. Patienter var tvungna 
att lära sig leva med behandlingen för att klara av livet.  
 
Ökad livskraft  
Trots alla begränsningar kände patienterna också en känsla av att vara frisk eftersom 
behandlingen gjorde att de kunde delta i vissa normala aktiviteter vilket de inte hade kunnat 
utan behandlingen, detta skapade en livskraft hos patienterna (Salter et al., 2015). 
Hemodialysen beskrivs av patienterna som början på en ny fas i livet (Guerra- Guerrero et al., 
2014). Många patienter uttryckte också en tacksamhet över dialysbehandlingen eftersom den 
räddar och förlänger deras liv (Salter et al., 2015; Guerra- Guerrero et al., 2014). Patienterna 
insåg så småningom att utan behandlingen hade de varit döda (Mitchell, Farrand, James, 
Luke, Purtell & Wyatt,  2009) 
      

“I’m healthy, besides dialysis. I’m able to walk home. If I’ve got something to do, 
I can keep pushing and get it done.” (Salter et al., 2015) 

 
Patienterna i Jonasson och Gustafssons (2017) artikel beskrev att det blev uppenbart hur 
behandlingen lindrade när den kan ta bort en del av den fysiska sjukdomskänslan som 
patienten upplevde innan behandlingen.  
 
Att dela samma levda erfarenheter med andra patienter gav en känsla av samhörighet under 
behandlingarna som betydde mycket för patienterna (Jonasson & Gustafsson, 2017). De 
upplevde ett lugn över att kunna jämföra sig med patienter som var i samma situation som 
dem (Mitchell et al., 2009). 
 
Känslan av förändrad självkänsla  
Patienterna beskrev också en förändring i sin egen självbild där en ny identitet tog plats och 
där man blev förminskad och upplevde maktlöshet vilket tärde på hälsan (Kazemi et al., 
2011). Lågt självförtroende och värdelöshet präglade patienten och påverkade synen på sig 
själv (Calvey & Mee, 2011).   
 

“Unless you are in our situation, you will not understand how hard it is.” (Lin et 
al., 2014). 

 
Vissa patienter upplevde att hemodialys gav upphov till att människor såg ner på dem, de 
ansågs vara ynkliga, detta gjorde dem upprörda och försvårade en redan jobbig situation 
(Kazemi et al., 2011).  
 
Lära sig leva med behandlingen  
Patienterna upplevde en känsla av att leva dag för dag och att det begränsade dem i livet (Lin 
et al., 2014). Behandlingen var något som hjälpte patienterna men som också sågs som en 
kamp som de var tvungna att klara av (Guerra- Guerrero et al., 2014). En viktig aspekt för att 
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kunna hantera behandlingen var att patienterna blev tvungna att omfamna behandlingen och 
lära sig leva med den.  
 
Sociala relationer  
Att ha sociala relationer vid hemodialys var något som blev svårt då beroendet av andra var 
stort men också för att behandlingen isolerade dem från samhället. 
 
Beroendet av andra  
Patienterna uppgav att hemodialys skapade restriktioner i livet vilket påverkade 
frihetskänslan, detta på grund av att patienterna var tvungna att förlita såg på andra och ha en 
behandling som är livsuppehållande (Monaro, 2014). Patienterna blev beroende av andra för 
att kunna överleva och för att klara sina grundläggande behov, detta upplevdes av patienterna 
som att de inte kunde ta hand om sig själva (Guerra-Guerrero., 2014; Monaro et al., 2014). 
Patienterna upplevde också en förlorad självkontroll vilket ledde till att de inte upplevde att de 
var delaktiga i sin behandling (Lin, 2014). 
 

“I think this is the worst disease in the world because it makes you dependent on 
the hospital. I want to go to another city or another country but how can I do 

that? It has been my obstacle to go to places.” (Kazemi et al., 2011). 
 

Rädslan för att bli en börda för andra i ens omgivning var också en faktor som patienterna 
kämpade med utöver själva behandlingen och sjukdomen (Mitchell et al, 2009). Herlin & 
Wann-Hansson, (2010) beskriver dock att beroendet av andra ändå kunde vara en positiv 
upplevelse för vissa patienter. 
 
Upplevelsen av isolering  
Nya problem trädde fram i samband med behandlingen och sjukdomen som isolerade 
patienterna från omgivningen (Herlin & Wann-Hansson, 2010). En känsla av isolering från 
samhället uppkom även under behandlingen, vilket tog upp en stor tid av deras liv därför hade 
patienterna inget annat val än att känna sig isolerade från samhället (Kazemi et al., 2011) och 
detta ledde till en känsla av utanförskap (ibid.). Att inte ha tid med sociala relationer då 
behandlingen upptog stora delar av patienternas tid (Kazemi et al., 2011). Patienterna kände 
att de ville dölja sina symtom från sjukdomen vilket gjorde att de höll sig borta från samhället 
och hade lite intresse av att kommunicera med andra (ibid.).  
 

“To work means everything to me. I have to get out and meet people, my 
colleagues and the social thing, otherwise I do not function.“ (Herlin & Wann-

Hansson, 2010).  
 
Den ovissa framtiden 
Att inte veta hur framtiden skulle se ut gav patienterna en känsla av att deras hopp försvann 
även om det också var hoppet som de klamrade sig fast till i de svåra stunderna, speciellt i 
tankarna kring en framtida transplantation.  
 
Hopp om en framtid försvann 
Patienterna upplevde att dialysen berövade dem hopp om livet (Lin et al., 2014). Förlust av 
framtidsdrömmar gav en känsla av sorg som ledde till ilska och bitterhet hos patienterna 
(Calvey & Mee, 2011; Monaro et al., 2014). Som ett resultat av sin osäkerhet kring framtiden 
kunde inte patienterna planera sin framtid (Moran et al., 2010). Många patienter var oroliga 
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för framtiden då behandlingen gjorde det svårt att kunna ha semester och att resa till andra 
länder (Monaro et al., 2014).   
 
Upprätthålla hopp om en framtid   
En del av patienterna upplevde dock hopp om en framtid och att gå vidare i sina liv och 
planera framåt (Jonasson & Gustafsson, 2017). Patienterna betonade värdet av hopp och att ha 
en optimistisk inställning till framtiden (Mitchell et al., 2009). De beskrev också att deras 
framtid möjliggjordes till dem genom hemodialysen. Depression sågs som ett resultat hos 
patienterna av att inte upprätthålla en positiv syn till behandlingen (Calvey & Mee, 2011). 
 

“In the future when I am transplanted I think that I will have more freedom. Then 
I can do what I want, leave town or go away wherever you want, order a vacation 
without thinking of the need of hemodialysis.” (Herlin & Wann-Hansson, 2010) 

 
Hoppet för framtiden låg främst i möjligheten att en dag ta emot en njurtransplantation och att 
komma tillbaka till ett normalt liv och en normal vardag (Calvey & Mee, 2011). En framtida 
njurtransplantation ingav hopp hos alla patienter.  De beskrev sin upplevelse av att leva i hopp 
medan de väntade på en njurtransplantation (ibid.). 
 

“Of course I think of the future. The future for me is a transplantation that I am 
waiting for, and then I hope that everything will work out fine so that I can go 

back to work full time.“  (Herlin & Wann-Hansson, 2010) 
 

DISKUSSION  
Metoddiskussion 
Databaserna som valdes var PubMed och Cinahl detta på grund av att de inriktar sig på 
vetenskapliga artiklar om medicin och omvårdnad vilket författarna ansåg vara relevant 
utifrån studiens syfte. Artiklarna som användes i resultatet kom till stor del från databasen 
Cinahl som inriktar sig på artiklar om omvårdnad, detta kan ha påverkat studiens resultat till 
att bli vinklat åt omvårdnaden. Detta sågs som en positiv aspekt då sjuksköterskans 
huvudområde är omvårdnad (Jakobson & Lutzén, 2014). Ämnesorden Cinahl headings och 
Mesh i PubMed användes för att få ett resultat som tydligt var inriktat på syftet. Sökningen 
genomfördes individuellt, därefter introducerade författarna de möjliga artiklarna till 
varandra. Eftersom detta gjordes enskilt skiljer sig därför sökorden, detta har sannolikt gett en 
ökad bredd i resultatet.  
 
Artiklarnas härkomst var från flera olika länder och kontinenter vilket författarna ansågs vara 
positivt och som gav studien ett större djup med tanke på den mångkulturella dimensionen 
som det per automatik blir i resultatet. 
 
Vissa inklusionskriterier var obligatoriska däribland tidsspannet på artiklarna mellan 2009-
2017 och att artiklarna skulle vara peer reviewed vilket innebär att initierade forskare granskat 
materialet. En kvalitativ ansats valdes eftersom patienternas subjektiva upplevelser ansågs 
vara intressant av författarna och därefter arbetade författarna med materialet induktivt vilket 
innebär att få till en helhet i resultatet (Carlsson, 2012). Majoriteten av artiklar som finns i 
PubMed och Cinahl är skrivna på engelska det gjorde valet enkelt att endast ha artiklar som är 
skrivna på engelska. Då goda kunskaper i språket finns minskade det möjligheterna för att 
missförstånd av texten skulle förekomma. 
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Kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes utifrån en checklista av kvalitativa artiklar som 
återfinns i Forsberg och Wengström (2016). Författarnas mål var att resultatet skulle bygga på 
artiklar som var av god kvalité och därför användes den vedertagna checklistan för uppnå 
detta. En artikel av medel kvalité valdes ut eftersom att resultatet i den artikeln passade bra in 
på syftet i studien.  
 
En litteraturstudie valdes eftersom vetenskapliga artiklar ger en bred syn på ämnet från flera 
olika håll vilket skapar förutsättningar för ett flerdimensionellt resultat. En intervjustudie var 
inte lämplig på grund av att författarna har lite erfarenhet av att intervjua patienter. Intervjuer 
med patienter kan bli ett etiskt dilemma med tanke på den beroendeställning som finns mellan 
patient och vårdare. En intervjustudie hade gett en tvärsnittsbild, jämfört med författarnas val 
som ger ett bredare resultat från flera olika synvinklar och ett större tidsspann. Författarna var 
medvetna om att en litteraturstudie begränsar resultatet då materialet redan är bearbetat av de 
som skrivit artiklarna men det ansågs ändå som rätt val med tanke på syftet.  
 
Författarna tillämpade en manifest innehållsanalys i studien av Lundman och Hällgren-
Graneheim (2012). Analysmetoden innebar att författarna hittade meningsbärande enheter, 
kondenserade dessa till kondenserade meningsenheter, vidare bildades koder, och sist 
underkategorier och kategorier. Detta tillvägagångssätt har sannolikt bidragit till att resultatet 
har blivit välbalanserat och tydligt. Valet av analysmetod grundade sig i att den ansågs vara 
genomförbar av författarna och att den är välanvänd och beprövad. Svagheter med den valda 
analysmetoden är att resultatet kan bli abstrakt eftersom man inte går in på detaljer och tolkar 
med denna metoden. Evans (2002) analysmetod består av två delar som är antingen 
beskrivande eller tolkande. Den beskrivande metoden som skulle kunnat användas i studien 
består av insamling av data, hitta nyckelfynd, sammanställning av data samt att påvisa ett 
fenomen hade kunnat vara möjlig att använda sig av men valdes bort. Lundman och Hällgren-
Graneheims (2012) analysmetod ansågs vid första anblick att vara enklare att arbeta med för 
att få fram ett önskvärt resultat och valdes därför ut av författarna.  
 
Trovärdigheten som Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) beskriver inom kvalitativ 
forskning grundar sig i begreppen giltighet, tillförlitlighet, delaktighet, och överförbarhet. 
Överförbarheten som innebär i vilken grad resultatet är överförbart till andra situationer eller 
grupperingar kan diskuteras i denna studie eftersom resultatet redan är bearbetat av de som 
skrivit artiklarna (ibid). Vidare kan överförbarheten i denna studie diskuteras eftersom 
artiklarnas härkomst är ifrån flera olika länder vilket gör att aspekter kring behandlingen kan 
skilja sig mellan länderna på grund av ekonomi, kultur till exempel.  
 
Att tillämpa etiska överväganden i studien var självklart eftersom det säkerställer ett resultat 
som är etiskt försvarbart. Helsingforsdeklarationen är väl använd inom etiska prövningar av 
studier och därför användes den som grund i de etiska övervägandena.  
 
Resultatdiskussion  
Vi har valt att diskutera kategorierna “Begränsningar på grund av hemodialys”, “ 
Sociala relationer”, och “Den ovissa framtiden” då de ansågs vara speciellt intressanta. 
 
Resultatet av studien visade att patienter kände sorg över de begränsningar som hemodialysen 
skapar. I Axelsson, Randers, Jacobson och Klang (2012) artikel beskriver patienter att det är 
svårt att hålla upp sin värdighet och autonomi under behandlingen, detta på grund av att 
patienten förlorar kontrollen över sin kropp. Vilket också framkom från Yngman-Uhlin, 
Fogelberg och Uhlins (2016) artikel där informanterna beskrev att de kände sig bundna till 
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dialysbehandlingen. Det oundgängliga behovet av behandling fick patienterna att känna sig 
fast till tid och plats, varje dag (Axelsson, et al., 2012).  
 
I Clarkson och Robinsons (2010) studie framkommer det att patienter känner en begränsning 
då det inte fick tillräckligt med information om sjukdomen, behandlingen och dess 
konsekvenser. Detta är något som inte framkommit i studiens resultat men som visar att 
begränsningar i delaktighet finns och att det försvårar för patienterna. I Socialstyrelsen (2015) 
finns det beskrivet att den som ger patienten information ska försäkra sig om att de har förstått 
innebörden och även att anpassa informationen till olika patienter samt att kunna ge skriftlig 
information om så önskas av patienten.  
 
I Dahlberg och Segesten (2010) beskriver de hur livskraften kan uppnås genom att kunna 
genomföra stora eller små livsprojekt, vilket de flesta hemodialys patienterna inte klarar av. 
Detta kan upplevas som ett livslidande för patienten då det skapar begränsningar i livet. 
Livslidandet och sjukdomslidandet hos patienterna var något som framkom tydligt i resultatet. 
Som sjuksköterska har du ansvar över att patienten känner mening med sitt sjukdomslidande 
och på så sätt kan det skapas en vårdrelation och en ömsesidig meningsfullhet (Wiklund, 
2011). I Hain, Wands och Liehrs (2011) rapport beskriver patienterna att det lever ett 
begränsat liv vilket beskrev som att det inte hade något riktigt liv, detta skapade 
dysterhet.  Patienterna uttryckte också svårigheter med resor, och det var svårt att planera en 
semester i framtiden (Yngman-Uhlin, et al., 2016). Ziegert, Fridlund och Lidell (2009) 
beskriver hur patienterna fick nedsatt rörlighet och svårigheter att delta i sociala aktiviteter. 
Patienterna fick överväga om de kunde delta i sociala aktiviteter vilket behandlingen ibland 
stoppade dem ifrån. Detta gjorde att de upplevde ett försämrat socialt nätverk. Det är av vikt 
att sjuksköterskan få en förståelse för patienten och dess känsla av begränsningar i livet och 
skapa möjligheter i patientens liv. Avsaknad av livskraft och även livsrytm blir tydlig för 
patienten eftersom de måste anpassa sig och förhålla sig till en ny vardag där hemodialysen 
står i fokus och begränsar deras sociala aktiviteter. Som sjuksköterska är det viktigt att vara 
uppmärksam på patientens psykiska mående under behandlingen, så som depression och 
nedstämdhet. För att undvika dåliga psykiska mående är det viktigt att intressera sig för 
patientens intressen och lösa begränsningar som kan uppkomma i de intressen som patienten 
har.   
 
Resultatet visade även att patienterna kände förändringar i sina sociala relationer, med familj 
och vänner men även en samhörighet med medpatienter. I Axelsson et al. (2012) beskriver 
patienterna att det jämförde sin kropp och behandling med medpatienter och på så sätt 
reflekterade över sitt egna fysiska tillstånd. Patienterna beskriver förändring i relationerna 
med sina vänner på grund av sjukdomens symtom såsom illamående och smärta. Sjukdomen 
minskade patienternas sociala liv, men de allra närmaste vännerna betydde mycket för dem i 
processen mot sjukdomen (Axelsson, et al., 2012).  Som sjuksköterska är det viktigt att vårda 
med livsvärld som grund och skapa förutsättningar till ett vårdande möte. Livsvärlden är unik 
för varje patient och för att kunna ta del av patientens livsvärld behöver sjuksköterskan 
använda sig av ett vårdande möte (Dahlberg & Segesten, 2010). Med livsvärlden som grund 
kommer betydelsen av vänner och familj i patientens liv fram. Detta gör det möjligt som 
sjuksköterska att hjälpa och stötta patienten att behålla god kontakt med sina vänner och sin 
familj trots en jobbig behandling. Information till anhöriga om aktivitetsmöjligheter och deras 
delaktighet i patientens behandling är viktigt. Detta skapar möjligheter för patienten att inte 
känna sig begränsad att delta i aktiviteter då anhöriga kan stötta patienten i aktiviteterna. Det 
ger också anhöriga en chans att delta i vården och komma med ideér och frågor angående 
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framtida lösningar till begränsningarna. Om patienterna känner att deras anhöriga är delaktiga 
i deras vård kan detta leda till en starkare relation dem emellan.  
 
Resultatet visade att patienterna upplevde en ovisshet inför framtiden, vilket stämmer överens 
med Clarkson och Robinsons (2010) artikel där patienterna upplevde att de var tvungna att 
vänta med att gifta sig eller att köpa hus då de inte visste hur framtiden skulle se ut. Ziegert et 
al. (2009) beskriver i sin rapport om begränsade möjligheter att tänka i ett långsiktigt 
perspektiv. Samtidigt som patienterna i Yngman-Uhlin et al. (2016) beskriver en känsla av 
hoppfullhet inför en transplantation men också ovissheten ifall de kommer att bli 
transplanterade eller inte. Förhoppningen om en njurtransplantation minskade ju längre de 
hade väntat. Patienterna i Yngman-Uhlin (2016) beskriver hur de längtade efter en 
transplantation för att kunna känna sig normala igen, men även att de kände ångest och oro 
över om den nya njuren skulle fungera. De beskriver hur de aldrig vill förlora hoppet om en 
ljusare framtid. Tankar om en positiv framtid bevarade patientens hopp om att ha ett normalt 
liv och jobba igen (Yngman-Uhlin, et al., 2016). Patienterna strävar efter att känna hälsa och 
normalitet i sin vardag. Hälsan kan påverkas både negativt och positivt av 
hemodialysbehandling då den möjliggör fortsatt liv, men också skapar begränsningar som 
bieffekter som kan vara svåra att hantera. Att leva med livsuppehållande behandling innebär 
stora prövningar, det är då viktigt att sträva mot hälsa trots sin sjukdom (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Dahlberg och Segesten (2010) beskriver också hur man kan känna att det är 
möjligt att genomföra olika livsprojekt trots sin behandling och sjukdom om man har en 
livskraft till att göra dessa. Förståelse för hur hemodialysbehandling påverkar patientens liv 
och hur de lever med en ovisshet inför framtiden är viktigt för sjuksköterskan. Som 
sjuksköterska kan vi då få en större insikt i hur den enskilda patienten drabbas och hur denna 
ska vårdas på ett lämpligt vis. Det är också viktigt att uppmuntra patienten att se ljust på 
framtiden och belysa det som är positivt i behandlingen samt att ge framtidshopp till 
patienten. Genom att diskutera den information om transplantation som går att tillgå med 
patienten kan det främja delaktigheten i den framtida vården.  
 
Slutsats 
I studien framkom det att patienterna upplevde begränsningar i det dagliga livet, vilket ledde 
till en förlorad autonomi och ett begränsat liv. Relationer med vänner och familj förändrades 
på grund av tidsbrist och nya kontakter med sjukvårdspersonal och med medpatienter 
skapades. Det framkom även att de såg på framtiden som oviss och hoppet om en 
transplantation var ett faktum hos många patienter.  
 
Det som framkommit i studiens resultat har betydelse för sjuksköterskans arbete. 
Sjuksköterskan behöver se människan bakom behandlingen och vården med livsvärld som 
grund för att kunna stötta patienter med hemodialys. Mer forskning inom området skulle 
gynna framtidens vård och sjuksköterskornas arbete. Kvantitativ forskning skulle kunna 
genomföras med exempelvis enkäter för att få en bredare syn på patienternas upplevelse och 
för att få fler deltagare i studier. Även att forska utifrån sjuksköterskans perspektiv eller 
anhörigas upplevelse av behandlingen skulle kunna vara aktuellt.  

 
!
!
!
!
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semistrukturerade 
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A Qualitative 
Approach of 
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Adaptation Process in 
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”Grounded theory” 
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kvalitativ studie 
användes. 15 
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Patient´s experience 
of transition onto 
hemodialysis: A 
qualitative study 

 
Syftet med studien 
var att identifiera 
faktorer som 
patienter ansåg vara 
hjälpsamma i 
övergången till 
hemodialys. 
 

 
En kvalitativ studie 
med tio 
semistrukturerade 
intervjuer med 
hemodialys patienter. 

 
Resultatet visade att viktiga faktorer 
som patienten behövde i 
övergången till ett liv med 
hemodialys var förberedelse, 
kognitiv förmåga och socialt stöd. 

 
Hög 

 
Monaro, S., Stewart, 
G. & Gullick, G. 
 
2014 
 
Australien 
 

 
A ‘lost life’: coming 
to terms with 
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Syftet är att beskriva 
kärnan i den levda 
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i den tidiga fasen av 
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12 semi-strukturerade 
intervjuer med 
patienten i ett tidig 
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Patientens erfarenheter av dialys 
var ett ”förlorat liv” patienten var 
överväldigade av chock och sorg. 
Brist på mental och fysisk 
förberedelse för dialys. En förlust 
av självkänsla, förlust av 
spontanitet och personlig frihet och 
förlust av social samhörighet 
utmanade deltagarnas förmåga att 
bidra till familjen och samhället. 
 

 
Hög 
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Moran, A., 
Scott, A. & 
Darbyshire, P. 
 
2010 
 
Irland 
 

 
Waiting for a 
kidney transplant: 
patients’ 
experiences of 
haemodialysis 
therapy 
 

 
Syftet med studien var 
att undersöka 
erfarenheter från 
patienter med slutstadie 
njursjukdom som hade 
hemodialys. 
 

 
En Heideggerian 
fenomenologisk 
metodik användes. 
16 patienter med 
slutstadie 
njursjukdom med 
behov av 
hemodialys i 
Irland. Kvalitativa 
intervjuer 
genomfördes. 
 

 
Resultatet visade att mönster i 
intervjuerna bestod av tre teman: lever i 
hopp, osäkerhet och att vara på is. 
Deltagarna beskrev sina erfarenheter av 
att leva i hopp medan de väntade på en 
njurtransplantation. Väntetiden skapade 
dock en osäkerhet inför framtiden för 
patienterna. Det framkom också att 
hemodialys hindrade dem från att utföra 
många av de aktiviteter som dem hade 
tagit för givet i det förflutna. 
 

 
Medel 

 
Salter, ML., Kumar 
K., Law, AH., 
Gupta, N., Marks, 
K., Balhara, K., 
McAdams-DeMarco, 
MA., Taylor LA. & 
Segev, DL. 
 
2015 
 
USA 

 
African American 
adults with end-
stage renal 
disease: 
inferences from 
focus groups 

 
Syftet med studie var att 
undersöka uppfattningar 
om dialys och 
njurtransplantation 
bland afroamerikanska 
vuxna som genomgår 
hemodialys, med 
särskild inriktning på 
ålders- och 
könsspecifika frågor. 

 
En kvalitativ 
studie med fyra 
ålders- och köns 
stratifierat 
diskussionsgrupper 
med 36 afrikanska 
vuxna patienter. 

 
Resultatet delades upp i fyra teman. 
Äldre män och kvinnor visades ha mer 
positiva upplevelser av hemodialys, 
medan yngre patienter upplevde lite 
stöd från vänner och familj. Samtliga 
patienter delade känslan av att de inte 
togs omhand på ett bra sätt av vårdarna, 
de saknade delaktighet i form av 
information om njursjukdom och 
behandlingsmöjligheter. Känsla av oro 
för njurtransplantation var påtaglig. 
 

 
Hög 
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Checklista för kvalitativa artiklar  
Original av Forsberg och Wengström, 2013 

 
A. Syftet med studien?  

•! Vilken kvalitativ metod har använts  
•! Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen?�

Ja Nej  

B. Undersökningsgrupp  
•! Är urvalskriterierna för undersökningsgruppen tydligt beskrivna?  

Ja Nej  
•! Var genomfördes undersökningen?  
•! Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades?  
•! Vilken urvalsmetod användes? �

Strategiskt urval �
Snöbollsurval �
Teoretiskt urval �
Ej angivet  

•! Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant 
demografisk bakgrund).  

•! Är undersökningsgruppen lämplig? �
Ja Nej  

C. Metod för datainsamling  
•! Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamlingen)? �
Ja Nej �
Beskriv:  

•! Beskrivs metoderna för datainsamlingen tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? �
Beskriv:  

•! Ange datainsamlingsmetod:  
Ostrukturerade intervjuer  
Halvstrukturerade intervjuer  
Fokusgrupper  
Observationer  
Video-/bandinspelning  
skrivna texter eller teckningar  

•! Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? �
Ja Nej  
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D. Dataanalys  

•! Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?  

•! Ange om:  
Teman är utvecklade som begrepp �
Det finns episodiskt presenterade begrepp �
De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna �
Svaren är kodade  

•! Resultatbeskrivning:  
•! Är analys och tolkning av resultat diskuterade? �

Ja Nej  
•! Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? �

Ja Nej  
•! Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? �

Ja Nej  
•! Finns stabilitet och överenskommelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? �

Ja Nej  
•! Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? �

Ja Nej  
•! Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? �
Ja Nej  

E. Utvärdering  
•! Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? �

Ja Nej  
•! Stöder insamlade data forskarens resultat?  

Ja Nej  
•! Har resultaten klinisk relevans?  

Ja Nej  
•! Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? �

Ja Nej  
•! Finns risk för bias? �

Ja Nej  
•! Vilken slutsats drar författaren?  
•! Håller du med om slutsatserna? �

Ja Nej  
•! Om nej, varför inte?  
•! Ska artikeln inkluderas?  

Ja Nej 
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