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SAMMANFATTNING 
 
Dialys är en behandling som ersätter njurfunktionen hos patienter som är njursjuka. Bra 
behandlingsresultat och stigande åldrar gör att antalet patienter som behandlas med dialys 
ökar. Upplever patienten att livet med dialys inte är värdigt kan beslut om att avsluta 
behandlingen tas. Syftet med studien var att belysa njursjuka patienter och deras anhörigas 
upplevelser kring beslutet att avsluta dialysbehandling. För att få fram patienternas och 
anhörigas upplevelser användes en kvalitativ ansats och en litteraturstudie gjordes. Det 
framkom i resultatet att patienterna led av sin dialys och behandlingen begränsade vardagen. 
Trots detta var beslutet att avsluta dialysbehandling svårt att ta för patienterna och anhöriga. 
Beslutet togs efter lång betänketid av patienterna. Dialysbehandling avslutades när patienterna 
blev försämrade eller akut sjuka. Patienternas upplevelse av att vara en börda för anhöriga var 
också en orsak till att överväga att avsluta behandling. När beslutet att avsluta 
dialysbehandling tagits kände en del patienter att de blev övergivna av vården. Studien kan 
komma till nytta för sjuksköterskestudenter och yrkesverksamma sjuksköterskor eftersom den 
ger en ökad förståelse för val i livets slutskede. 
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INLEDNING 
 
Båda författarna har arbetat på en njurmedicinsk avdelning och blev då intresserade av 
njursjuka patienters utsatta situation eftersom de är beroende av regelbunden 
dialysbehandling. Dialysbehandling är en livsuppehållande behandling för njursjuka patienter. 
Författarna har valt att belysa njursjuka patienter och deras anhörigas upplevelser kring 
beslutet att avsluta dialysbehandling. Denna studie kan komma till nytta för 
sjuksköterskestudenter och yrkesverksamma sjuksköterskor. Resultatet som framkommer kan 
öka förståelsen för denna patientgrupp och kan förhoppningsvis tillämpas på andra 
patientgrupper där livsuppehållande behandling kan avslutas. Genom att få en ökad förståelse 
kan bemötandet förbättras och sjuksköterskor kan bli ett viktigt stöd för patienten. 
 
 
BAKGRUND 
 
Dialysbehandling 
Njurarna har bland annat i uppgift att reglera salt och vätskemängden i kroppen, utsöndra 
slaggprodukter och de har en hormonell påverkan på blodtrycket (Kylberg & Lidell, 2002). 
Olika njursjukdomar påverkar denna funktion och patienter med dessa sjukdomar kan därför 
behöva dialysbehandling. När njurarna inte fungerar får patienten urinförgiftning (uremi), 
symtomen är då bland annat klåda, trötthet, andfåddhet och svullnad. Som behandling 
används aktiv uremivård vilket innebär dialys och njurtransplantation. Alla patienter med 
uremi har sedan 1980-talet rätt till dialysbehandling, oberoende av ålder och andra sjukdomar. 
Är det medicinskt möjligt övervägs njurtransplantation. Dialys är en relativt ny 
behandlingsform och startade först på 1970-talet att användas för patienten med kronisk 
njursvikt. Tidigare var kronisk njursvikt ett tillstånd som ledde till döden. 
Behandlingsresultaten av dialys är goda och därför är dialysberoende personer en växande 
patientgrupp (Grefberg & Johansson, 2003). Dialysbehandling innebär lindring av de 
uremiska symtomen och ger möjlighet till acceptabelt liv. De flesta patienter tolererar 
dialysbehandlingen väl och har vant sig vid den psykiska och fysiska omställningen, vilket 
bland annat innebär kost- och vätskerestriktioner och bundenhet till behandling (Nyberg & 
Jönsson, 2004). 
 
Dialysbehandling innebär att blodet rensas från slaggprodukter, syror, vatten och elektrolyter. 
Dialysvätskan och blodet åtskiljs av ett semipermeabelt membran (halvgenomsläppligt). De 
två vanligaste typerna är hemo- och peritonealdialys (Aurell, 2004). Vid hemodialys (HD) 
leds blodet ut ur patienten och passerar ett dialysfilter för att renas, därefter leds det in i 
patientens blodbana igen. För att detta ska kunna ske behövs tillgång till blodbanan med höga 
blodflöden. Kärlaccess kan åstadkommas genom AV-fistel eller central dialyskateter. Genom 
kirurgi skapas en förbindelse mellan artär och ven på underarmen, en så kallad AV-fistel. Det 
höga artärtrycket gör att venväggen blir utvidgad och förtjockad vilket gör att grova 
dialysnålar kan punktera fisteln. Har patienten sköra kärl kan konstgjort kärlmaterial 
användas, en så kallad graft. Vid hemodialys används två dialysnålar i kärlaccessen. I den ena 
nålen leds blodet ut från patienten till dialysapparaten och sedan in igen genom den andra. 
Vanliga komplikationer med AV-fistel är hudinfektion och stenoser i kärlet vilket medför att 
blodflödet minskar och risken för tromboser ökar. Ett annat sätt att få tillgång till blodbanan 
är att operera in en permanent central dialyskateter (CDK) i ett blodkärl på halsen. Katetern 
har två lumen som blodet förs in och ut igenom. Vanliga komplikationer är hudinfektion och 
dåligt blodflöde. Hos patienter med akut njursvikt eller stopp i sin fistel kan en tillfällig 
dialyskateter opereras in (Grefberg & Johansson, 2003).  
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Dialysfiltret som används vid HD-behandling fungerar som en konstgjord njure. Blodet leds 
genom tusentals konstgjorda kapillärer i filtret. Runt om kapillärerna strömmar dialysvätskan 
och genom diffusion överförs slaggprodukter från blodet till dialysvätskan. Med ultrafiltration 
skapas ett övertryck som gör att överflödig vätska dras från blodet till dialysvätskan (Aurell, 
2004). HD-behandling sker cirka tre gånger i veckan under fyra timmar per tillfälle. 
Behandlingen är krävande för patienten och många känner biverkningar som blodtrycksfall, 
huvudvärk, illamående och muskelkramper. Det finns patienter som efter behandling känner 
sig som en ”urvriden disktrasa”. Behandling med HD sker vanligtvis på sjukhus men kan även 
utföras i hemmet (Grefberg & Johansson, 2003). 
 
Vid peritonealdialys (PD) utnyttjas bukhinnans (peritoneum) kapillärer som dialysmembran. 
Dialysvätskan leds in i bukhålan genom en inopererad kateter som ligger fritt bland tarmarna. 
Till katetern ansluts ett slangsystem för att dialysvätskan ska kunna tappas i och ur bukhålan. 
En fördel med PD är att behandlingen sker kontinuerligt, precis som friska njurar fungerar. 
Patienten har ständigt bukhålan fylld med dialysvätska som byts regelbundet. Dialysvätskan 
kommer i kontakt med kapillärerna i peritoneum och de uremiska toxinerna passerar över till 
dialysvätskan genom osmotiskt verkan. PD-behandling görs dagligen, vanligtvis fyra byten 
per dygn. Ett påsbyte tar ungefär 30-40 minuter. PD-behandling görs främst i hemmet av 
patienten själv eller av en anhörig. Komplikationer som kan uppstå är infektion där katetern 
passerar hudytan, kateterläckage inne i bukhålan och kontamination (förorening) med 
bakterier vid påsbyte med risk för peritonit. (Ibid).  
 
Uremi och långvarig PD- och HD-behandling har en negativ inverkan på nutritionen med 
katabolism (nedbrytning av vävnad), matleda och illamående som följd. Uremin leder till en 
förändring i blodfetterna vilket ökar åderförkalkningen. Svängningen av vätskehalten är 
påfrestande för hjärta och blodkärl. Den dominerade dödsorsaken hos patienter som behandlas 
med dialys är hjärt- och kärlsjukdom. Patienter har även en ökad risk för perifer kärlsjukdom 
med amputation som följd (Ibid). Konsekvenserna av behandlingen gör att en del patienter 
väljer att avsluta den. 
  
Patienter som avslutar dialys lever i medel sju till nio dagar efter att dialysbehandlingen 
avslutats men är beroende av patientens hälsotillstånd (Ikäheimo, Kervinen, Karhapää, 
Tryyki, Lehto, Ryynänen & Lampainen, 2005). Enligt det Svenska registret för aktiv 
uremivård (2005) behandlades 3 414 personer med dialys år 2005. Under samma år var det 
760 patienter som behandlades med dialys som avled, av dessa avslutade 144 personer 
(~20%) dialys.   
 
Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om livsuppehållande åtgärder i livets slutskede (1992) 
har läkaren alltid det medicinska ansvaret för patientens vård och blir därmed ansvarig för 
beslut om att avsluta livsuppehållande behandling. I beslutsprocessen ska patientens vilja vara 
styrande. Ett beslut om att avsluta livsuppehållande behandling får inte hindra att god 
omvårdnad ges. Har patienten inte möjlighet att uttrycka sin önskan ska hänsyn tas till 
anhörigas synpunkter, men de ska inte behöva ta ansvar för beslut om livsuppehållande 
åtgärder. Läkaren är även ansvarig för att patient och anhöriga har information som möjliggör 
att de kan bilda sig en egen uppfattning. Den livsuppehållande behandlingen måste framstå 
som meningslös då patienten ändå kommer att dö inom kort för att den ska kunna avslutas.  
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Passiv eutanasi 
Kalkas och Sarvimäki (2002) anser att ordet eutanasi innebär en god död. En god död 
åsyftades förr i tiden som stillsam, lätt och fridfull. Syftet med eutanasi är att patienten ska 
vara smärtfri och minska lidandet. Eutanasi betyder också att döden påskyndas. Enligt 
Arlebrink (1999) innebär passiv eutanasi att patienten dör av sin sjukdom genom att 
behandling avstås, antingen genom att inte påbörja behandlingen eller avslutar en behandling 
som kunnat förlänga patientens liv. Sjukvården har till uppgift att hjälpa den sjuke att få 
avsluta sitt liv på ett värdigt sätt och inte att påskynda eller förlänga döendet. Ett värdigt sätt 
att dö är fridfullt och med så med lite smärta och ångest som möjligt (Socialstyrelsen, 1992). 
Döden inträffar inte alltid i samband med att behandlingen avslutas. Passiv eutanasi bör 
övervägas när patientens behandling inte ger någon positiv effekt för livskvaliteten och 
relationen till omvärlden. När patienten har en kort tid kvar att leva och behandlingen medför 
ett förlängt lidande och utdraget döende borde det också övervägas. När patienten begär att få 
dö kan det bero på att patienten upplever att han/hon förlorar sin värdighet, har svår smärta 
eller har utvecklat ett oönskat beroendeförhållande till andra. Döden upplevs som något 
eftersträvsamt, det vill säga att livet innebär ett lidande och döden utgör lösningen på lidandet 
(Arlebrink, 1999). Grefberg (2006) menar att patienter som väljer att avsluta dialysbehandling 
är svårt sjuka. Beslutet att avsluta dialysbehandling motiveras med att patienten lider av sin 
sjukdom eller komplikationer av behandling, så som kronisk smärta, andnöd och risk för 
amputation till följd av perifera kärlsjukdomar.  
 
Autonomi  
Henriksen och Vetlesen (2001) anser att de tre viktigaste principerna inom medicinsk etik är 
autonomi, att göra gott för den andra och rättvisa. Autonomi innebär att varje människa har ett 
värde som är okränkbart, samt har bestämmanderätt över sitt eget liv och värde.  
Enligt Arlebrink (1999) kan autonomi beskrivas som en rättighet utifrån ett deontologiskt 
perspektiv, vilket innebär att människan i alla lägen är rationell och förnuftig. Interdepententa 
perspektivet utgår från att autonomi är ett mål som ska försöka uppfyllas. Människan är 
ansvarig för sin autonomi, men även för andras. En patient med låg autonomi ska stärkas av 
vårdpersonalen så att möjligheten till autonoma beslut finns. Om patienten fortsätter att 
behandlas med dialys trots att lidandet förlängs underlåts patientens autonomi. Då följs inte 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) som säger att sjukvården ska bygga på respekt för 
patientens självbestämmande och integritet. Enligt Grefberg (2006) kan beslutet att avsluta 
dialysbehandling tas av patienten själv eller av läkaren i samråd med patient och/eller anhörig. 
Att diskutera vad som händer vid avslutad behandling, eller vad patienten vill göra ifall 
hon/han får ett försämrat medicinskt tillstånd är viktigt för patientens autonomi. Patienten och 
de anhöriga kan känna en stor lättnad av att veta vad som kommer att hända vid eventuell 
avslutad behandling.    
 
Lidande hos patienter som behandlas med dialys 
Wiklund (2003) menar att livslidande hör samman med människans hela existens, lidandet 
fyller hela människans kropp och själ. Lidande beskrivs som något som finns i allas liv. För 
att kunna uppleva hälsa krävs att lidandet upplevs uthärdligt. Människan är en helhet som 
består av kropp, själ och ande och denna helhet är hotad eller håller på att upplösas vid 
lidande. Arlebrink (1996) beskriver livslidande som det existentiella lidandet och att den 
lidande ifrågasätter varför vissa situationer uppkommer.  
 
Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) menar att vårdens mål är att 
lindra eller förhindra lidande. Omedvetet handlande eller bristande kunskap hos vårdpersonal 
kan leda till vårdlidande för patienten. Wiklund (2003) menar att det är svårt för den som lider 
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att prata om sitt lidande med andra människor. Genom att inte förmedla dessa känslor blir den 
lidande avskuren och främmande för andra människor. Vårdpersonalens uppgift är att 
uppmärksamma att patienten lider och ge tid och utrymme för detta. Sker inte det misslyckas 
vårdpersonalen att se patienten ur ett helhetsperspektiv, vilket medför att lidande och 
existentiella frågor blir åsidosatta. Ett vårdlidande kan förstärka livslidandet. I patienters 
vardag kan både njursjukdomen och dialysbehandlingen bli begränsningar som ger upphov till 
sjukdoms-, livs- och vårdlidande. För att underlätta för svårt sjuka patienter så som njursjuka 
är det viktigt att vårdpersonalen ser lidandet och de existentiella frågorna och kan möta dessa, 
vilket kan minska lidandet. Vårdpersonalen följer då Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 
1982:763) genom att de ger förutsättningar för en god vård. 
 
När patienten avslutar dialysbehandling sänks medvetandet under de sista dagarna på grund 
av att centrala nervsystemet påverkas av toxiska ämnen. Detta gör att patienten inte kan hosta 
upp slem och sekret samlas i luftvägarna vilket anhöriga kan bli oroliga över (Nyberg & 
Jönsson, 2004). Enligt Germain, Cohen och Davison (2007) kan patienterna som tagit beslutet 
att avsluta dialysbehandling uppleva symtom som smärta, konfusion, ångest, illamående, 
klåda, diarré, dyspné och ödem. Enligt Socialstyrelsen (1992) ska hänsyn till patient integritet 
tas vid omvårdnad av en döende patient. Det är patienternas rättighet att vårdas med respekt 
och få en värdig död. Nyberg och Jönsson (2004) beskriver att palliativ vård ges de sista 
dagarna i livet vilket innebär lindring och god omvårdnad. En god omvårdnad innebär omsorg 
så som munvård och att hålla slätt och rent i sängen. Det är även viktigt att ge ett psykologiskt 
stöd till patienten och dennes anhöriga samt farmakologisk lindring. Kommunikationen med 
patienten och närstående är viktigt för att minska ångest och lidande. En fortsatt god 
vårdrelation till patienten och dennes anhöriga är viktigt för att de inte ska känna sig 
övergivna. 
 
 
PROBLEMFORMULERING OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Patienter med kronisk njursjukdom är svårt sjuka, dialys är en behandling som ger möjlighet 
till fortsatt liv. Den medicinska utvecklingen gör att fler och fler patienter har möjlighet att 
behandlas med dialys. Lidandet av sjukdomens symtom och komplikationer från behandling 
kan kännas outhärdligt för en del patienter. Istället för att förlänga lidandet kan patienterna ta 
beslutet att avsluta dialysbehandling och därmed välja att avsluta sina liv. De patienter som 
väljer att avsluta dialysbehandling är svårt sjuka och lider av kronisk smärta och andnöd. En 
del patienter riskerar amputation till följd av perifera kärlsjukdomar. Beslutet att avsluta 
behandling berör inte bara patienten, utan även de anhöriga. Ibland tar anhöriga beslutet när 
patienten är för sjuk för att uttrycka sin önskan. Att få fram patienters och anhörigas 
perspektiv är viktigt för att öka förståelsen för patienters och anhörigas beslut. Har 
sjuksköterskor ökad förståelse för detta ämne kan vårdrelationen och kommunikationen 
förbättras. Genom den ökade förståelsen kan sjuksköterskor bli bättre på att stötta patienter 
och anhöriga före och efter att beslutet tas, vilket leder till en bättre vård. Författarna vill ta 
reda på hur patienter och anhöriga upplever tankarna kring beslutet innan det tagits. Vad som 
ligger till grund för beslutet att avsluta dialysbehandling är också en fråga som författarna vill 
besvara eftersom det kan påverka upplevelsen. Författarna är även intresserade av patienters 
och anhörigas upplevelser när beslutet att avsluta dialysbehandling har tagits. 
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SYFTE 
 
Syftet med studien var att belysa njursjuka patienters och deras anhörigas upplevelser kring 
beslutet att avsluta dialysbehandling. 
 
 
METOD 
 
Studien bygger på en kvalitativ ansats, vilket enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) 
används när människors upplevelser och uppfattningar ska förstås. Polit och Beck (2006) 
menar att en kvalitativ ansats används för att se helheten. Meningen är att belysa patientens 
perspektiv.  
 
I enlighet med Forsberg och Wengström (2003) beskrivning av litteraturstudier har författarna 
till denna studie gjort systematisk sökning och kritisk granskning av litteraturen inom 
ämnesområdet. Enligt Polit och Beck (2004) används en litteraturstudie för att skildra vilken 
forskning som finns inom området och om det skulle behövas mer forskning. Denna studie är 
en litteraturstudie för att sammanställa vilken forskning som gjorts inom området. 
 
Material 
Urvalet är vetenskapliga artiklar som söktes i databaser. I studien har både kvalitativa och 
kvantitativa artiklar använts. Valet att använda artiklar med olika metoder utgår ifrån Willman 
et al (2006) som menar att olika studier kompletterar varandra. Genom att använda olika typer 
av studier framkommer olika perspektiv och förståelsen för fenomenet ökar. Polit och Beck 
(2006) anser att kvalitativa och kvantitativa studier används för att komplettera varandra och 
minska varandras begränsningar, vilket gör att trovärdigheten ökar. 
 
Inklusionskriterier vid sökning av artiklar var att artiklarna skulle vara skrivna på språken som 
behärskas av författarna det vill säga: svenska, engelska, danska och norska. Denna studie 
fokuserade på vuxenperspektivet så därför exkluderades studier som var gjorda med personer 
som är under 18 år. För att materialet skulle vara aktuellt inkluderades endast studier som var 
publicerade inom tio år. Artiklarna skulle vara etiskt godkända för att inkluderas. Totalt har 
åtta artiklar använts till resultatet. 
 
Tillvägagångssätt 
För att samla in material användes artikelsökning i databaser. Willman et al (2006) menar att 
det är viktigt att använda flera olika databaser och sökord för att få ett brett urval av litteratur. 
De databaser som användes var: CINAHL Ebsco, Pubmed, ELIN, PsycINFO och SweMed+. 
Enligt Polit och Beck (2006) är CINAHL en av de mest användbara databaserna för 
sjuksköterskor. I CINAHL finns främst artiklar som berör omvårdnad (Willman et al, 2006). 
De övriga databaserna rekommenderas av Växjö universitets bibliotek (2008) eftersom de 
berör omvårdnadsforskning. Pubmed är en databas som innehåller referenser till artiklar inom 
bland annat medicin och omvårdnad. ELIN är en fulltextdatabas där artiklar samordnas från 
olika databaser. På PsycINFO finns artiklar ur tidskrifter och avhandlingar inom psykiatri och 
omvårdnad. SweMed+ innehåller artiklar inom medicin som kommer från Norden, en del av 
dessa artiklar är populärvetenskapliga. I de fall då fulltext inte fanns tillgängligt användes 
Google scholar samt ELIN och några artiklar har beställts genom fjärrlån. Sökorden har 
skapats utifrån syftet. Sökord som användes var: dialysis, withdraw, decision making, dialysis 
patient, palliative care, passive euthanasia, ethic, discontinuation samt family. Se bilaga 1 för 
redovisning av artikelsökningar. Sökorden ethic och passive euthanasia hittades efter 
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artikelsökningar med sökorden dialysis och withdraw, då artiklar som hittades innehöll dessa 
sökord. Det är viktigt att gå systematiskt tillväga vid litteratursökning (Willman et al, 2006), 
därför användes samma sökord i alla databaser. 
 
Enligt Willman et al (2006) kan artikelsökningar kompletteras genom att ta kontakt med 
forskare inom området. Under datainsamlingen kontaktades L M. Cohen som är psykiatriker i 
USA och Y. White via e-post. Båda har gjort studier som berör ämnet. Tyvärr har inga svar 
från dessa forskare erhållits. Kontakt togs även med en överläkare i njurmedicin som är 
verksam vid ett lasarett i södra Sverige och som även föreläser om att avsluta 
dialysbehandling. Enligt överläkaren finns idag få kvalitativa studier gjorda kring ämnet. 
Avhandlingar, biografier och skönlitterära böcker om att avsluta dialys har sökts men inget 
material hittades. 
 
Friberg (2006) menar att mer litteratur kan hittas genom sekundärsökningar det vill säga 
genom att granska referenslistor och söka på författarnamn eller tidskriftstitlar. När detta görs 
förbises ingen relevant litteratur. I de artiklar som granskats har referenslistan studerats. En av 
de använda artiklarna hittades på detta sätt och söktes sedan för fulltext på tidskiftens 
hemsida, den finns därmed inte med i bilaga 1, sököversikten. 
 
Granskningen av sökträffarna som hittades inleddes med att studera artiklarnas titel. En stor 
mängd kunde sorteras bort eftersom många artiklar berörde det medicinska området. 
Abstrakten lästes därefter i de artiklar som hade titlar som kunde förknippas med denna 
studies syfte. Granskningen av abstrakten inriktades på den vetenskapliga nivån och om 
artikeln svarade mot denna studies syfte. När abstrakten passerat granskningen studerades 22 
artiklars vetenskapliga nivå. Av dessa valdes åtta artiklar ut, resterande motsvarande inte 
inkluderingskraven eller exkluderades på grund av att artiklarna inte var primärkällor. En 
vetenskaplig artikel ska vara publicerad i en vetenskaplig tidskrift och vara granskad (peer-
review). I en vetenskaplig artikel ska vissa moment finnas med, bland annat: abstrakt, 
introduktion, metod, resultat, diskussion och referenser (Hansson, 2006). Se bilaga 2 för 
artikelöversikt av valda artiklar. 
 
Analys 
I analysen av de vetenskapliga artiklar som hittades tillämpades en manifest nivå. Enligt 
Graneheim och Lundman (2004) innebär en manifest nivå att texten analyseras utifrån det 
som beskrivs synligt och uppenbart i texten. Helheten i texten ska först förstås, för att sedan 
delas och sättas samman till en ny helhet (Dahlberg, 1997). Inom kvalitativ forskning är en 
omfattande analys viktigt eftersom verkligheten är komplex. Analyseras enbart delarna förstås 
inte helheten (Forsberg & Wengström, 2003). Med utgångspunkt från Graneheim och 
Lundmans (2004) artikel har texten i artiklarnas resultat först delats in i meningsenheter. 
Meningsenheterna var ord, meningar eller stycken som hörde samman med studiernas syfte 
och därmed med varandra. Därefter gjordes en kondensering av meningsenheterna. 
Kondensering innebar att varje meningsenhet sammanfattades utan att förlora den centrala 
betydelsen. Det kondenserade orden betecknades därefter med en kod. Kodningen innebar att 
innehållet sågs på ett nytt sätt. Därpå grupperades de kodade orden i subkategorier och 
kategorier, utifrån skillnader och likheter. Kategorierna beskrev det centrala i texterna, det vill 
säga kärnan. Se bilaga 3 för exempel på analysprocessen. 
 
Forskningsetiska aspekter 
De studier som användes till resultatet skulle vara utförda på ett etiskt korrekt sätt. 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver att forskning ska bedrivas efter fyra forskningsetiska 
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huvudbegrepp: information-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. När 
artiklarnas etiska förhållningssätt granskades var det önskvärt att dessa begrepp eller liknande 
var beskrivna. Av de åtta artiklar som användes i resultatet framgick det att fem av dessa var 
etiskt godkända. I de tre artiklar där det inte framgick att de var etiskt godkända granskades 
tidskriften och huruvida artiklarna var godkända för publikation. Bedömning av artiklarnas 
vetenskapliga nivå gjordes också. Eftersom artiklarna var godkända för publikation, 
tidskrifterna hade ”editorial board” och abstrakt, metod, resultat och diskussion samt 
referenser var beskrivna inkluderades de tre artiklarna. 
 
Strävan var att författarna till denna studie skulle förhålla sig objektiva och inte förvanska 
materialet medvetet. Tolkningen från engelska till svenska av materialet skulle göras så 
korrekt som möjligt. Inget material skulle väljas bort på grund av att det inte överrensstämde 
med författarnas åsikter. Författarna skulle även försöka bortse från sin förförståelse vid 
granskningen av materialet. 
 
 
RESULTAT 
 
Analysen resulterade i fyra kategorier som var: Begränsningar i vardagen skapar försämrat 
välbefinnande, Patienters och anhörigas upplevelser kring beslutet om ett fortsatt liv eller död, 
Vikten av en bra kommunikation och Passiv eutanasi.  
 
Begränsningar i vardagen skapar försämrat välbefinnande 
I denna kategori ingår följande subkategorier: Lidande, Övervägandet att avsluta 
dialysbehandling, Upplevelsen av kontroll gjorde behandlingen uthärdlig och Känslan av 
skuld och att vara en börda. 
 
Lidande 
Att patienterna upplevde dialysbehandlingen uthärdlig var förutsättningen för välbefinnande. 
Detta var beroende av hur patienten hanterade sin njursjukdom och sin situation (Russ, Shim 
& Kaufman, 2007). Patienterna som associerade dialysbehandling med stort lidande var mer 
benägna att avsluta den. Trots lidandet som behandlingen innebar var det inte huvudorsaken 
till att dialysbehandlingen avslutades utan orsaken var patienternas upplevelse av försämrat 
välbefinnande. Det försämrade välbefinnandet orsakade en upplevelse av lidande hos 
patienterna (Ashby, op´t Hoog, Kellehear, Kerr, Brooks, Nicholls & Forrest, 2005). En patient 
ansåg att dialysbehandlingen var orsaken till att hon mådde dåligt. I Russ et al (2007, s. 2240) 
studie beskrevs detta som: ”She doesn´t want to withdraw from dialysis; she wants to 
withdraw from the symptoms”. Dialysbehandlingen upplevdes inte innebära ett värdigt liv 
utan behandlingen skapade hinder i det dagliga livet och känslan av bundenhet. Kravet att ena 
dagen vara bunden till behandling och andra dagen må dåligt på grund av den gjorde att 
patienterna hellre önskade dö (Ashby et al, 2005).  
 
Russ et al (2007) menade att patienter tog upp frågan om att avsluta dialysbehandling när de 
blev medvetna om att hela deras liv förändrades. Många patienter förstod inte att 
dialysbehandlingen var livsuppehållande. När de blev medvetna om att de var beroende av en 
maskin som höll dem vid liv tyckte de att livet förlorade värde. Patienterna började i detta 
skede diskutera döendet och döden. En anhörig beskrev hur livet började förlora värde för 
patienten när hon förstod att dialysen var nödvändig för att leva. I Ashby et al (2005) studie 
ansåg patienterna att de levde på lånad tid. Livet var inte värdefullt längre: ”the value of life 
has shaded into the value of remaining alive” (Russ et al, 2007, s. 2243).  
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Patienter kunde känna hopplöshet över att de försämrades. En kvinna berättade att hon inte 
brydde sig om vad hon åt, trots restriktioner kring saltrik mat m.m. Hon utsatte sig för fara 
medvetet genom att vara utomhus ensam på natten i ett riskabelt bostadsområdet. Kvinnan 
upplevde att det inte spelade någon roll längre eftersom hon ändå väntade på döden. 
 

I’m waiting for death. //I’m going to eat what I want. It’s not going to get better 
anyway. I’m so tired, I tell him. Fifteen years on dialysis, can you imagine? What have 
I got to live for?//  The other night, I put $50 in my pocket and went out alone in my 
neighborhood in my wheelchair. It’s dangerous there! I don’t care anymore (Ibid, s. 
2244). 

 
Dialysbehandling påverkade även de anhörigas dagliga liv genom att de tog stort ansvar för 
patienternas kost och läkemedel. Anhöriga upplevde att det berodde på deras omvårdnad ifall 
patienten blev försämrad. De anhöriga kände att de inte hade förmåga att ta ansvar för vården: 
”they often felt that they were not adequately educated or equipped by the hospital to prepare 
for this very regimented lifestyle” (Ashby et al, 2005, s. 393). 
 
Övervägandet att avsluta dialysbehandling 
Patienterna ansåg att de vanligaste skälen till att vilja avsluta dialysbehandling var upplevelser 
av förlorad tillfredsställelse med livet, förlorad kontroll, känsla av att vara en börda för andra, 
smärta och ensamhet. De flesta av patienterna som behandlades med dialys led av kronisk 
smärta. De patienter som behandlats länge med dialys led oftare av kronisk smärta. Smärtan 
innebar att patienterna upplevde ett försämrat välbefinnande. Patienterna som led av kronisk 
smärta var mer benägna att överväga att avsluta dialysbehandlingen än de patienter som inte 
led av kronisk smärta (Davison & Jhangri, 2005). En patient i Ashbys et al (2005, s. 391) 
studie upplevde att behandlingen orsakade så mycket lidande att han uttryckte: ”I just want 
relief from all of this pain and suffering”.  
 
Patienterna som upplevde kroniskt smärta ansåg att deras humör påverkades negativt. De 
patienter som led av måttlig till svår smärta var oftare irriterade, oroliga och hade svårare att 
hantera stress. Den förlorade tillfredställelsen med livet hade ett samband med att patienterna 
upplevde smärta. Smärtan hindrade dem att delta i aktiviteter som upplevdes positiva i deras 
liv. Det ledde till att patienterna upplevde en förlorad kontroll av sitt liv (Davison & Jhangri, 
2005). Även en annan studie tog upp en aspekt av att patienterna upplevde att de förlorade 
kontroll. Detta beskrevs som att patienterna blev mer beroende av hjälp i sitt dagliga liv när de 
behandlades med dialys (Birmelé, François, Pengloan, Français, Testou, Brillet, Lechapois, 
Baudin, Grezard, Jourdan, Fodil-Cherif, Abaza, Dupouet, Fournier & Nivet, 2004). 
 
Patienterna skulle överväga att avsluta dialysbehandling om de drabbades av demens eller 
progressiva sjukdomar (Cohen, Germain, Woods, Gilman & McCue, 1993). Det visades 
också att de som valde att avsluta dialysbehandling oftare led av demens, kakeksi och dålig 
hälsa (Birmelé et al, 2004). Beslutet att avsluta dialys skedde oftast när patienten blev akut 
sjuk eller försämrades kontinuerligt. Blev kärlaccessen dålig kunde det också vara en 
anledning till att patienten ville avsluta dialysen (Russ et al, 2007). De patienter som 
avslutade dialysbehandling var mer beroende av hjälp i sitt dagliga liv så som att stiga upp, 
klä på sig, personlig hygien och hjälp med att bli matad. De flesta patienter var beroende av 
hjälp i sitt dagliga liv eller behövde vistas på sjukhus när de valde att avsluta dialysbehandling 
(Birmelé et al, 2004). När patienterna valde att avsluta dialysbehandlingen var det för att 
undvika komplikationer som dåligt välbefinnande, illamående, trötthet och problem med 
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kärlaccessen. Patienterna valde också att avsluta dialys istället för att behöva genomgå 
amputation (Phillips, Brennan, Schwartz & Cohen, 2005).    
 
Upplevelsen av kontroll gjorde behandlingen uthärdlig 
Möjligheten att kunna besluta om att avsluta dialysbehandling gjorde att patienterna kände 
kontroll, vilket gjorde behandlingen uthärdlig: ”It´s the only thing that makes it bearable // I 
don´t know if I will quit voluntarily, but I like to know I can” (Russ et al, 2007, s. 2245). En 
patient upplevde det positivt att veta att han kunde avsluta behandlingen om han blev för sjuk. 
En annan patient beskrev att människan har kunskap och fri vilja, därför kapabel att ta beslut 
(Ibid). Patienterna önskade en känsla av kontroll vad gäller beslut i livets slutskede. Skulle  
patienterna bli svårt sjuka och ej förmögna att ta beslut om sin vård ville de ha bestämt 
tidigare vem som skulle kunna ta över deras autonomi (Singer, Martin & Kelner, 1999). 
Anhöriga var tillfredställda med vetskapen om att patienterna hade kontroll i livets slutskede: 
”Several people cited satisfaction that patients had been able to assume control and take 
steps to end suffering” (Phillips et al, 2005, s. 82) 
 
Känslan av skuld och att vara en börda 
Patienterna upplevde sig som en börda för familjen. Många patienter var beroende av att 
anhöriga hjälpte dem med transport från och till behandlingen samt hjälp i det dagliga livet. 
Ett stort orosmoment för patienterna var att anhörigas liv skulle påverkas negativt av 
dialysbehandlingen. Upplevelsen av att vara en börda var därför en stor orsak till att vilja 
avsluta dialysbehandling (Ashby et al, 2005). Även Davison och Jhangri (2005) studie visade 
att när patienterna kände sig som en börda var det en orsak till att vilja avsluta 
dialysbehandling.  
 
Patienterna ville skydda anhöriga samt vårdpersonalen och kände skuld över att vilja ta 
beslutet att avsluta dialysbehandling. Det kunde bero på religiösa aspekter vilket gjorde det 
svårt att diskutera frågan med anhöriga. En patient berättade att han ville vara lojal mot 
vårdpersonalen när han fått så mycket hjälp. Han tyckte att avsluta behandling kunde jämföras 
med att ge upp och ta sitt eget liv. I slutändan tog han ändå beslutet att avsluta på grund av 
försämring av hälsan: ”I couldn´t eat or drink. I was going down hill, so I said to the boss [a 
peritoneal dialysis nurse] I said, I´m sorry // but I think I have reached the end of the tether” 
(Ashby et al, 2005, s. 391). Patienterna ville inte att anhöriga skulle behöva palliativt vårda 
eller se dem dö. Patienterna ville skydda sina anhöriga från sorgen och den tunga bördan 
deras död skulle orsaka. För att undvika att vara en börda ville en patient dö på sjukhus istället 
för i hemmet (Singer et al, 1999) 
  
Patienters och anhörigas upplevelser kring beslutet om ett fortsatt liv eller död  
I denna kategori ingår följande subkategorier: Svårigheter att ta beslut om sin egen död, 
Anhörigas upplevelser kring beslutet och Övergivenhet. 
 
Svårigheter att ta beslut om sin egen död 
Det tog månader eller år av betänketid innan patienterna tog beslutet att avsluta 
dialysbehandling. Beslutet togs inte lättsinnig utan tänktes igenom länge. Tankarna på att 
avsluta dialysbehandling fick patienterna när hälsan progressivt försämrades. Beslutet togs 
oftast av patienten utan att diskutera med anhöriga först eftersom patienten ville skydda 
anhöriga från beslutsprocessen. Patienterna kände stor lojalitet till anhöriga och vårdpersonal. 
Lojaliteten gjorde att beslutet att avsluta dialysbehandling var svårare att ta. Det var lättare för 
de patienter som inte valde att påbörja dialys att diskutera med sina anhöriga än vad det var 
för dem som ville avsluta behandlingen (Ashby et al, 2005). En del patienter ansåg att det var 
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lättare att ta beslutet att avsluta dialysbehandling när anhöriga var engagerade. Andra tyckte 
att beslutet var svårare att ta när de hade familj eftersom patienten inte ville orsaka sorg (Russ 
et al, 2007). 
 
Många patienter var inte redo att ta beslutet att avsluta dialysbehandlingen, istället sköt de 
beslutet framför sig: ”I´ll cross that bridge when I come to it” (Ibid, s. 2239). Den medicinsk 
tekniska utvecklingen gjorde att många patienter och anhöriga ställdes inför val och beslut 
angående vård i livets slutskede. En del patienter upplevde det överväldigande att själva 
besluta om när det var tid att dö. En patient beskrev att påbörja dialys var att välja att dö 
senare. Att ha möjligheten att kunna välja senare var en viktig del av behandlingen. Det var 
viktigt för en del patienter att sätta upp en gräns för hur dålig hälsan kunde bli innan beslutet 
om att avsluta dialys skulle tas. Gränsen fanns dock alltid i framtiden, därmed valde 
patienterna att ta beslutet senare (Ibid).  
 
Det var svårt för en del patienter att förstå vad dialysbehandlingen innebar och hur den 
påverkar det dagliga livet. Därför behövdes individuell anpassad information för att patienten 
skulle kunna ta autonoma beslut om sin behandling. Det visade sig också att äldre patienter 
inte valde dialysbehandling utan accepterade den på grund av att alternativet var döden. Detta 
passiva medgivande gjorde att patienterna ifrågasatte meningen med behandlingen. 
Patienterna såg inte värdet med att behandlas utan funderade kring vad som vanns och 
förlorades (Ibid).  
 
Anhörigas upplevelser kring beslutet 
Patienterna tyckte att det var viktigt att ta upp frågan med sina anhöriga om hur de ville 
vårdas i livets slutskede så att anhöriga skulle slippa ta beslutet utan att veta deras önskan 
(Singer et al, 1999). Det var även viktigt för de anhöriga att de kände att de hade gjort som 
patienten önskade (Phillips et al, 2005). De flesta patienter hade pratat med sina anhöriga om 
hur de skulle vilja vårdas i livets slutskede. Patienterna upplevde att de anhöriga visste deras 
önskningar, men anhöriga hade sina egna uppfattningar som utgångspunkt när de tog beslut 
om patienternas vård. Istället för att utgå från patientens önskan tog anhöriga beslut grundade 
på vilka val de själva skulle ta i livets slutskede. Besluten anhöriga tog motsvarade därmed 
inte alltid patienternas önskan (Pruchno, Lemay, Feild & Levinsky, 2005).  
 
Det var få anhöriga som tog beslutet om att avsluta dialysbehandling själva utan i de flesta fall 
togs beslutet i samråd med patient eller vårdpersonal (Birmelé et al, 2004). Efter att beslutet 
att avsluta dialysbehandling var taget och patienterna avlidit ansåg de anhöriga att det var 
skönt att veta att de gjort som patienten ville. De flesta familjer hade diskuterat med patienten 
om att upphöra med dialysbehandling. Patienterna hade tidigare uttryckt sina önskningar om 
vård i livets slutskede och blev därmed delaktiga enligt anhöriga. Anhöriga upplevde sig 
bekväma med att ha tagit beslutet att avsluta dialysbehandling, trots detta önskade anhöriga 
mer information från läkaren om vad som skulle hända (Phillips et al, 2005). 
 
Cohen et al (1993) menade att makan/maken var mindre angelägen att avsluta 
dialysbehandling än patienten själv. Enligt Russ et al (2007) såg inte anhöriga skillnaden 
mellan att tillåta döden och välja döden. När anhöriga behövde ta beslut om att avsluta 
dialysbehandling kunde de känna skuld. Dialys och annan livsuppehållande behandling sågs 
inte likvärdigt av anhöriga. De anhöriga hade inga problem med att skriva på papper om att 
inte återuppliva med hjälp av hjärt- och lungräddning men ville inte avsluta dialys som också 
är en livsuppehållande åtgärd. Anhöriga ville att beslutet om att avsluta dialysbehandling 
skulle bygga på medicinska kriterier och inte personliga skäl. 
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Trots att patienten var svårt sjuk kunde anhöriga ha svårt att ta beslut om att avsluta 
dialysbehandlingen. Anhöriga hade svårt att erkänna tecknen på försämring och skyllde på 
omständigheter. För att anhöriga skulle kunna acceptera att patienten var döende behövde de 
se tydliga tecken på att patienten var allvarligt sjuk som viktnedgång och att 
kommunikationen försämras. En patient försökte diskutera ämnet med sin dotter. Dottern 
hade svårt att inse att mamman var döende och tyckte att mamman bara pratade strunt (Ibid). 
 
Enligt Russ et al (2007) studie var det ingen som ville ta ansvar för att ha tagit beslutet att 
avsluta dialys. Problemet var att varken läkaren, anhöriga eller patienten ville göra någon 
upprörd genom att vara för rakt på sak. Ansvaret flyttades över till någon annan. En kvinna 
tog ständigt upp frågan om att hon inte ville gå till dialysen och varför anhöriga tvingade 
henne. Vid varje behandlingstillfälle frågade patienten de anhöriga: “”why do you make me do 
this” When her [access] failed, she started giving up. She wasn´t super-determined…it was 
more “I´m asking you to do this. I want you to make this decision for me”” (Ibid, s. 2243). De 
anhöriga tyckte att valet att avsluta var hennes och ifrågasatte om hon verkligen ville det. 
Ingen tvingade kvinnan att behandlas med dialys enligt de anhöriga. När kvinnan väl 
bestämde sig för att avsluta dialysbehandlingen tyckte anhöriga att hon kunde skjuta upp 
beslutet.  
 
Övergivenhet 
När läkaren tog upp frågan om att avsluta dialysbehandling kunde det misstolkas av patienten 
som att läkaren inte brydde sig längre. En patient uppfattade det som att läkaren ville att hon 
skulle ta livet av sig. Hon ville ha mer tid att leva och att läkarna inte skulle ge upp: ”My 
doctor wants me to commit suicide. // Then he asked if I were to have a heart attac [on 
dialysis], would I want them to revive me? What´s this about a heart attack?! I´m very hurt” 
(Ibid, s. 2241). 
 
Patienterna kände sig övergivna av vårdpersonalen när de hade tagit beslutet att avsluta 
dialysbehandling. En kvinna ansåg att personalen inte brydde sig om henne längre när hon 
lämnade sjukhuset. Hennes läkare hörde inte av sig för att få veta hur det var med henne. Det 
kändes som att hon bara skulle gå hem och dö. När all behandling avslutades kunde 
patienterna känna sig övergivna. När inte läkemedel gavs och blodtryckskontroller gjordes 
längre sa en kvinna: ”I´m not yet dead” (Ashby et al, 2005, s. 393). 
 
Vikten av en bra kommunikation 
Problemet för en patient var att hennes njursjukdom var ärftlig och därmed var några av 
hennes barn drabbade. Att diskutera dialysbehandling som hon upplevde meningslös var svårt 
eftersom två av hennes barn eventuellt skulle hamna i samma position. Att ge upp behandling 
gav patienten funderingar kring etiska och moraliska frågor (Ibid). Patienterna ville skydda 
sina anhöriga från sorgen deras död skulle orsaka. Det kunde därför vara svårt att ta upp 
frågan om att avsluta dialysbehandling till diskussion (Russ et al, 2007). En annan orsak till 
att patienter hade svårt att diskutera frågan med sina anhöriga var rädslan för att de inte skulle 
bli förstådda (Cohen et al, 1993).  
 
Vårdpersonalen uppfattade att patienter ofta indirekt pratade om att vilja avsluta behandling. 
Patienterna kunde säga att de var för gamla, trötta på att komma till dialysen och hade fått 
nog: ”Patients´ appeals that they are weary, ”sick of coming here””. Personalen kunde ha 
svårt att särskilja om deras uttryck var en verklig önskan eller klagomål (Russ et al, 2007, s. 
2239). 
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Patienterna var osäkra på sin prognos och önskade mer kommunikation med läkaren. Trots 
teknisk utveckling fanns ingen garanti för hur länge patienter kunde leva med 
dialysbehandling eller hur lång tid efter att ha avslutat dialysbehandling: ”they can´t tell you, 
you know, how long you have to go. You see this is quite true // With all the modern stuff and 
all that, they still don´t know”. Osäkerheten att inte veta hur länge livet fortsätter och vad som 
skulle hända skapade oro hos patienterna (Ashby et al, 2005, s. 391-393). Även en patient i 
Russ et al (2007, s. 2241) studie uttryckte: ”they don’t tell you how long to expect! Do you 
know how long [one] can go on like this?”.  
 
De patienter som diskuterade möjligheten att avsluta dialysbehandlingen med sina anhöriga 
var mer benägna att göra så ifall de blev försämrade (Cohen et al, 1993). Även Russ et al 
(2007) menade att patienter med involverade anhöriga var mer benägna att avsluta 
dialysbehandling på grund av att de anhöriga kunde ta beslutet vid försämring eller akuta 
situationer. Enligt Singer et al (1999) var kommunikation viktigt för att stärka relationen 
mellan patient och anhörig. För att döendet skulle bli så fint som möjligt var det betydelsefullt 
att anhöriga var engagerade. Var kommunikationen bra blev relationen mellan anhörig och 
patient mer intim och därmed stärkt. Relationen kunde också stärkas genom att patienten 
litade på att anhöriga kunde ta beslut i livets slutskede. En patient pratade om hur viktigt det 
var med kommunikation: ”It helped me get closer to my family // There were so many times I 
wanted to get their opinion on certain things // they showed me that they are going to be there 
for me every time” (Ibid, s. 166). 
 
Passiv eutanasi 
Patienterna var medvetna att om de avslutade dialysbehandling skulle det leda till döden. De 
flesta i patienterna var medvetna om att de kunde göra det valet. Det var ovanligt att 
patienterna tänkte på att ta beslutet att avsluta dialysbehandling men några patienter gjorde det 
ibland (Cohen et al, 1993). I Russ et al (2007) studie framkom att besluta att livet inte längre 
är värdefullt inte var det samma som att vilja avsluta det. Patienterna som var över 77 år ansåg 
att de inte ville behandlas utan såg döden som en naturlig del av livet och åldrandet (Ashby et 
al, 2005). 
 
Att hållas vid liv när livet inte ger glädje längre var något patienterna önskade undvika. De 
ville inte hållas vid liv av en maskin utan få dö i frid. Att förhindra ett oönskat förlängt 
döende var viktigt för patienterna (Singer et al, 1999). En patient uttryckte sin önskan om att 
döden skulle komma snabbt: ”I don´t know what happens when you stop dialysis. The doctos 
said it varies so much. I just want it to happen quickly” (Ashby et al, 2005, s. 393).  I Phillips 
et al (2005, s. 82) studie ansåg en anhörig att patienten hade ett bra döende: ”one woman 
stated that hade her mother-in-law been aware of the ease of dying after dialysis 
discontinuation she might have chosen to do so sooner”. Patienterna önskade ett smärtfritt 
döende, det viktiga i den palliativa vården var smärtlindring och inte onödig livsuppehållande 
behandling. En patient sa: ”I wouldn´t want a lot of pain; it´s one of the worst ways to go” 
(Singer et al, 1999, s. 165).  
 
 
DISKUSSION 
 
I resultatet framkom patienternas och anhörigas upplevelser kring beslutet att avsluta 
dialysbehandling. Beslutet att avsluta dialysbehandling var svårt att ta för patienter och 
anhöriga, men vetskapen att kunna ta beslut gav patienterna en känsla av kontroll. Orsaker till 
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att patienterna övervägde att avsluta dialysbehandling var att begränsningar i vardagen 
skapade lidande. Känslan att vara en börda låg också till grund för att ta beslutet att avsluta 
dialysbehandling. Anhöriga upplevde skuld när de tog beslut om att avsluta dialysbehandling. 
Författarna anser att studiens syfte har besvarats. 
 
Metoddiskussion 
Friberg (2006) menar att en litteraturstudie görs när kunskapsläget inom ett område ska 
kartläggas och om mer forskning behövs, vilket även stämmer överens med Polit och Beck 
(2004) som beskriver att forskningen inom ett område sammanställs med litteraturstudie. I en 
litteraturstudie kan många perspektiv komma fram. Genom att använda studier från olika 
länder kan bredden bli större, men författarna har inte sett några större skillnader i artiklarna 
trots att de kommer från olika länder. I en litteraturstudie kommer fler respondenters åsikter 
fram än vad som hade kommit fram vid en intervjustudie. Att hitta tillräckligt många personer 
att intervjua som har tagit beslutet att avsluta dialys är orimligt då studien endast utfördes 
under 10 veckor. Författarna har ingen erfarenhet av att intervjua och ville därför inte tillämpa 
denna metod när det gällde ett känsligt ämne. I en av artiklarna som analyserades tog en 
patient beslutet att avsluta dialysbehandling efter intervjun hade genomförts. Författarna till 
denna studie ville undvika att väcka känslor och tankar som patienterna inte haft tidigare 
genom att ställa frågor om ämnet, det hade inte varit etiskt försvarbart. En möjlighet hade 
varit att intervjua sjuksköterskor som arbetar med patienter som behandlas med dialys. 
Eftersom studien fokuserar på patientens perspektiv ansåg författarna att det var olämpligt att 
intervjua sjuksköterskor som endast kan tolka patienternas upplevelser. 
 
Tillvägagångssättet har varit att söka artiklar i flera databaser. Genom att använda flera 
databaser ökar urvalet av material. Möjligheten att hitta de artiklar som tar upp ämnet ökar. 
Databaserna som valdes berör omvårdnadsforskning. Olika databaser ökar chansen att 
material från olika länder hittas. Systematiskt tillvägagångssätt har tillämpats då samma 
sökord använts i alla valda databaser. Mängden sökord som använts gör att material inom 
området kunnat kartläggas. Enligt Polit och Beck (2004) ska metoden vara väl beskriven och 
utförd för att studien ska få tillförlitlighet. Eftersom flera databaser och sökord använts anser 
författarna att tillförlitligheten för tillvägagångssättet därmed blir hög.  
 
En manifest analys har gjorts utifrån Graneheim och Lundmans (2004) riktlinjer. När en 
manifest nivå tillämpas beskrivs det som tydligt framträder i texterna. Författarna har inte 
analyserat enligt denna modell tidigare. Hade en mer erfaren forskare analyserat samma 
artiklar hade kanske andra subkategorier framkommit. Analysen har kunnat bearbetas väl då 
Graneheim och Lundman (2004) beskriver processen på ett tydligt sätt. Författarna anser att 
de kategorier och subkategorier som hittats stämmer väl överens med det centrala i artiklarna. 
Därför anses analysen vara tillförlitlig. Polit och Beck (2004) anser att tillförlitlighet innebär 
en tydning av hur sant det insamlade materialet är och hur tolkningen av materialet gått till.  
 
Artiklarna som analyserats är skrivna på engelska. I tolkningen av resultaten från engelska till 
svenska kan viktiga detaljer missas. Under analysen har författarna gått tillbaka till helheten 
för att undvika missförstånd. Båda författarna har läst igenom artiklarna och analysen, vilket 
medför att språksvårigheterna minskar. Citaten som använts i resultatet är inte översatta för att 
minska risken att innebörden ska förloras.  
 
Syftet utgår från patienterna och anhöriga. För att få mer material hade ett syfte som utgår 
från vårdpersonalens upplevelser kunnat användas. Vid artikelsökningar har mycket material 
som utgår från läkarens etiska dilemman hittats. För att studien ska komma till nytta för 
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sjuksköterskestudenter och verksamma sjuksköterskor ville författarna få fram patientens och 
anhörigas perspektiv.   
 
I resultatet har både kvalitativa och kvantitativa artiklar använts. Enligt Polit och Beck (2006) 
ökar detta trovärdigheten. Önskvärt hade varit att fler kvalitativa artiklar hade hittats för att få 
ytterligare beskrivningar kring patienternas upplevelser. Eftersom det inte finns tillräckligt 
med kvalitativa studier bygger resultatet endast på åtta artiklar, varav fyra är kvalitativa. Detta 
kan minska tillförlitligheten av resultatet. Artiklarnas resultat blir däremot inte mindre 
användbart, men hade fler artiklar funnits hade tydligare skillnader och samband setts. Den 
äldsta artikeln som använts var från 1993, de andra artiklarna var mindre än 10 år gamla. 
Artikeln från 1993 inkluderades på grund av att den motsvarade syftet. Resultatet kan dock 
fortfarande vara aktuellt eftersom upplevelserna troligtvis inte förändras, trots medicinsk 
utveckling. Enligt Polit och Beck (2004) är pålitlighet likvärdigt med materialets 
beständighet, hur bundet materialet är till sammanhanget. Artiklarna beskriver patienternas 
och anhörigas upplevelser kring beslutet att avsluta dialysbehandling ur olika synvinklar, 
vilket medför att pålitligheten blir hög. 
 
De artiklar som använts i resultatet är från USA, Kanada, Frankrike och Australien. Detta 
medför att resultatet kanske inte kan tillämpas i Sverige på grund av kulturella skillnader. 
Sjukvården är också uppbyggd på andra sätt än i Sverige vilket kan påverka patienternas och 
anhörigas beslut. Även om kulturella skillnader finns och sjukvårdens organisation ser 
annorlunda ut än i Sverige tror författarna inte att upplevelsen kring beslutet skiljer sig åt även 
ifall orsaken till beslutet kan variera. Tyvärr har ingen vetenskaplig forskning gjorts inom 
området i Sverige, vilket är beklagligt eftersom patienter som behandlas med dialys är en stor 
och växande patientgrupp även här. Att inga svenska studier gjorts gör att överförbarheten 
minskar. Överförbarhet motsvarar huruvida resultatet kan överföras till andra sammanhang än 
till just det som undersökts (Polit & Beck, 2004).  
 
Under granskningen av artiklarnas vetenskapliga nivå visades att alla artiklar som använts i 
resultatet har väl beskrivna metoder. I fem artiklar framgår det att de är etiskt godkända. I 
artiklarna där det inte framgår att de är etiskt godkända, undersöktes respektive tidskrifters 
hemsidor för att se vilka krav som fanns på deras publicerade artiklar. Det framgår inte på 
tidskrifternas hemsidor om det fanns krav på godkännande från etisk kommitté. Tidskrifterna 
framstår som vetenskapliga, eftersom artiklarna är peer-reviwed. I tidskrifterna finns tydliga 
regler om hur många ord artiklarna får innehålla. Forskarna tar inte alltid med etiska 
överväganden när det är platsbrist. Artiklarna valdes till resultatet trots att de inte framgår att 
de är godkända av en etisk kommitté eftersom de motsvarade studiens syfte. Eftersom 
författarna hade svårt att hitta material valdes dessa artiklar trots bristen att det inte framgick 
att de var etiskt godkända.  
 
Enligt Friberg (2006) är det viktigt att vara kritiskt granskande när artiklar analyseras och vid 
uppsatsskrivandet så inte endast åsikter som stödjer författarnas egna synsätt tas med. 
Gadamer (1995) menar att människan alltid har en förförståelse som utvecklas efter tidigare 
erfarenheter. Patientens perspektiv kan hindras om reflektion kring förförståelsen inte sker. 
Då får förförståelsen för stort inflytande (Dahlberg et al, 2003). När artiklarna lästs igenom 
har författarna försökt att bortse från sin förförståelse. Kunskapen kring ämnet var sedan 
tidigare begränsad, därför var förförståelsen som författarna hade liten. I analysarbetet har 
författarna försökt att vara öppna för att inte tyda materialet fel. Resultatet har arbetats fram 
utan att medveten misstydning av artiklarna gjorts. Enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 
2002) ska inget material utelämnas. I denna studie har allt material som hittats inom området 
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använts utan att fakta valts bort för att de inte motsvarade författarnas åsikter. I Polit och Beck 
(2006) beskrivs begreppet rimlighet som används för att bedöma hur granskningen av 
materialen gått till och hur neutral hållning forskaren har. Eftersom författarna till denna 
studie haft en neutral hållning och bortsett från sin förförståelse är rimligheten av studien hög. 
 
Polit och Beck (2004) beskriver begreppen tillförlitlighet, pålitlighet, rimlighet och 
överförbarhet som viktiga för en kvalitativ studies kvalitet, dessa begrepp ger studien 
trovärdighet. Trots brister i överförbarheten och magert material anser författarna att studien 
har hög trovärdighet. Detta på grund av att tillförlitligheten, pålitligheten och rimligheten är 
hög enligt författarna. 
 
Resultatdiskussion 
Begränsningar i vardagen skapar försämrat välbefinnande 
Resultatet visar att patienterna kände sig bundna till dialysbehandlingen och att de blev 
begränsade av att behöva behandlas. Beslutet att avsluta dialysbehandling togs när patienterna 
blev försämrade. Orsaker till att avsluta dialysbehandling var även att patienterna blev akut 
sjuka, var beroende i sitt dagliga liv och att komplikationerna av dialysbehandlingen blev för 
stora. Det var tydligt att dessa begränsningar gav ett lidande för patienterna. Enligt Wiklund 
(2003) är lidande en naturlig del av livet. För att uppleva hälsa måste lidandet vara uthärdligt. 
Författarnas egna erfarenheter från sjukvården är att patienterna trots svår sjukdom och stort 
lidande inte ville avsluta dialysbehandling. En orsak kunde vara att dialysbehandlingen inte 
sågs som livsuppehållande utan hade blivit en naturlig del i vardagen. Dialysbehandling har 
gjort att fler människor med svåra njursjukdomar kan överleva och har ett bra liv. Ibland kan 
några patienter känna att livet inte längre är värt att leva då begränsningarna blir för stora. 
Den medicinska utvecklingen gör att fler och sjukare människor kan överleva och hållas vid 
liv. Att behöva ta beslut om att påbörja eller avsluta behandling är inget ovanligt. Detta 
innebär att större krav sätts på patienten och anhöriga. Den medicinska vetenskapen gör att 
fler och fler människor lever längre, men allt som forskningen erbjuder behöver inte göras. 
För att döendet ska bli en naturlig del av åldrandet bör patienter inte behandlas i onödan.  
 
I resultatet framkom att patienterna upplevde kontroll genom att veta att beslutet att avsluta 
dialysbehandling kunde tas. Det visades även att äldre patienter accepterar behandling istället 
för att välja den, vilket ledde till att de förlorade känslan av kontroll när de inte gjorde ett 
aktivt val. Äldre personer tenderar ha stor respekt för läkarkåren och ifrågasätter inte deras 
rekommendationer. I dessa fall är det viktigt att stärka patienternas autonomi. Enligt 
Henriksen och Vetlesen (2001) innebär autonomi att ha bestämmanderätt över sitt liv. I flera 
studier har det framkommit att patienterna och anhöriga vill ha mer information från 
vårdpersonalen. För att patienterna ska kunna göra autonoma beslut och därmed känna 
kontroll behövs anpassad information. Att ha en öppen kommunikation mellan patient, 
anhörig och vårdpersonal möjliggör att informationen kring avslutandet blir bra. 
Sjuksköterskor behöver lyssna och stötta patienterna samt anhöriga både före och efter 
beslutet att avsluta behandling. 
 
Patienters och anhörigas upplevelser kring beslutet om ett fortsatt liv eller död  
I resultatet visas att patienterna upplevde beslutet att avsluta dialysbehandling som svårt. 
Patienterna tänkte igenom beslutet under lång tid och tyckte att det var överväldigande att ta 
beslut om sin egen död. I resultatet framkommer att en del patienter tog beslutet att avsluta 
dialysbehandling själva utan att diskutera med anhöriga först. Det visades också att det ofta 
var vårdpersonalen som tog upp frågan om att avsluta behandling med patienter och anhöriga. 
Patienter upplevde att det var lättare att ta beslut om att avsluta dialysbehandling när anhöriga 
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var engagerade. Det kunde dock vara svårt för patienterna att prata med sina anhöriga 
eftersom de var rädda att anhöriga inte skulle förstå. Wiklund (2003) menar att den som lider 
kan ha svårt att prata om sitt lidande. Författarna tror att relationen mellan patienten och 
anhöriga påverkar hur beslutet tas. En del patienter väljer att diskutera med anhöriga eller 
vårdpersonal om att avsluta dialys, andra väljer att inte göra det. Hur patienterna än väljer att 
göra är det tydligt att de tänker på sina nära och kära. De är rädda att deras tystnad ska skapa 
sorg eller att deras ord ska såra. Det viktigaste är inte hur patienterna och anhöriga kommer 
fram till beslutet, utan hur omgivningen reagerar på det. Att stötta och vara där för patienten 
och anhöriga är av yttersta vikt. Som sjuksköterska handlar det inte om att bedöma ifall 
beslutet är rätt eller fel utan att lyssna och finnas till.  
 
Patienterna beskrev att de kunde känna sig övergivna av vården. Känslan av övergivenhet 
kunde komma då läkaren tog upp frågan om att avsluta dialysbehandling, eller när patienten 
gjort valet. Författarna anser att vårdpersonalen ska försöka förstå patientens upplevelser. När 
frågan om att avsluta dialysbehandlingen tas upp måste vårdpersonalen framhålla att beslutet 
är patientens. Det kan vara skrämmande att gå in till en döende person, men patienterna 
behöver fortfarande omvårdnad. En fortsatt god vårdrelation, vilket innebär att vara ett 
psykologiskt stöd och lyssna på existentiella frågor är av stor vikt (Nyberg & Jönsson, 2004). 
I Russ et al (2007) studie framgår att sjuksköterskor kan ha svårt att acceptera att patienterna 
beslutar att avsluta behandling och vill inte ta upp ämnet för diskussion. Vi tror inte att 
sjuksköterskor kan ge god omvårdnad till patienten om de inte har accepterat och försökt 
förstått patientens beslut. 
 
Vikten av en bra kommunikation 
I resultatet framkom att kommunikation var viktigt för att stärka relationer. Genom att 
kommunicera stärktes relationen mellan patienten och anhörig. Kommunikation möjliggjorde 
att anhöriga kunde förstå de val patienten gjorde. Författarna tror att det är viktigt för 
patienten att ta farväl. Patienterna kan behöva försäkra sig om att de anhöriga har det bra och 
att allt är uppklarat innan de dör. Resultatet visar att patienter indirekt kan uppge att de inte 
vill fortsätta med behandlingen. För personalen kan det vara svårt att särskilja ifall det 
verkligen är en önskan från patienten. Det är inte alltid patienten har någon annan än 
vårdpersonalen att prata med, därför är det vikigt att låta patienten ventilera sina funderingar. 
Det kan vara svårt att bemöta frågor om meningen med dialysbehandling och att patienten är 
trött på att behandlas. Vårdpersonalen har sällan tydliga svar. Författarna tror att indirekta 
antydningar kan få klarhet om vårdpersonalen vågar fråga patienten vad hon/han menar.  
 
Passiv eutanasi 
Resultatet visar att det var viktigt för patienterna att få dö i frid och inte hållas vid liv av en 
maskin. Passiv eutanasi enligt Arlebrink (1999) innebär att patienten dör av sin sjukdom och 
att behandling som hade kunnat förlänga patientens liv avslutas. Begreppet passiv eutanasi 
används inte av patienterna i studierna. Författarna till denna studie anser att begreppet kan 
tolkas negativt, eftersom det blir förknippat med aktiv dödshjälp. Det handlar inte om 
självmord utan om autonoma beslut. När patienterna skildrade sina tankar kring att avsluta 
tyckte författarna att det passade in på beskrivningen av begreppet passiv eutanasi. För dessa 
patienter var det mer naturligt att få dö än att hållas vid liv när lidandet var för stort. En del 
patienter såg dialysbehandling som tillfälligt och förstod inte att det behövdes livet ut. 
Begränsningarna och lidandet som dialysbehandlingen gav sågs därmed också som något 
övergående. Patienterna såg inte dialys som en livsuppehållande behandling. När patienterna 
blev medvetna om att dialysen höll dem vid liv började livet förlora värde. Det var i detta 
skede patienterna insåg att de var döende och kunde uppleva att de levde på lånad tid. Tyckte 
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patienterna att behandlingen inte var värdefull kom tankarna kring att avsluta 
dialysbehandling. Enligt författarna kan döden kännas skrämmande för både patienten och 
anhöriga, men kan kanske kännas mindre skrämmande i jämförelse med patientens lidande. 
Beslutet kan därmed kännas som något gott. Anhöriga kan känna skuld över att ta beslut om 
att avsluta dialysbehandling, på grund av att de inte ser skillnad mellan att välja döden eller 
tillåta döden. 
 
 
SLUTSATS 
 
I denna studie har patienters och anhörigas upplevelser kring beslutet att avsluta 
dialysbehandling kommit fram. Patienterna tyckte att beslutet var svårt att ta, men att lidandet 
som dialysbehandlingen innebar gjorde att livet inte längre upplevdes värdigt. Lidandet 
uppkommer då patienterna upplever smärta och begränsningar i sin vardag. Patienterna var 
bekymrade över de anhörigas situation. En anledning till att överväga att avsluta 
dialysbehandling var att patienterna kände sig som en börda för familjen. Dialysbehandling 
övervägdes även att avslutas när patienten blev försämrad eller akut sjuk. Anhöriga tyckte att 
det var svårt att ta beslutet att avsluta behandling. Det var lättare för den anhörige att ta beslut 
om patienten hade uttryckt sina önskningar tidigare. Studien kan komma till nytta för 
sjuksköterskestudenter och yrkesverksamma sjuksköterskor eftersom den ger en ökad 
förståelse för val i livets slutskede som uttrycks av patienter och anhöriga. Förhoppningsvis 
kan studien även tillämpas till andra patientgrupper där livsuppehållande behandling kan 
avslutas. Det framkom att kommunikationen är viktig, patienterna önskade mer svar från 
vårdpersonalen. Att aktivt lyssna som sjuksköterska innebär att de frågor som patienten har 
svårt att uttrycka upptäcks.    
 
Bristen på kvalitativa studier är ansenlig trots att patienter som behandlas med dialys är en 
stor grupp. Fortsatta studier bör göras med intervjuer för att få fram patienternas perspektiv 
ännu tydligare. Genom att göra intervjustudie kan följdfrågor ställas och respondenternas 
kroppsspråk tydas.  
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REDOVISNING AV ARTIKELSÖKNINGAR 
 
Databas Sökord Antal träffar Använda artiklar 

Dialysis 110943  
Dialysis withdraw 65  
Dialysis withdraw 
decision making 

3  

Dialysis patient 
withdraw 

35 Phillips et al (2005) 

Dialysis patient 
palliative care 

70 Ashby et al (2005) 

Dialysis passive 
euthansia 

120  

Dialysis passive 
euthansia ethic 

64  

Dialysis 
discontinuation 

429  

Dialysis 
discontinuation 
(Begränsning: review)

44 Cohen et al (1993) 

Dialysis 
discontinuation 
decision making 

15 Birmelé et al (2004) 

Dialysis family 1474  
Dialysis family 
discontinuation 

14 Phillips et al (2005) 

Pubmed 

Dialysis family 
withdraw 

20  

 
Databas Sökord Antal träffar Använda artiklar 

1. Dialysis 246  
2. Withdraw 9  
1+2 1  
3. Dialysis patients 68  
2+3 0  
4. Decision making 882  
1+2+4 1  
5. Passive euthanasia 80  
1+5 1  
6. Ethic 4  
1+5+6 0  
7. Discontinuation 6  
1+7 0  
8. Family 4383  
1+7+8 0  
1+7+4 0  
9. Palliative care 576  

Swemed+ 

3+9 0  
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Databas Sökord Antal träffar Använda artiklar 
Dialysis 28192  
Dialysis withdraw 24 Davison & Jhangri 

(2005) 
Dialysis withdraw 
decision making 

4  

Dialysis patient 
withdraw 

1  

Dialysis patient 
palliative care 

1  

Dialysis passive 
euthansia 

0  

Dialysis passive 
euthansia ethic 

0  

Dialysis 
discontinuation 

111  

Dialysis 
discontinuation 
decision making 

8 Birmelé et al (2004) 
Russ et al (2007) 

Dialysis family 333  

ELIN 

Dialysis family 
discontinuation 

3  

 
Databas Sökord Antal träffar Använda artiklar 

Dialysis 5610  
Dialysis withdraw 16 Davison & Jhangri 

(2005) 
Phillips et al (2005) 

Dialysis withdraw 
decision making 

4  

Dialysis patient  1932  
Dialysis patient 
withdraw 

4 Davison & Jhangri 
(2005) 

Dialysis patient 
decision making 

136 Pruchno et al (2005) 

Dialysis patient 
palliative care 

24 Ashby et al (2005) 

Dialysis passive 
euthansia 

0  

Dialysis passive 
euthansia ethic 

0  

Dialysis 
discontinuation 

24 Russ et al (2007) 
Phillips et al (2005) 

Dialysis 
discontinuation 
decision making 

7 Davison & Jhangri 
(2005) 

CINAHL EBSCO 

Dialysis family 
discontinuation 

3 Phillips et al (2005) 
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Databas Sökord Antal träffar Använda artiklar 

Dialysis 1463  
Dialysis withdraw 0  
Dialysis withdraw 
decision making 

0  

Dialysis patient 
withdraw 

0  

Dialysis patient 
palliative care 

0  

Dialysis passive 
euthansia 

0  

Dialysis passive 
euthansia ethic 

0  

Dialysis 
discontinuation 

7 Phillips et al (2005) 
Cohen et al (1993) 

Dialysis 
discontinuation 
decision making 

0  

Dialysis family 2  

PsycINFO 
Advanced search 

Dialysis family 
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ARTIKELÖVERSIKT 
 
Författare: Ashby, M., op´t Hoog, C., Kellehear, A., Kerr, P G., Brooks, D., Nicholls, K. & 
Forrest, M.  
 
År: 2005 
 
Land: Australien 
 
Tidskrift: Palliative medicine 
 
Titel: Renal abatement: lessons from a social study 
 
Syfte 
 

Metod Urval Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 

Studiens syfte 
var att undersöka 
varför patienter 
valde att avsluta 
eller inte påbörja 
dialysbehandling. 
 

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Analysen gjordes 
med hjälp av 
Grundad teori. 

Urvalet gjordes 
på två sjukhus. 
Vårdpersonalen 
informerade 
forskarna när 
potentiella 
deltagare fanns. 

52 varav 11 
patienter deltog i 
studien 
(41 patienter 
kunde inte delta 
på grund av 
bristande 
kommunikation, 
dålig hälsa och 
några patienter 
ville inte delta). 
Intervjuer 
gjordes med 11 
patienter och 
med 5 anhöriga. 

Orsakerna till att 
vilja avsluta 
dialysbehandling 
var: Dåligt 
livskvalitet, 
smärta och 
lidande, önskan 
att inte vara en 
börda och 
osäkerhet över 
sin prognos och 
känslan av 
övergivenhet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 s.2 (8) 

ARTIKELÖVERSIKT 
 
Författare: Birmelé, B., François, M., Pengloan, J., Français, P., Testou, D., Brillet, G., 
Lechapois, D., Baudin, S., Grezard, O., Jourdan, J-L., Fodil-Cherif, M., Abaza, M.,  Dupouet, 
L., Fournier, G. & Nivet, H.  
 
År: 2004 
 
Land: Frankrike 
 
Tidskrift: Nephrology dialysis transplantation 
 
Titel: Death after withdrawal from dialysis: the most common cause of death in a French 
dialysis population 
 
Syfte 
 

Metod Urval Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 

Syftet med 
studien var att 
undersöka vilka 
specifika drag de 
patienter som 
avslutade dialys 
hade.  
 
 

Kvantitativ 
metod. Intervjuer 
med läkare och 
sjuksköterskor 
efter att patienten 
har avlidit. Data 
hämtades även 
från patienternas 
journalerna.  
 
De har använt en 
kontrollgrupp 
som behandlades 
med dialys fram 
tills de dog. 

Patienter som 
dog under ett år i 
en region i 
Frankrike och 
hade behandlats 
med dialys i 
minst tre veckor. 

196 patienter 
 
40 patienter 
avslutade 
dialysbehandling 
156 patienter 
ingick i 
kontrollgruppen 
och dog av andra 
orsaker.  

Patienterna som 
avslutade dialys 
hade oftare 
demens, dålig 
hälsa och var mer 
beroende av 
hjälp i sitt 
dagliga liv.  
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ARTIKELÖVERSIKT 
 
Författare: Cohen, L M., Germain, M., Woods, A., Gilman, D. & McCue, J D. 
 
År: 1993 
 
Land: USA 
 
Tidskrift: Psychosomatics 
 
Titel: Patient attitudes and psychological considerations in dialysis discontinuation 
 
Syfte 
 

Metod Urval Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 

Att undersöka 
patienternas 
attityder kring 
avslutandet av 
dialysbehandling 
och vilka 
karaktäristiska 
drag de patienter 
som kunde tänka 
sig att avsluta 
dialys hade. 
 
 

Kvantitativ 
metod. 
Strukturerad 
intervju med 
hypotetiska 
frågor med fem 
svarsalternativ. 
Ett år senare 
undersöktes 
patienternas 
journaler för att 
se vilka val de 
gjort vad gäller 
deras vård.  

Alla patienter 
över 18 år som 
gick på dialys 
på en klinik 
tillfrågades 
under en sex 
månaders 
period.  
 
 

55 
(19) 
 
Bortfallet 
berodde på ovilja 
att delta, 
exkludering på 
grund av 
resultatet på 
Mini-Mental 
State 
Examination 
(MMSE), akut 
sjukdom, 
transportproblem 
och 
språkproblem.  

Patienterna tänkte 
sällan på att avsluta 
dialysbehandlingen. 
Orsaker till att vilja 
avsluta var demens 
och försämrad 
hälsa. 
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ARTIKELÖVERSIKT 
 
Författare: Davison, S N. & Jhangri, G S. 
 
År: 2005 
 
Land: Kanada 
 
Tidskrift: Journal of pain and symptom management 
 
Titel: The impact of cronic pain on depression, sleep, and the desire to withdraw from dialysi 
in hemodialysis patients 
 
Syfte 
 

Metod Urval Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 

Syftet med 
studien var att 
fastställa 
förhållandet 
mellan kronisk 
smärta, 
depression, 
sömnsvårigheter 
och viljan att 
avsluta HD-
behandling 
 

Kvantitativ 
metod. Enkäter 
som besvarats 
under HD-
behandling. 
Enkäten 
utformad efter 
Brief pain 
inventory (BPI), 
Beck depression 
inventory (BDI) 
och Pittsburgh 
sleep quality 
index (PSQI). 
Analys gjord 
med Chi-squared 
test. 

Urvalet gjordes 
på fyra HD-
mottagningar. 
Alla patienter 
som var över 18 
år, hade 
behandlats med 
HD under minst 
3 månader och 
kunde svara på 
en engelsk enkät 
erbjöds delta i 
studien som 
pågick under ett 
år. 

251 
(46) 

Kronisk smärta 
hade ett samband 
mellan 
depression och 
sömnproblem. 
Patienterna som 
led av smärta var 
mer benägna att 
vilja avsluta 
dialysbehandling. 
De vanligaste 
orsakerna till att 
vilja avsluta 
dialysbehandling 
var försämrat 
välbefinnande, 
känslan av att 
vara en börda 
och förlorad 
kontroll 
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ARTIKELÖVERSIKT 
 
Författare: Phillips, J M., Brennan, M., Schwartz, C E. & Cohen, L M. 
 
År: 2005 
 
Land: USA och Kanada 
 
Tidskrift: Journal of palliative medicine 
 
Titel: The long-term impact of dialysis discontinuation on families 
 
Syfte 
 

Metod Urval Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 

Syftet med 
studien var att 
undersöka hur 
anhöriga 
upplevde sorgen 
efter att en 
familjemedlem 
dött efter att ha 
avslutat 
dialysbehandling. 
 
 

Kvalitativ metod. 
Uppföljningsstudie. 
Efter ca 5 år 
gjordes 
telefonintervjuer 
med 
semistrukturerade 
frågor med 
anhöriga som 
förlorat en 
familjemedlem 
genom avslutning 
av 
dialysbehandling. 
Materialet har 
analyserats genom 
x2-test 

Urvalet kom 
ifrån 
originalstudien 
“The Baystate 
Dialysis 
Discontinuation 
Study”.  

I originalstudien 
deltog 79 patienter 
och 
familjemedlemmar. 
26 anhöriga deltog i 
uppföljningsstudien. 

Anhöriga tyckte 
de hade 
bearbetade 
sorgen efter att 
deras 
familjemedlem 
dött av att ha 
avslutat 
dialysbehandling. 
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ARTIKELÖVERSIKT 
 
Författare: Pruchno, R A., Lemay, E P., Feild, L. & Levinsky, N G 
 
År: 2005 
 
Land: USA 
 
Tidskrift: The Gerontologist 
 
Titel: Spouse as health care proxy for dialysis patients: whose preference matter? 
 
Syfte 
 

Metod Urval Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 

Undersöker om 
anhöriga till 
patienter med 
kronisk njursvikt 
beslutande 
stämmer överens 
med vad 
patienten skulle 
föredra 
 
 
 

Kvantitativ 
metod. 
Strukturerad 
intervju 
användes. 
Anhöriga fick 
hypotetiska 
frågeställningar 
med fem 
svarsalternativ. 

Urvalet hittades 
genom 
randomiserat 
utskick till 
patienter från 
”Medicare´s end-
stage renal 
disease 
program”. 
Annonser 
användes även 
för att hitta 
deltagare.  
 
 

315 par 
(24 par) 
 
Bortfallet 
berodde på att 
det inte var 
maken/makan 
som hade 
fullmakt att ta 
beslut om 
vården. 

Anhöriga utgår 
ifrån sina egna 
uppfattningar när 
de tar beslut om 
att avsluta 
behandling 
istället för att 
tänka hur 
patienten skulle 
vilja ha det. 
Patientens 
önskningar och 
anhörigas synsätt 
stämmer inte 
alltid överens. 
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ARTIKELÖVERSIKT 
 
Författare: Russ, A J., Shim, J K. & Kaufman, S R. 
 
År: 2007 
 
Land: USA 
 
Tidskrift: Social science & medicine 
 
Titel: The value of “life at any cost”: talk about stopping kidney dialysis 
 
Syfte 
 

Metod Urval Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 

Syftet med 
studien var att 
undersöka värdet 
av förlängt liv för 
dialyspatienter. 
 
 
 
 

Kvalitativ metod. 
Intervjuer och 
observation. 

Urvalet gjordes 
på två 
dialysenheter. 
Patienterna som 
var över 70 år 
tillfrågades om 
de ville delta i 
studien.  

43 patienter och 
21 vårdpersonal 

Äldre patienter 
ifrågasätter 
värdet med att 
behandlas och 
tycker inte att de 
har valt att 
behandlats utan 
accepterat det. 
Orsaker till att 
vilja avsluta 
behandling var 
att patienterna 
upplevde sig som 
en börda för 
anhöriga och att 
behandlingen 
innebar 
begränsningar i 
deras vardag. 
Vårdpersonal 
hade svårt att 
avgöra när 
patienterna 
verkligen 
uttryckte en 
önskan om att 
avsluta sina liv 
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ARTIKELÖVERSIKT 
 
Författare: Singer, P A., Martin, D K. & Kelner, M. 
 
År: 1999 
 
Land: Kanada 
 
Tidskrift: JAMA 
 
Titel: Quality end-of-life care. Patients´ perspectives. 
 
Syfte 
 

Metod Urval Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 

Studiens syfte 
var att 
identifiera och 
beskriva 
kvalitéer av 
vård i livets 
slutskede från 
patienternas 
perspektiv. 
 
 

Kvalitativ 
metod. 
Intervjuer med 
öppna frågor. 

Urvalet gällde 
dialyspatienter, 
HIV-smittade 
patienter och boende 
på långvårdshem. 
Urvalet har baserat 
på tre tidigare 
studier. För 
dialyspatienterna 
gjordes urvalet på 
sex HD-
mottagningar. 
Inklusionskriterierna 
var att deltagarna 
skulle vara över 18 
år, förstå engelska, 
fylla i ”advance 
directive forms” och 
behandlats med 
dialys mer än 3 
månader. 

532 patienter 
(310 var 
exkluderade, 81 
ville inte delta, 
43 avslutade, 7 
dog och 43 var 
inte tillfrågade). 
Intervjuer 
gjordes med 48 
dialyspatienter. 
Hela studien 
bygger på 126 
patienter. HIV-
patienter var 40 
och boende på 
långvårdshem 
var 38 patienter.  

Fem teman vad 
gäller kvalitéer i 
vård i livets 
slutskede 
identifierades: att 
få rätt smärt- och 
symtomlindring, 
slippa onödig 
förlängning av 
döendet, behålla 
känslan av 
kontroll, slippa 
vara en börda 
och stärkt 
relation med 
anhöriga. 
Resultatet som 
framkom utgick 
ifrån alla tre 
patientgrupper. 
Resultatet 
beskrevs kunna 
tillämpas på 
dialyspatienter. 
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EXEMPEL PÅ ANALYSEN 
 
Meningsbärande 
enheter 

Kondenserade 
enheter 

Koder Subkategorier Kategorier 

The decision, then, to 
withdraw dialysis was 
often made alone 

Beslutet att avsluta 
dialys togs av patienten 
själv. 

Ensam i 
beslutet 

For most, it is simply too 
overwhelming to engage 
the big questions of 
meaning raised by this 
technology and the 
potential decision-making 
about the timing of death 
it provokes. 

Det var överväldigande 
att tänka på att ta beslut 
om sin död 

Tanken på 
döden är 
överväldigande 

 
 
 
 
Svårigheter att ta 
beslut om sin 
egen död 

 
 
Patienters och 
anhörigas 
upplevelser kring 
beslutet om ett 
fortsatt liv eller 
död  
 
 
 

‘‘When they begin to see 
themselves as completely 
dependent on systems to 
keep them alive, that’s 
when you start hearing 
them talk about death and 
dying and they just don’t 
see themselves ‘going on 
this way’” 

När patienterna börjar 
se sig själva som helt 
beroende av maskiner 
för att leva börjar de 
fundera kring döden. 
Deras liv är inte deras 
längre och de vill inte 
fortsätta leva så. 

Sjukdomsinsikt Lidande 

‘Protecting others’ from 
such contemplations 
Their contemplations 
were never discussed 
with family or healt 
professionals until their 
decision to withdraw 
dialysis was fully made.// 
These patients faced 
difficulties in discussing 
their concerns to 
discontinue dialysis with 
either their families or 
health professionals.// 
Another patient treatment 
as akin to suicide. In the 
end it was his felt a sense 
of loyalty to the health 
professionals for all they 
had done for him.  

Patienterna vill skydda 
anhöriga och 
vårdpersonal och 
känner skuld över att 
vilja ta beslutet 

Skydda Känslan av skuld 
och att vara en 
börda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begränsningar i 
vardagen skapar 
försämrat 
välbefinnande 
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