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Titel: Patienters upplevelser av att leva med kronisk njursvikt och 
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Författare: Rebecca Fransson & Magdalena Sund 

Sammanfattning 
Bakgrund:  Varje år påbörjar mer är 1100 patienter, i Sverige, aktiv uremivård till följd av 
njursjukdom. Att påbörja hemodialysbehandling medför en stor förändring i patientens 
livsmönster och sociala liv. Utifrån den förändring behandlingen innebär är det av vikt att 
belysa patientens upplevelse av vilka förändringar i livsmönster och sociala liv innebär för att 
skapa god omvårdnad och skapa ökad livskvalitet. Genom att ge patienten möjlighet till 
delaktighet  
Syfte: Syftet med litteraturstudien är att belysa patienters upplevelser av att leva med kronisk 
njursvikt och hemodialysbehandling. 
Metod: En systematisk litteraturstudie. Artikelsökning utfördes i databaserna Cinahl, 
PubMed och PsykINFO. Studien utgår från åtta kvalitetsgranskade artiklar. 
Resultat: Resultatet visar på att hemodialyspatienter upplever ett omfattande lidande av sina 
fysiska, psykiska och sociala begränsningar samt av sina symtom till följd av sjukdomen. 
Resultatet genomsyras av hur viktigt hemodialyspatienten upplever att bekräftelse i vården är, 
men även bekräftelse från anhöriga. 
Slutsats: Kronisk njursvikt innebär en psykisk och fysisk påfrestning för patienten och 
omgivningen. Den kroniska njursvikten och beroendet av sjukvården i relation till 
hemodialysbehandlingen berör hela patientens livssituation. Bekräftelse, ökad kunskap och 
information ger möjlighet till att patienten får kontroll över sin behandling och en känsla av 
självständighet. 
Nyckelord: Hemodialys, Njursvikt, Upplevelser, bekräftande omvårdnad. 
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Inledning 
När en patient med kronisk njursvikt påbörjar behandling med hemodialys kommer patientens 

tillvaro förändras drastiskt. Patientens liv utan sjukdom finns inte längre kvar. Patienten 

kommer att tvingas följa det tidschema dialysmottagningen kan erbjuda med fasta 

behandlingstider. Hemodialysbehandlingen är tidskrävande och styr inte bara patientens liv 

utan påverkar även anhörigas liv (Nyberg & Jönsson, 2004). För att på bästa sätt bemöta 

patienter med livsuppehållande behandling och skapa ett bekräftande möte vill vi med 

föreliggande studie belysa patienters upplevelser av att leva med kronisk njursvikt och 

hemodialysbehandling. Vi vill även som en del i denna studie undersöka hur 

hemodialysbehandlingen påverkar vardagen och vilka upplevelser patienten har av 

omvårdnaden från sjuksköterskan. 

 

Bakgrund 
Bakgrunden beskriver diagnostik av njursvikt, njurens uppgift, behandling vid kronisk 

njursvikt och omvårdnad av patienter med kronisk njursvikt. 

 

Statistik och diagnostik 

I Sverige är antalet patienter som årligen påbörjar behandling i aktiv uremivård, dialys eller 

transplantation mer än 1100 människor (Nyberg, Jönsson, 2004). Antalet patienter i aktiv 

uremivård var den sista december 2010, 8501 patienter. 4740 med fungerande 

njurtransplantat, 2920 behandlades med hemodialys och 841 patienter med peritonealdialys. 

Patientkategorin med kronisk njursvikt har haft en ganska jämn tillväxt senaste åren, 

skillnaden har varit att andelen med fungerande njurtransplantat har ökat och antalet 

hemodialyspatienter steg markant under 2010. 2/3 av patienterna är män och 1/3 är kvinnor 

(Svenskt njurregister, 2011). 

 

Anledningen till njursvikt kan vara olika. Ärftliga njursjukdomar, polycystnjurar eller 

njurhypoplaci svarar för mindre än 10 procent av det totala antalet patienter i aktiv uremivård. 

Övriga patienter har alltså utvecklat njursvikt till följd av en primär njursjukdom till exempel 

glomerolunefrit eller sekundär njursjukdom som en del av systemsjukdom eller metabol 

sjukdom. Den allra vanligaste uremiorsakande sjukdomen är diabetes, som passerat 
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glomerolunefrit. Diabetesnefropati svarar för ca 1/3 av alla nyupptagna patienter i aktiv 

uremivård (Nyberg & Jönsson, 2004). 

 

Njursvikt 

Njursvikt innebär försämrad utsöndring av hormoner, urinämnen (urea), kreatinin, salter, 

andra slaggprodukter och vätska. Ökade mängder av dessa ämnen gör att koncentrationen i 

blodet stiger samt att vätska ansamlas i kroppen. På lång sikt leder ökade koncentrationer i 

blodet till en mängd olika sjukdomssymtom och sjukdomstillstånd till exempel ökad 

nedbrytning av skelettet och åderförkalkning Njursvikt kan liknas vid ett förgiftningstillstånd 

där kroppens samtliga organ och funktioner kommer att påverkas. Symtom vid njursvikt kan 

vara vaga och kommer smygande. Först när njurfunktionen är så kraftigt nedsatt att det är 

dags att starta behandling, dialys söker många patienter sjukvård (Nyberg & Jönsson, 2004). 

 

Symtom vid njursvikt kan delas in i allmänna och specifika symtom. Det vanligaste allmänna 

symtomet är trötthet, en trötthet som inte kan sovas bort. Även sömnrubbningar och en 

beskrivning av ”frusenhet invärtes”. Specifika symtom är gastrointestinala besvär, besvär med 

aptiten, illamående och tarmrubbningar som lös avföring. Vätskerubbningar orsakade av en 

försämrad förmåga att utsöndra salt och vatten (Nyberg & Jönsson, 2004). 

 

Vätskerubbningar kan i sig kamouflera en viktminskning när det blir en större del överflödig 

vätska i kroppen istället för muskelmassa. Muskelmassan minskar till följd av minskat 

födointag. Den fysiska prestationsförmågan avtar. Hos patienter med njursvikt blir huden torr 

och får en mer gråbrun pigmentering. Huden blir skör och går lätt sönder. Klåda är mycket 

vanligt förekommande vid njursvikt. För vissa patienter är klådan det som är svårast att 

uthärda av alla symtom (Nyberg & Jönsson, 2004). 

 

Behandling vid kronisk njursvikt 

När njurarna inte längre klarar av sina uppgifter behöver dialysbehandling påbörjas. 

Dialysbehandlingen innebär rening av blodet och det finns två typer av rening, 

peritonealdialys och hemodialys (Nyberg & Jönsson, 2004). Dialys är en metod där vissa 

ämnen eller avfallsprodukter avskiljs från det cirkulerande blodet genom hemodialys i en 

konstgjord njure eller genom peritonealdialys, genom bukhinnan (Lindskog, 1999). 
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Vid hemodialys (bloddialys) leds blodet från patienten via slangar till ett filter som är 

uppbyggt av ett halvgenomsläppligt membran. Genom filtret passerar blodet på ena sidan 

membranet och på andra sidan passerar dialysvätska. Membranet släpper igenom små ämnen 

som njuren normalt sett hade avlägsnat. Membranet inte kan skilja på nyttiga ämnen och 

ämnen som ska filtreras bort . En del nyttiga ämnen följer med i reningsprocessen. Hur 

mycket slaggprodukter och andra ämnen som passerar över membranet beror på hur mycket 

som finns i blodbanan och dialysvätskan, den så kallade koncentrationsskillnaden. 

Slaggprodukter och salterna i blodbanan transporteras via membranet till dialysvätskan 

(diffusion). Hos flertalet patienter med kronisk njursvikt finns ett överskott av vätska i 

kroppen. Det går också att avlägsna med hemodialys genom att tillföra en tryckskillnad över 

dialysmembranet. Överskottsvätskan i blodbanan pressas ut i dialysvätskan. För att få tillgång 

till blodbanan vid hemodialys behövs en access. En access kan vara en AV-fistel, ett opererat 

grovt kärl där en artär kopplats till en ven. Tillgång till accessen fås genom två dialysnålar 

(Nyberg & Jönsson, 2004). 

 

Dialysbehandlingen leder till symtomlindring, men symtomen försvinner sällan eller aldrig 

helt. Det är endast de slaggprodukter, salter och överskottsvätska som når blodbanan som kan 

dialyseras, vilket är en stor anledning till att behandlingen endast är symtomlindrande. 

Flertalet komplikationer och symtom kvarstår vid kronisk njursvikt trots behandling (Nyberg 

& Jönsson, 2004). 

 

Patienten med kronisk njursvikt ur ett omvårdnadsperspektiv 

Patienter med kronisk njursvikt är behov av samordnande, planerande, information, 

undervisning och stöd av sjuksköterskan. Att få bra information, undervisning och stöd ökar 

tryggheten för såväl patienter som anhöriga. Patienter som känner sig trygga och delaktiga 

ökar sannolikheten för att följa anvisningar och ordinationer och på så vis kan de själva bidra 

till ett bättre mentalt och fysiskt mående (Nyberg & Jönsson, 2004). 

 

Teoretisk referensram 
Teoretisk referensram beskriver bekräftande omvårdnad enligt SAUK-modellen. 
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Bekräftande omvårdnad enligt SAUK-modellen 

Grunden för den bekräftande omvårdnaden är att se varje människa som unik, oavsett om det 

handlar om patient, anhörig eller vårdare. Ett bekräftande möte där en god relation skapas 

anses vara förutsättning för att god omvårdnad kan ges till patienten. Vårdpersonal bör arbeta 

och utöva omvårdnad utifrån en gemensam värdegrund. Ett professionellt bemötande handlar 

om att sjuksköterskan har en egen medvetenhet om sitt förhållningssätt i mötet. Om patienten 

inte upplever sig sedd, hörd eller förstådd kan osäkerhet uppstå. Likväl om vårdpersonal inte 

lyckas skapa en god relation till patienten skapas en osäkerhet och misstro (Idvall, 2009). 

 

Inom SAUK modellen är målet för omvårdnad att öka patientens självkänsla. Omvårdnaden 

bör utformas individuellt där patientens upplevelser utgör centrum. Syftet med vård och 

omvårdnad är att bevara och förstärka den enskilda patientens hälsa utifrån individuella behov 

och möjligheter. Patienter som upplever sig bekräftade har en ökad självkänsla och en högre 

anpassningsförmåga vilket har betydelse för hanteringen av sin livssituation (Gustafsson, 

2004). 

 

SAUK-modellen är en modell bestående av omvårdnadsmål och bekräftelseprocess. Modellen 

indelas i fyra faser: S-fasen, A-fasen, U-fasen och K-fasen. S innebär sympatiuttryckande 

omvårdnad, A innebär accepterandeskapande omvårdnad, U innebär upplevelsemässig 

omvårdnad och K innebär kompetensmanifesterande omvårdnad. S-, A- och U- fasen är 

delmål till huvudmålet K- fasen. Första delmålet är alltid S-fasen för att sedan påbörja målen i 

A-fasen när patienten och sjuksköterskan anser att målen i S-fasen är avslutade (Gustafsson, 

2004). 

 

Fas 1 (S= sympati) 

S-fasens omvårdnadsmål är att uttrycka sympati. Sjuksköterskan ska i denna fas öka 

patientens trygghet och säkerhet för att kunna stödja patientens egna resurser. Patienten ska 

känna sig sedd och genom omvårdnadshandlingarna ska sjuksköterskan visa medkänsla och 

omsorg för patientens behov. Bekräftelse ökar patientens motivation och känsla av 

engagemang. Upplever patienten sig bekräftad av sjuksköterskan och känner sympati i det 

vårdande mötet bidrar det till ett lugn som ger ökad trygghet och självförtroende, vilket 

underlättar för patientens delaktighet i omvårdnaden. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan 

ser till patientens egna resurser, viljor, planer och uppfattningen av patientens syn på den egna 
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förmågan. Patienten kan medverka och känna sig delaktig i omvårdnaden genom att delge 

sina tankar och önskemål. Sjuksköterskan kan genom sin profession stödja patienten genom 

att noga informera om vårdförlopp, planerade åtgärder och hur patienten kan göra för att 

befrämja hälsa (Gustafsson, 2004). 

 

Fas 2 (A= Accepterande) 

A- fasen präglas av sjuksköterskans uppmärksamhet, av respekt för den unika människan och 

tilltro till patientens sätt att uttrycka sin situation. Omvårdnad syftar till att stödja patientens 

uttryckta önskemål och vad patienten anser är relevant. Sjuksköterska ska aktivt lyssna, inte 

döma och det patienten uttrycker ska tas på allvar. Att låta patienten delge sina upplevelser av 

sin situation och känna tillit verkar främjande inför kommande omvårdnadsinsatser och 

möjligheter till att stödja patienten att uppnå sina mål (Gustafsson, 2004). 

 

Patienten ska ses som en resurs och sjuksköterskan ska stödja patienten så hon känner 

delaktighet i omvårdnaden. För att stödja patienten så hon känner delaktighet i omvårdnaden, 

krävs en medvetenhet och självkännedom samt en lyhördhet för patienters olikheter och 

sårbarhet med respekt för patienten som unik person. Det gäller för sjuksköterskan att 

uppfatta och upptäcka resurser i form av livsvilja och förmågor samt uppmärksamma 

patientens förhållningssätt till sin dåtid, nutid och framtida livssituation. Patientens 

förhållningssätt inför framtiden kan vara att patienten tänker ge upp eller ta situationen som 

en utmaning med hopp om att se nya möjligheter och där en livskris kan ge möjlighet till 

personlig tillväxt. För att patienten ska känna kontroll över sin situation, medverka i beslut 

och förmåga till egenvård krävs kontinuerlig information (Gustafsson, 2004). 

 

Fas 3 (U = Upplevelse) 

U-fasen ska förvärva kunskap om patientens upplevelsemässiga innebörd av omvårdnaden 

och patientens livssituation. Sjuksköterskan bekräftar patienten genom att lyssna på patientens 

berättelser och reflektera med hjälp av tidigare kunskaper och erfarenheter. 

Syftet är att patienten ska känna sig som en unik och värdefull person samt bevara och 

befrämja patientens livskompetens. Sjuksköterskans omvårdnadshandlingar fokuseras och 

utförs efter patientens uttryckta önskemål och behov för att skapa trygghet. När 

omvårdnadsmålen i denna fas är uppfyllda ska patienten förvärvat kunskaper för att kunna 

reflektera och bedöma sin situation (Gustafsson, 2004). 
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Fas 4 (K = Kompetens) 

K- fasen är modellens sista fas och innehåller fyra omvårdnadskompetenser (KL-, KR-, KIM- 

och KYM-fasen) som tillsammans ska ge patienten ny och ökad kunskap. Relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten ska vara ömsesidig (Gustafsson, 2004). 

 

I KL fasen (kompetens livsplanomvårdnad) ska sjuksköterskan med hjälp av återkoppling från 

patienten välja lämpliga omvårdnadshandlingar för att patienten ska nå upp till sin livsplan, 

utifrån där patienten är och vill vara. Syftet är att bevara och förstärka patientens 

handlingskunskaper och självförtroende. Patienten ska känna stöd från sjuksköterskan att 

hantera livssituationen och sjukdomen (Gustafsson, 2004). 

 

I KR- fasen (kompetens repertoaromvårdnad) ska sjuksköterskan fokusera på att utvidga 

patientens kunskaper om sjukdomen, vilket omfattar patientundervisning, hälsovägledning 

och egenvårdsvägledning. Sjuksköterskan ska hjälpa patienten att hitta tillförlitlig information 

och stödja patienten med tillvägagångssätt att bemästra ohälsa (Gustafsson, 2004). 

 

I KIM- fasen (kompetens inre miljöomvårdnad) ska sjuksköterskan försöka förstå patientens 

upplevelsemässiga innebörd av sin livssituation och hur han eller hon bedömer sig själv. 

Patientens egna värderingar, attityder och känslor så som trygghet, oro, skuld och glädje kan 

påverka den personliga utvecklingen. Sjuksköterskans omvårdnadshandlingar ska stärka 

patientens egna resurser som avser patientens syn på sig själv, känslor, förhoppningar och 

värderingar för att öka motivationen att klara av livssituationen (Gustafsson, 2004). 

 

I KYM fasen (kompetens yttre miljöomvårdnad) ska sjuksköterskan sammanföra patientens 

inre och yttre miljö för att hjälpa patienten att bearbeta känslor som upplevs i samband med 

sjukdom. Den yttre miljön innefattar kultur, socialt nätverk och fysisk miljö som på olika sätt 

kan uppmärksammas avseende delaktighet och involvering i relation till andra och omvärlden 

(Gustafsson, 2004). 

 

Problemformulering 
Att vara kronisk njursjuk och leva med hemodialysbehandling beskrivs i litteraturen som att 

hela patientens livssituation blir annorlunda. Ett sätt att hantera en förändrad livssituation är 
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att tillåtas vara delaktig i behandlingen. Att se patienten som resurs i vården och uppmuntra 

till aktivt deltagande i delar eller hela sin behandling. Aktivt deltagande i behandlingen kan 

skapa meningsfullhet men deltagandet i behandlingen behöver anpassas efter varje patients 

förmåga. För att hemodialyspatienten ska finna trygghet och självförtroende att delta i sin 

behandling behöver han eller hon känna sig bekräftad (Nyberg & Jönsson, 2004). SAUK-

modellen bygger på patientens subjektiva upplevelse som grund för omvårdnaden där varje 

patient och omvårdnadssituation ska ses som unik. Bekräftande omvårdnad ligger till grund 

för att bevara och befrämja patientens livskompetens (Gustavsson, 2004). Att belysa 

patienters upplevelser av att leva med kronisk njursvikt och hemodialysbehandling kan ge en 

ökad förståelse för hemodialyspatientens livssituation. En ökad förståelse kan i sin tur ge 

vårdpersonal kunskap om vad god omvårdnad kan innebära för hemodialyspatienten. 

 

Syfte 
Syftet med litteraturstudien är att belysa patienters upplevelser av att leva med kronisk 

njursvikt och hemodialysbehandling. 

 

Metod 
Vald design, för att belysa aktuell forskning relaterat till syftet var en systematisk 

litteraturstudie (Polit & Beck, 2008 ). Sökningar efter relevanta artiklar skedde genom 

databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Databaserna är specialiserade på vetenskaplig 

omvårdnadsforskning och är bland de viktigaste elektroniska databaserna för sjuksköterskor 

och vårdpersonal (Polit & Beck, 2008). Sökord relaterade till syftet valdes på svenska och 

översattes sedan till engelska, se Tabell 1. 

Tabell 1 

Svenska sökord Engelska sökord 

hemodialys hemodialysis 

livskvalitet quality of life 

kronisk njursvikt chronic kidney disease 

upplevelser life experience 

 

För att sökstrategin ska ge en hanterbar mängd relevanta artiklar utformades 

inklusionskriterier och exklusionskriterier (Willman & Stolz, 2002). 
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Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Artiklar publicerade på engelska eller svenska. Vetenskapliga artiklar publicerade i en 

vetenskaplig tidskrift och varit vetenskapligt granskade, peer reviewed. Artiklar publicerade 

efter 2000-01-01. I första hand studier utförda i Sverige och Europa. Urvalet av deltagarna i 

studierna ska vara vuxna män och kvinnor, äldre än 18 år. Artiklar ur ett patientperspektiv. Vi 

exkluderade artiklar ur ett familje- eller vårdgivarperspektiv.  

 
Databassökningsförfarandet  

Den initiala sökningen till litteraturstudien började med en fritextsökning i databasen Google 

Scholar. Där söktes på texten hemodialys patienters upplevelser av livskvalitet. Sökningarna 

utfördes 26 januari 2012 och gav 76 träffar, varav samtliga titlar lästes igenom. En träff var en 

sammanfattning på en avhandling ”Att leva med hemodialys”, skriven av Birger Hagren. I 

avhandlingens referens fann vi två studier motsvarande vårt syfte. I Cinahl gjordes en sökning 

på författaren, Hagren, B. och fann där två artiklar (artiklar nr 1,2) motsvarande syftet. Övriga 

träffar i Google Scholar, ansågs ej relevanta och valdes bort då de ej motsvarade vårt syfte.  

 

Sökningarna i Cinahl genomfördes sista två veckorna i januari 2012. Genom att använda 

suggested subject terms i Cinahl fick vi reda på att sökordet vi valt var en vedertagen term, 

tesaurus, i sökmotorn. Vi valde att söka med alla undergrupper för sökordet, i Cinahl kallat 

”explode”. För få fram de artiklar där valda sökord är huvudaspekten i studierna valdes 

sökning med ”major concept”, vilket gör att sökningen begränsas. Sökningen kombinerades 

även med booleska sökoperatorn AND vilket gör att mycket användbar litteratur fångas 

samtidigt och sökningen avgränsas (Willman & Stoltz, 2002). När sökorden kombinerades för 

att erhålla en hanterbar mängd artiklar fann vi att vid kombination av fler än två sökord gav 

sökningen inget tillfredställande resultat. Sökningen från Cinahl redovisas i Tabell 2. 

Motsvarande metod användes i PubMed och PsycINFO. I PsycINFO gjorde vi sökningar på 

valda sökord. Sökstrategin från PsycINFO redovisas i tabell 3. I PubMed gjordes sökningarna 

den 30 januari 2012. För att säkerställa att samma term/begrepp hade motsvarande betydelse i 

PubMed och för att öka precisionen av artikelsökning gjordes sökning i MeSH. Motsvarande 

sökord för hemodialysis var renal dialysis. Sökstrategin från PubMed redovisas i Tabell 4.  

Antalet genomlästa titlar och abstrakt redovisas för varje databas i tabellform. Lämpliga 

artiklar valdes ut för vidare kvalitetsgranskning. 
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Tabell 2 Sökstrategi från Cinahl 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstract 

Valda 

artiklar 

hemodialysis 

[explode] 

1906  0 0 0 

Quality of life 

[major 

concept] 

7455 0 0 0 

Hemodialysis 

AND quality 

of life 

66 66 66 4 

(artiklarna 

nr 7,9,6,2) 

Kidney 

failure, 

chronic 

[explode] 

2513 0 0 0 

Life 

experiences 

[major 

concept] 

1184 0 0 0 

Kidney 

failure, 

chronic AND 

life 

experience 

8 8 1 1 

(artikel nr 3) 
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Tabell 3 sökstrategi i PsycINFO 

Sökord Antal träffar  Antal lästa 

titlar  

Antal lästa 

abstrakt 

Valda 

artiklar 

hemodialysis 170 0 0 0 

quality of life 8144 0 0 0 

hemodialysis 

AND quality 

of life 

25 25 25 2 

(artiklarna nr 

8,6) 

 

 

Tabell 4 sökstrategi i PubMed 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa titlar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal valda artiklar  

renal dialysis 83794 0 0 0 

renal dialysis [Majr] 59916 0 0 0 

quality of life 95123 0 0 0 

quality of life[Majr] 41764 0 0 0 

renal dialysis AND 

quality of life 

3178 0 0 0 

renal dialysis [Majr] AND 

quality of life[Majr] 

692 0 0 0 

renal dialysis [Majr] AND 

quality of life[Majr] ¹ 

281 281 15 1 
(artikel nr 4) 
Samt redan inkluderade 
artiklarna nr 7,8,6,2,1 

 

 

Den valda artikeln i PubMed var från Sverige varför en ny fritextsökning på författaren 

Heiwe, S även gjordes i Cinahl, med tio träffar. Varav en artikel (artikel nr 5) var relevant för 

syftet och inkluderades. Datamättnad i vår artikelsökning ansågs uppnådd när flera 

inkluderade artiklar återkom i samtliga databaser. Varje inkluderad artikel har tilldelats ett 

nummer och redovisas i artikelmatrisen, Bilaga 1. 
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Kvalitetsbedömning 

För att säkerställa att framtagna artiklar var vetenskapliga och peer reviewed utfördes kontroll 

i Ulrich´s Periodicals Directory. De utvalda artiklarna kvalitetsgranskades och bedömdes med 

hjälp av en modifierad granskningsmall för studier av kvantitativ och kvalitativ metod 

(Forsberg & Wengström, 2008). Modifierad granskningsmall redovisas i Bilaga 4. Mallarna 

bestod av frågor som med hjälp av artiklarna skulle besvaras. Genom att varje fråga i mallen 

besvarades kunde författarna ta ställning till om artiklarna hade bra kvalitet eller ej. Enligt 

Forsberg och Wengström, (2008) bör artiklar med låg kvalitet inte inkluderas i en 

litteraturstudie. Ingen artikel bedömdes ha låg kvalitet varför samtliga utvalda artiklar 

inkluderades. Varje artikel av författarna bedömda kvalitet, redovisas i artikelmatrisen (Bilaga 

1).  

 

Forskningsetiska överväganden 

Innan arbetat med att göra en systematisk litteraturstudie påbörjas bör etiska överväganden 

göras (Forsberg & Wengström, 2008). Etiska kommittén godkänner forskningsansökningars 

etiska aspekter (Granskär & Höglund, 2008) . Sex av åtta inkluderade artiklar är godkända av 

etisk kommitté. I de två studier där etisk godkännande ej framgår har dessa ändå valts att ingå 

i litteraturstudien då de svarar för vårt syfte. Artiklarnas forskare har i dessa två studierna 

tydligt beskrivit syfte, metod och resultat. Samtliga inkluderade artiklar är Peer Reviewed, 

vilket innebär att artiklarna är publicerade i en vetenskaplig tidskrift där en expertgrupp inom 

området granskat artikeln innan publicering. Granskningen är en metod för att säkerhetsställa 

och upprätthålla vetenskaplig kvalitet (Willman & Stolz, 2002). Etiska överväganden bör 

även göras beträffande presentationen av resultatet (Forsberg & Wengström, 2008). Genom 

en medvetenhet av att våra egna föreställningar kan påverka resultatet, har resultatet granskats 

objektivt. Vi har redovisat resultatanalysen på ett på neutralt och sanningsenligt sätt och ingen 

del av resultatet har lyfts bort. 

 

Dataanalys 

Vi har valt att analysera resultaten i artiklarna utifrån den innehållsanalys beskriven av 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2008). Resultaten från våra inkluderade studier lästes var 

för sig. Tillsammans identifierades olika meningsenheter för att därefter kondenseras. 

Kondensering avser den processen där meningsenheterna görs kortare utan att förlora innehåll 

och centrala begrepp. Den kondenserade texten kodades sedan och utifrån den kodade texten 
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skapades underkategorier. Underkategorier bestod av två eller flera koder. Underkategorierna 

delades sedan in i två övergripande kategorier.  

 

Resultat 
Generellt ansågs hemodialyspatienter uppleva en sämre livskvalitet, dels gentemot den 

allmänna populationen och dels gentemot patienter som behandlades med peritonealdialys 

(Timmers, Thong, Dekker, Boeschoten, Heijmans et al, 2008). Sett till allmän hälsa, enligt 

SF-36, upplevde hemodialyspatienter sällan en förbättring på sikt (Cleary & Drennan, 2005). 

Nedan presenteras resultatet i två övergripande kategorier med tillhörande underkategorier 

som kan relateras till livskvalitet och hälsa.  

 
Upplevelser av begränsningar i vardagliga livet 

Kategorin inkluderar tre underkategorier: Förlust av tid och hantering av tidsförlust i 

beroendet till hemodialysbehandlingen, Förlust av fysisk och mental energi och hantering av 

trötthet och Påverkan på arbetsliv och socialt liv.  

 

Förlust av tid och hantering av tidsförlust i beroendet till hemodialysbehandlingen 

Patienter med hemodialysbehandling upplevde behandlingen som tidskrävande och att 

perioden mellan behandlingarna var korta något som ledde till en försämrad livskvalitet 

(Herlin & Wann –Hansson, 2010). Genomgående i samtliga kvalitativa artiklar var att 

patienterna med hemodialysbehandling upplevde en uppbundenhet, en total avsaknad av 

frihet vilket gjorde det svårt att finna utrymme att leva, arbeta och tid för spontanitet. (Herlin 

& Wann-Hansson, 2010; Hagren, Petterson, Severinsson, Lützén & Clyne, 2000; Heiwe & 

Abrandt Dahlgren, 2004; Hagren, Pettersen, Severinsson, Lützen & Clyne, 2003; Heiwe, 

Clyne & Abrandt Dalhlgren, 2004). Känslan av förlust av frihet bestod i att den tidskrävande 

hemodialysbehandlingen jämfördes med ett vanligt arbete men utan semester och utan 

möjlighet till ledighet. Att behöva sitta och vänta länge på att bli startad i behandlingen samt 

behandlingstiden upplevdes vara slöseri med tid (Hagren et al., 2004; Herlin & Wann-

Hansson, 2010). Patienter med en mer omfattande medicinsk vård utöver 

hemodialysbehandlingen, upplevde en konstant förlust av lugn och ro. Schemaläggning och 

planering av behandlingarna var viktig för att hantera den övergripande känslan av att ha för 

lite tid och avsaknad av lugn och ro. Patienter med hemodialysbehandling schemalagde dag 

för dag för att tiden mellan hemodialysbehandlingarna skulle utnyttjas optimalt. 
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Genomgående uttryckte patienterna att de alltid försökte utnyttja sin lediga tid. Med ledig tid 

avsågs tiden mellan hemodialysbehandlingarna. Patienterna uteslöt fysiska aktiviteter som 

ansågs vara allt för tidskrävande, för att få mer tid (Heiwe et al, 2003; Heiwe & Abrandt 

Dahlgren, 2004).  

 

Förlust av fysisk och mental energi och hantering av trötthet 

Den livsomställning sjukdomen innebar upplevdes som begränsande (Hagren et al. 2004).  

Patienterna beskrev att den fysiska tröttheten begränsade dem att inte kunna utföra vardagliga 

aktiviteter som de normalt gjorde. Det innebar svårigheter att utöva vardagliga sysslor till 

exempel städning, promenader och handla mat (Heiwe et al, 2003; Heiwe et. al, 200; Cleary 

& Drennan, 2005). Ju äldre patienterna var desto mer påtaglig var känslan av fysisk trötthet 

(Lopes, Bragg-Gresham, Goodkin, Fukuhara, Mapes, Young et al., 2007). Sämst fysisk 

förmåga uppmättes bland kvinnor, arbetslösa, äldre och patienter i särskilt boende eller 

vårdhem (Lopez et al., 2007). Vissa av patienterna kunde helt undvika fysisk ansträngning 

eftersom de inte kände att de hade kraft nog och att de mer eller mindre ständigt kände sig 

orkeslösa (Heiwe & Abrandt Dahlgren, 2004). Fysisk trötthet visade sig även leda till en 

sexuell funktionsnedsättning vilket upplevdes som förlust och begränsning (Kastrouni et al., 

2010). Många upplevde ett konstant behov av sömn efter att de påbörjat behandling med 

hemodialys vilket innebar att de var tvungna att vila mycket de dagar de hade 

hemodialysbehandling. Vila ansågs nödvändigt för att orka med det som beskrevs vara 

dagliga sysslor men vilan begränsade också deras möjligheter till aktiveter (Heiwe et al., 

2003; Heiwe & Abrandt Dahlgren, 2004; Cleary & Drennan, 2005). Bristen på mental energi 

kunde leda till koncentrationssvårigheter och en känsla av likgiltighet vilket gjorde det svårt 

att ta till sig information (Heiwe et al., 2003).  

 

Hemodialyspatienterna försökte schemalägga så mycket som möjligt av sina aktiviteter på 

sina lediga dagar eftersom de visste att de skulle vara för trötta under dagarna de genomgick 

hemodialysbehandling (Herlin & Wann-Hansson, 2010; Heiwe & Abrandt Dahlgren, 2004). 

För att hantera att fysiska och mentala tröttheten var olika hög under dagen gjorde patienterna 

anpassningar. Anpassningarna kunde bestå i att patienterna förändrade sin syn på livet, till 

exempel minskad nyfikenhet inför att pröva nya saker och aktiviteter. Patienterna ansåg inte 

heller att deras dagliga aktiviteter såsom att städa, hänga upp tvätt, handla etc. var lika viktiga 

(Heiwe & Abrandt Dahlgren, 2004).  
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Alternativet till att inte orka genomföra sysslor var att skjuta upp sysslorna till en annan dag 

eller ett annat tillfälle när patienterna upplevde att de hade mer fysisk energi. Patienterna fick 

anpassa sitt tempo för att orka genomföra sina vardagliga sysslor. Anpassning av tempo 

innbar ett försämrande av den fysiska kapaciteten och muskelmassan. Anpassningen av tempo 

innebar också att en syssla eller aktivitet tog längre tid. Hemodialyspatienter som helt valde 

undvika att utföra en vardaglig syssla påverkades negativt genom en emotionell distansering 

och att deras prestationsförmåga försämrades (Heiwe & Abrandt Dahlgren, 2004). 

 

Påverkan på arbetsliv och socialt liv  

Sjukdomen och behandlingen begränsade psykosociala, äktenskapliga och ekonomiska delar 

av livet. Till exempel att inte längre kunna arbeta och resa som vanligt. Sjukdomens 

begränsningar skapade distans till arbetslivet och det sociala livet generellt. En del patienter 

kände i allmänhet starkt stöd från familj och släkt där familjen kom att ta över den 

ekonomiska bördan (Hagren et al., 2000; Kastrouni, Sarantopoulou, Aperis, Alivanis, 2010). 

För en del patienter upplevdes att självständigheten begränsades vilket resulterade i isolering 

från det sociala livet dels på grund av rädsla att bli behandlad annorlunda och dels på grund 

av en avsaknad av engagemang (Heiwe et al., 2003). Kvinnor uppvisade högre kvalitet i det 

sociala livet än män (Lopez et al., 2007). 

 

Många gånger kände hemodialyspatienterna att människor runt omkring dem saknade 

förståelse för deras situation. Att bevara och vårda en relation eller ett parförhållande ansågs 

svårt, dels på grund av tidsbrist men också på grund av att många patienter inte orkade 

upprätthålla ett fungerande förhållande. Hos några patienter hade deras kroniska njursvikt 

stärkt förhållandet men rollerna hade skiftat. Den ”svage” blev ”stark” och den ”starke” blev 

”svag”. Vissa hemodialyspatienter kände att deras kroniska njursvikt skapade större lidande 

hos deras anhöriga än hos dem själva (Hagren et al., 2000). Förståelse från anhöriga var 

väsentlig och att kunna be anhöriga om hjälp ansågs värdefullt. Men att använda social hjälp 

som anpassningsstrategi kunde också vara negativt. Hjälpen kunde skapa ett beroende utifrån 

(Heiwe & Abrand Dahlgren, 2004; Kastrouni et al., 2010) 

 

Att hitta en ny partner efter ha börjat i hemodialysbehandling tyckte några var svårt. Några 

skämdes över att tala om sin kroniska njursvikt med andra utanför dialysmottagningen. Det 
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var lättare att stanna hemma än att följa med på aktiviteter för att slippa riskera att någon 

skulle fråga om sjukdomen (Herlin & Wann- Hansson, 2010). Vissa patienter försökte leva så 

normalt som möjligt genom att behandla sin sjukdom ”vid sidan om” i ett försök att 

upprätthålla och hantera sin livssituation (Hagren et al., 2004). 

 

Känslomässiga reaktioner i samband med vård och behandling 

Kategorin inkluderar två underkategorier: Upplevelser av trygghet och stöd och Upplevelser 

av oro och utsatthet 

 

Upplevelser av trygghet och stöd 

En stor del av behandlingstiden tillbringades på hemodialysmottagningen och förtroendet för 

vårdpersonalen var därför viktig. Dialysmottagningen beskrevs av många patienter som ett 

”familjärt ställe”, ett andra hem. För många patienter var humor viktigt, att patienter och 

personal kunde skratta tillsammans. För vissa patienter upplevdes dialysbehandlingen vara en 

symbolisk livlina av vilken deras liv var beroende (Hagren et al., 2000). God kompetens hos 

vårdgivaren skapade trygghet (Herlin & Wann- Hansson, 2010). Även kontinuitet hos 

vårdpersonalen ansågs viktigt då det gjorde att patienterna kände sig lugna, väl 

omhändertagna och kunde förlita sig på vårdpersonalen. Ett exempel på kontinuitet kunde 

vara att patienterna hade en ansvarig läkare, där samtal kring sjukdomen och hälsosituationen 

diskuterades (Hagren et al., 2000; Hagren et al., 2004). 

 

Upplevelser av oro och utsatthet 

Att vara beroende av sjukvården på grund av sjukdomen och hemodialysbehandlingen 

medförde känslor av ilska, sorg, depression och sårbarhet. Sjukdomen och beroendet 

resulterade i en upplevelse av sårbarhet och utsatthet. Det framkom att hemodialyspatienter 

emellanåt upplevde frånvaro av bekräftelse, bristande förståelse och empati från 

vårdpersonalen och de upplevde ofta att deras livssituation inte var förstådd eller respekterad 

av personalen. De uttryckte en känsla av att inte ha blivit sedda som individer (Hagren et al, 

2004). Patienterna önskade att den personliga integriteten på dialysmottagningen kunde ha 

varit större, vilket ansågs svårt eftersom medpatienterna ofta var mycket sjuka och flera 

patienter behandlades på samma sal. Under hemodialysbehandlingen fanns mycket tid för 

patienterna att reflektera och observera omgivningen och sin egen situation. Patienterna blev 

medvetna om hur övriga medpatienter mådde och vad som hände runt omkring. Sammantaget 
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påverkades hemodialyspatienterna negativt av medvetenheten om andra patienters situation 

och patientmiljön på dialysmottagningen. Hemodialyspatienterna uttryckte vikten av att 

vårdpersonal anpassade varje dialystillfälle efter patientens individuella behov (Hagren et al., 

2000). 

 

Hemodialysbehandlingen väckte en mängd olika rädslor bland patienterna. Några rädslor 

inför behandlingen kunde vara att något generellt skulle gå fel. Att dialysnålarna skulle göra 

ont och att AV-fisteln skulle perforeras. Patienterna uttryckte en rädsla för att personalen 

skulle misslyckas att sätta dialysnålarna vilket innebar att de skulle behöva sticka om dessa 

och att det skulle göra mer ont. Hemodialyspatienter som ansåg eller visste att de var 

svårstuckna upplevde mer oro inför sin behandling och vem som skulle ansvara för 

behandlingen (Hagren et al., 2000; Herlin& Wann-Hansson, 2010). Vissa patienter upplevde 

dialysnålarna och momentet att sätta dessa, var mer påfrestande än andra patienter. De 

uttryckte tydligt att de ville bli omhändertagna av erfaren personal (Hagren et al., 2004). Ny 

personal skapade oro och rädsla hos patienterna (Herlin & Wann- Hansson, 2010). I försök att 

hantera oro och rädsla förekom det att patienter gavs möjlighet att med stöd och uppmuntran 

från vårdpersonalen att själva lära sig att sätta dialysnålarna och där med starta sin 

hemodialysbehandling (Hagren et al., 2004). 

 

Diskussion 
Diskussionen tar upp metoddiskussion och resultatdiskussion. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien är att belysa patienters upplevelser av att leva med kronisk 

njursvikt och hemodialysbehandling. Genom att följa processen för en systematisk 

litteraturstudie för valt syfte och problemområde kunde vi åstadkomma en sammanfattning av 

data från aktuell forskning. Syftet med att sammanfatta data från aktuell forskning är att få 

fördjupad kunskap i ämnesområdet och kunskapen kan vara praktisk användbar i den kliniska 

verksamheten (Forsberg & Wengström, 2008, Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). En 

förutsättning för att kunna göra en systematisk litteraturstudie är att det finns tillräcklig 

mängd av relevant forskning av god kvalitet för att kunna genomföra analyser och slutsatser 

(Forsberg & Wengström, 2008).  
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Den mest omfattande sökningen av vetenskapliga artiklar har gjorts i databasen Cinahl och 

PubMed. Cinahl och PubMed är de databaser som är mest relevanta i omvårdnadsforskning 

(Forsberg & Wengström, 2008). Kompletterande sökningar i PsycINFO gjordes för att få 

fram ytterligare artiklar. Ytterligare sökningar i till exempel SWEMED+ kunde kanske ha 

inbringat ytterligare artiklar. Tidsbegränsningen i examensarbetet och begränsningen i 

använda databaser får därför ses som en brist i artikelsökningen. 

 

Vi upplever att antalet inkluderade studier i litteraturstudien är något låg, men de inkluderade 

studierna motsvarar vårt syfte väl och resultatdelarna är så pass uttömmande för vår 

litteraturstudie att kunskapsbidraget är högt. Därför har inga kompletterande sökningar i andra 

databaser känts nödvändiga för vår litteraturstudie. 

 

Studier som ej är utförda i Sverige eller Europa valdes bort. Artiklarnas ursprung gör att vi 

endast belyser upplevelser som framkommer i studier från Sverige och Europa, för att få en 

känsla för hur upplevelser beskrevs i vad vi tycker är en geografisk närhet. Vi valde dock efter 

noggrant betänkande att ta med en kvantitativ artikel som behandlade en studie gjord i sju 

länder där fem Europeiska länder samt USA och Japan ingick. Studien inkluderades därför att 

den visar på att det inte spelar någon roll var i världen man bor när man är kronisk njursjuk 

utan att upplevelsen av sjukdomen i sig är den samma. Däremot kan ekonomiska, sociala, 

medicinska etc. möjligheter säkert skilja sig markant beroende på var patienterna bor, vilket 

vi inte alls i litteraturstudiens resultatdel behandlat. I övrigt exkluderades studier genomförda 

i övriga världen och om vi istället valt att inkludera dessa studier kan resultatet sett 

annorlunda ut. Det innebär begränsningar i framkomsten hur upplevelser relaterat till syftet 

ser ut i övriga delar av världen. I och med begränsningar i framkomsten hur upplevelsen 

beskrivs i övriga delar av världen kan resultatet i vår studie eventuellt ha en begränsad 

överförbarhet. Men genom att vi inkluderat den ovan nämnda studien där vi tydligt ser att 

upplevelsen av sjukdomen är den samma, kan det öka överförbarheten. Syftet att belysa en 

specifik patientkategoris upplevelser, i detta fall hemodialyspatienter, gör att resultatet är 

överförbart på motsvarande patientkategori men också att resultatet kanske ej är överförbart 

till vilken patientgrupp som helst. 

 

För att i en systematisk litteraturstudie belysa patienters upplevelser bör kvalitativa artiklar 

användas (Forsberg & Wengström, 2008). Tillämpning av förvärvad kunskap genom 
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kvalitativ forskning är att verkligheten i kvalitativ forskning inte är absolut, fakta är alltid 

fakta i ett specifikt sammanhang, forskningssammanhanget, som en specifik person, den 

deltagande, ger förutsättning för (Granskär & Höglund, 2008). Genom att även använda oss 

av kvantitativa studier inom det valda syftet har vi ökat trovärdigheten i det som vi i vårt 

resultat visat på. De kvantitativa artiklarna ger en mer generell giltighet och lagbundenhet 

(Friberg, 2006). De samband vi därför kan se i den kvantitativa artikeln Lopes et. al är att det 

finns en uppmätt trötthet hos hemodialyspatienter som bekräftar hemodialyspatienternas 

känsla av trötthet i de kvalitativa artiklarna. Samtidigt upplevs de kvantitativa artiklarna ej 

tillföra någon ny information. 

 

Studiernas aktualitet anses vara relevant, inga studier äldre än 2000 inkluderades. Däremot 

förväntade vi oss att antalet svenska och europeiska studier, relevanta för vårt syfte, skulle 

vara fler. Anledningen till att vi ej fann fler studier kan vara att den kvalitativa forskningen 

där upplevelsen är i fokus är begränsad i Sverige, Europa och världen över. 

 

Relaterat vårt syfte har kvalitativa artiklar med fördel valts, men även kvantitativa artiklar har 

inkluderats. Kvantitativa artiklar kan inte på samma sätt som kvalitativa artiklar belysa 

upplevelser men kan mer objektivt påvisa samband mellan symtom och sjukdomstillstånd 

som i sig skulle kunna stärka tillämpningen av resultatet i kvalitativa artiklarna. 

 

De kvantitativa studier vilka är inkluderade i vår litteraturstudie har endast delar av resultatet 

som är användbara relaterat till syftet, övriga delar i de kvantitativa studierna valdes därför 

bort. Att endast begränsade delar av resultatet i de kvantitativa studierna använts påverkar 

kvalitetsbedömningen av dessa studier. De anses till viss del ha mycket god kvalitet och till 

viss del låg kvalitet och har därför ansetts få ett medelbetyg på god kvalitet med avseende på 

de delar vi valt att inkludera i litteraturstudien. 

 

Resultatdiskussion 

Att leva med kronisk njursvikt och hemodialysbehandling påverkar patienten på en mängd 

olika sätt. Utifrån syftet i vår litteraturstudie framkom två övergripande kategorier; 

Upplevelser av begränsningar i vardagliga livet och Känslomässiga reaktioner i samband 

med vård och behandling. 
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I resultatdelen Upplevelser av begränsningar i vardagliga livet framkommer att 

hemodialyspatienter upplever begränsningar i sin sjukdom och av hemodialysbehandlingen. 

Begränsningarna bestod i en känsla av uppbundenhet, förlust av frihet och tidsförlust. Nyberg 

och Jönsson (2004) beskriver att patienter med hemodialys är tvungna att ägna mycket tid åt 

sin behandling. Att påbörja hemodialysbehandling förändrar patientens tillvaro drastiskt. 

Möjlighet att leva ett självständigt liv begränsas plötsligt när man tvingas till livsuppehållande 

behandling och på grund av beroendet av sjukvården flera gånger i veckan.  

 

Resultatet visar på att flertalet patienter saknade positiv inställning till 

hemodialysbehandlingen och den begränsning den innebar, trots att det var behandlingen som 

höll dem vid liv. Att en hemodialyspatient förlorar tid är ett faktum. Hemodialysbehandlingen 

är tidskrävande och som behandlingen ser ut idag kan ingen påverka tidsfaktorn. Vad 

sjuksköterskor däremot kan göra är att påverka hemodialyspatienten att se positivt på sin 

behandling och få tiden att ses mer värdefull. Känslan av förlust av tid kan på så vis ersättas 

av en känsla av värdefullhet. För att skapa en känsla av värdefullhet kan patienten 

tillsammans med sjuksköterskan genom att utgå ifrån SAUK-modellens KL-fas, planera och 

schemalägga en tidsperiod där till exempel arbete, läkarbesök, träning och 

hemodialysbehandling ingår. Möjligen går det att boka läkarbesök de dagar som 

hemodialyspatienterna har sin behandling och ändå befinner sig på sjukhuset. Att stödja 

patienten till att använda copingstrategier som schemaläggning effektiviserar tiden och 

känslan av mer tid kan infinna sig. I KR-fasen kan sjuksköterskan informera 

hemodialyspatienten om vilka olika möjligheter det finns för att schemalägga en tidsperiod 

och vilka viktiga faktorer som behöver vägas in för att schemaläggningen ska verka så 

positivt som möjligt. I KIM-fasen utvärderar sjuksköterskan med hjälp av 

hemodialyspatientens upplevelser av det utarbetade schemat. Har schemat fungerat bra eller 

behöver justeringar göras? KYM-fasen behandlar hemodialyspatientens lediga tid. Här är det 

öppet för hemodialyspatienten att dela med sig av de svårigheter han eller hon upplever under 

sin lediga tid. 

 

Det framkommer att patienterna upplever att den fysiska tröttheten begränsar dem i att utföra 

vardagliga aktiviteter. Fysiska tröttheten var dels orsakad av hemodialysbehandlingen och 

dels av sjukdomen i sig. Patienterna hade ett ökat behov av vila under dagen då de mer eller 

mindre kände sig orkeslösa. Symtom orsakade av sjukdomen och den krävande behandlingen 
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tvingades patienterna leva med resten av livet. Olust, brist på energi och minskad 

muskelmassa medför ofta att patienter med kronisk njursvikt slutar att motionera och leva 

aktivt. Följden är att den fysiska kapaciteten minskar (Nyberg & Jönsson, 2004). Att använda 

sig av copingstrategin anpassning till vardagliga livet kan verka positivt om den leder till att 

fysik aktivitet, till exempel en promenad, genomförs i anpassat tempo. Hemodialyspatienten i 

Heiwe och Abrandt Dahlgrens studie (2004) använde anpassningen positivt genom att handla 

på så vis. Att skjuta upp sysslor eller att be anhöriga om hjälp ger en negativ effekt på 

hemodialyspatienten, han eller hon blir dels mer beroende av andra och dels minskar den 

fysiska kapaciteten ytterligare när ingen extra ansträngning görs eller kan göras för att 

upprätthålla den befintliga fysiska förmågan. 

 

 Nyberg och Jönsson (2004) beskriver att alla människor frisk eller sjuk behöver motionera 

regelbundet för att bibehålla sitt välbefinnande och ge sig själv de bästa förutsättningarna att 

leva ett bra liv. Vilken motionsform hemodialyspatienten väljer beror på sjukdom, symtom, 

behandling och intresse. Motionen kan ske före, under eller efter hemodialysbehandlingen, 

vilket är helt upp till varje patient att bestämma. Resultat och litteratur berörande 

copingstrategierna är helt överens om att det finns alltid något hemodialyspatienten kan göra 

för att förbättra sin fysiska kapacitet. Genom att hemodialyspatienten kan lära sig att 

schemalägga och planera sin tid samt anpassa det vardagliga livet kan de copingstrategierna 

ses som positiva hjälpmedel. Negativa copingstrategin undvikandet av fysisk och emotionella 

förmågor kan undvikas så långt som möjligt om positiva hjälpmedel kan framhävas. 

Sjuksköterskans uppgift är att uppmuntra hemodialyspatienten att vara fysisk aktiv och inte 

undvika fysisk och emotionella förmågor. Heiwe & Abrandt Dahlgren (2004) menar att 

undvikandet av fysisk aktivitet direkt försämrade hemodialyspatientens prestationsförmåga. 

 

Den sänkta fysiska kapaciteten har ofta konstaterats redan före hemodialys är påbörjad. Det 

gäller både den muskulära styrkan och uthållighet men även funktion och kondition (Nyberg 

& Jönsson, 2004). Att i ett bekräftande möte med hemodialyspatienten utgå ifrån SAUK-

modellen S-fas erbjuder patienten att beskriva upplevelsen av sin fysiska förmåga. Genom att 

hemodialyspatienten berättar om sin vardag och vilka fysiska aktiviteter han eller hon möter, 

anskaffar sjuksköterskan kunskap om patientens fysiska förmåga. I A-fasen sammanställer 

sjuksköterskan och hemodialyspatienten tillsammans vilka besvär hemodialyspatienten 

upplever av sin fysiska kapacitet. I U-fasen går hemodialyspatienten och sjuksköterskan 
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tillsamman igenom vilka mål hemodialyspatienten har med sin fysiska kapacitet. Vad vill 

hemodialyspatienten klara av att göra? I KL-fasen kan sjuksköterskan med hjälp av vad som 

framkommit som önskemål från hemodialyspatienten ge förslag på vilka moment i vardagen 

och fysisk aktivitet som hemodialyspatienten behöver förbättra. Här är det också lämpligt att 

använda sig av en sjukgymnast som vidare får lägga upp ett lämpligt träningsschema. 

 

Hemodialyspatienten visar på svårigheter att upprätthålla sociala relationer, aktiviteter och 

begränsads i arbetslivet. Förståelse från omgivningen ansågs värdefullt. Vi menar att det 

sociala nätverket är betydelsefullt för patienten och därför är stödet till närstående och 

patienten mycket värdefullt. I Nyberg och Jönsson (2004) beskrivs hur sjukvården upptar en 

stor del av patienternas liv. För att öka patienternas livskvalitet i den utsträckning patienterna 

orkar bör vården uppmuntra patienterna till arbetsliv och försöka upprätthålla sociala 

relationer. 

 

Patienterna uttryckte även hur de önskade förståelse från sin omgivning och i de fall patienten 

inte ansåg sig vara förstådd distanserade sig patienten från det sociala livet. Nyberg och 

Jönsson (2004) beskriver hur hemodialysbehandlingen i stor utsträckning styr både patientens 

och dess anhörigas liv. Rollerna i en relation kan förändras när en familjemedlem blir 

allvarligt sjuk. Att ansvaret och uppgifterna i hemmet förändras och då rubba balansen, vilket 

kan kännas psykiskt påfrestande. När tillvaron förändras, kan det finnas en oro för att 

relationerna inte ska hålla. Gustavsson (2004) beskriver hur patienter som upplever sig 

bekräftade har en ökad självkänsla och en högre anpassningsförmåga vilket har betydelse för 

hanteringen av sin livssituation. 

 

Kategorin känslomässiga reaktioner i samband med vård och behandling i resultatdelen 

beskriver hur patienterna kunde uppleva dialysmottagningen som ett familjärt ställe. 

Dialysbehandlingen såg som en livlina av vilken deras liv var beroende. För att hantera sin 

livssituation i förhållande till behandlingen och all tid som spenderades på 

dialysmottagningen var humor viktigt, att personal och patienter kunde skratta tillsammans. 

Ett lugn och känslan att bli väl omhändertagen infann sig när bekant personal med god 

kompetens fanns synlig. Enligt Nyberg och Jönsson (2004) har många patienter uttryckt sin 

relation till dialysapparaten som en form av hatkärlek. Den begränsar livet på samma gång 

som den ger liv. Att vara beroende av en livsuppehållande behandling medförde en mängd 
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negativa känslor och att patienternas livssituation inte var förstådd. Emellanåt upplevde 

patienterna frånvaro av bekräftelse och empati från vårdpersonalen. Att flera patienter 

behandlades på samma sal medförde att känslan av individanpassad vård var bristfällig. 

Önskan om en mer individanpassad vård vid varje dialystillfälle var tydlig. Patientmiljön tillät 

patienterna att observera och reflektera över omgivningen och sin egen situation vilket ingav 

en känsla av oro inför framtiden. Observation och reflektion ledde till insikt om hur sjuka de 

faktiskt var. En generell oro och rädsla inför behandlingen var tydligt. Ny personal kunde leda 

till ökad oro och rädsla. Dialysnålarna och momentet att sätta dessa var det som orsakade 

mest oro. För att minska oro och stress inför behandlingen förekom det att patienter lärde sig 

att sköta behandlingen själv. För att sjukvården ska kunna erbjuda en behandling som ger 

förutsättningar till god livskvalitet vid sidan av en rent medicinskt god kvalitet är information, 

undervisning och stöd viktigt. Vi anser att sjuksköterskan kan med stöd av SAUK-modellens 

KR-fas kan öka patientens kunskaper om sjukdomen och avsikten med behandling för att ge 

patienten ökad förståelse av behandlingens effekt. KIM-fasen används i samtalet för att förstå 

patientens egna värderingar hur han/hon självbedömer sig och dess handlingskunskaper för 

behandling. Här kan även sjuksköterskan använda sig av KYM-fasen för att koppla samman 

patientens inre och yttre miljö i bearbetningen av sina känslor i samband med sjukdomen och 

behandlingen. 

 

En patient med kronisk njursvikt sköts på bästa sätt av ett vårdteam där läkare, sjuksköterskor, 

kurator, dietist och sjukgymnast ingår. Svensk njurmedicinsk förening har i Riktlinjer för 

omhändertagande av patienter med kronisk njursvikt beskrivit målen med svensk 

njursjukvård. Tillsammans kan vårdteamet se till att dessa riktlinjer uppfylls (Nyberg & 

Jönsson, 2004). Det är av största vikt att patienten känner stöd i sjukvården då sjukdomen och 

behandlingen kan orsaka känslomässigt lidande, rädslor och oro. Bristande kompetens, stress 

och överbelastning på dialysmottagningen skapar ett onödigt känslomässigt lidande vilket kan 

leda till försämrat förtroende och trygghet hos patienterna. Genom att sjuksköterskan arbetar 

utifrån SAUK-modellens bekräftande omvårdnad där omvårdnaden utformas individuellt och 

hemodialyspatientens upplevelse får stå i centrum och i ett bekräftande möte ges patienten 

möjlighet till delaktighet i sin behandling. Bekräftelse leder till intresse hos patienten för ökad 

kunskap och information om sin sjukdom vilket ger möjlighet till att patienten får kontroll 

över sin behandling och en känsla av självständighet (Gustafsson, 2004). Ett sätt att hantera 
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den förändring i livet hemodialysbehandling innebär är att aktivt få ta del av sin behandling 

(Nyberg & Jönsson, 2004). 

 

Klinisk överförbarhet och slutsats 

Resultatet av litteraturstudien visar att hemodialyspatienterna upplever ett omfattande lidande 

av sina fysiska, psykiska och sociala begränsningar till följd av sjukdomen. För att skapa en 

meningsfullhet i hemodialyspatientens behandling och livssituation behöver vårdpersonalen 

vara lyhörd inför hemodialyspatientens lidande och ge en individinriktad, bekräftande 

omvårdnad. Vi anser att SAUK-modellen är väl tillämpningsbar inom omvårdnad av 

hemodialyspatienter då den redogör för hur vårdpersonal på ett systematiskt sätt kan arbeta 

med bekräftande omvårdnad. Enligt Gustavsson (2004) har patienter som upplever sig 

bekräftade ökad självkänsla och högre anpassningsförmåga vilket har betydelse för 

hanteringen av sin livssituation. Vi anser även att SAUK-modellen är väldigt omfattande i sin 

teori, vilket gör att den kan vara svår att använda i den kliniska verksamheten. För att uppnå 

ett bekräftande möte behöver kanske inte alltid SAUK-modellens alla 4 faser användas eller 

uppnås. Utan att delar av SAUK-modellen kan användas var för sig. 

 

Vidare forskning 

Vi tycker att behovet av framtida forskning kan vara att belysa anhörigas upplevelser av att 

leva med en kronisk njursjuk med hemodialysbehandling. 
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patienter som 
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Undersöka hur patienter 
med kronisk 
njursjukdom och 
hemodialys upplever sin 
livssituation. 

Kvalitativ 
Semistrukturerade 
intervjuer med 41 
patienter. Data 
sammanställdes och 
analyserades med hjälp 
av kvalitativ 
innehållsanalys för att 
identifiera vanligt 
förekommande 
upplevelser.  

3 st aspekter identifierades - 
svårigheter att hitta utrymme 
för att leva, känslomässiga 
upplevelser i vårdsituationen 
& hantering av att leva ett 
begränsat liv. 
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treatment: a 
phenomenological 
study 
Scandinavian Journal 
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Beskriva hur 
hemodialyspatienter, 
mellan 30 och 45 år, 
upplever 
livsuppehållande 
behandling. 

Kvalitativ 
9 patienter intervjuades 
med en fenomenologisk 
infallsvinkel. Data 
sammanställdes och 
analyserades med hjälp 
av Giorgis fyra 
grundprinciper. 

Att vara hemodialyspatient i 
åldern 30-45 år innebar 
upplevelsen av total brist på 
frihet, vilket belystes genom 
undergrupperna; en känsla 
av rädsla, beroende av 
vårdpersonal, förlust av tid 
under dialys, känsla av 
ensamhet och stressen av att 
vänta på en transplantation. 
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Living with chronical 
renal failure: 
patients´experiences of 
their physical and 
functional capacity 
Physiotherapy Research 
international 

Beskriva och analysera 
hur patienter med 
kronisk njursvikt i pre-
dialysisk fas, 
hemodialys och 
peritonealdialys 
upplever sin fysiska och 
funktionella förmåga i 
dagliga livet. 

Kvalitativ 
Semistrukturerade 
intervjuer. Data 
sammanställdes och 
analyserades med hjälp 
av textomgivningen med 
en fenomenologisk 
infallsvinkel 

Analysen genererade i 
kategorier som beskrev 
patientens upplevelser av 
mental och fysisk trötthet, 
fysisk och funktionella 
kapacitet, styrka & 
uthållighet 
tillfällig stress, tidsbrist och 
avsaknad av lugn i vardagen.  
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Clyne, N 
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2004 
 
 

Living with chronic 
renal failure: coping 
with physical activities 
of daily living 
Advances in 
Physiotherapy 

Beskriva och analysera 
de kvalitativa 
olikheterna i coping. 
Strategier som användes 
av patienter I pre-
dialytiska fasen, samt 
för patienter med 
hemodialys och 
peritonealdialys 
behandling för att klara 
fysiska aktiviteter I det 
dagliga livet och 
resultatet an de olika 
copingstrategierna. 

Kvalitativ. 
Semistrukturerade 
intervjuer med 
fenomenografisk metod. 

Analysen genererade i 3 
kategorier som beskriver 
tydliga copingstrategier hur 
patienterna klarar/hanterar 
fysisk aktivitet. Resultatet 
bidrar till att ta fram en 
lämplig rehabilitering för 
patienter med kronisk 
njursvikt. 

Hög kvalité 
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Att mäta livskvalitet hos 
människor som får 
hemodialys och jämföra 
med livskvalitet hos 
generella befolkningen 
och att identifiera 
svårigheterna mellan att 
vara väldialyserad och 
icke- dialyserad. 

Kvantitativ 
En beskrivande 
tvärsnittsstudie gjordes 
på livskvalitet hos 97 
patienter som 
behandlades med 
hemodialys på ett 
sjukhus på Irland. 
Livskvaliteten bedömdes 
genom ett formulär, The 
36-item Short Form 
Health Survey 
questionnaire. Samt att 
man tittade på 
dialyseffektiviteten, 
Kt/V. 

I studien fann man att 
hemodialyspatienter 
upplevde en mängd 
begränsningar som 
påverkade deras livskvalitet. 
Bland annat försämrad 
vitalitet, fysisk förmåga och 
fysiska begränsningar. Det 
rapporterades en signifikant 
skillnad i jämförelsen med 
generella befolkningen. Det 
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icke-väldialyserade 
patienter. Att väldialyserade 
patienter upplever högre 
livskvalitet. 
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Att göra en värdering av 
livskvalitet hos kroniskt 
njursjuka med 
hemodialys i den 
grekiska befolkningen. 
För att förstå hurvida om 
och hur denna kvalitet 
kan förbättras. 

Kvantitativ 
Livskvaliten bedömdes 
genom frågeformuläret, 
The 36-item Short Form 
Health Survey 
questionnaire., för att ge 
ett mått av den fysiska 
och mentala hälsan av 
patienter under 
hemodialysbehandling. 
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resultat jämfört med USA 
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Titel och Tidskrift  Syfte med studien Metod Resultat Kvalitet 
 

8. 
Lopes, A 
Bragg-Gresham, J 
Goodkin, D’ 
Fukuhara, S 
Mapes, D 
et al 
United States 
France 
Germany 
Italy 
Spain 
United Kingdom 
Japan 
2007 

Factors associated with 
health-related quality of 
life among 
hemodialysis patients in 
the DOPPS 
Quality OF Life 
Research: An 
International Journal 
Of Quality Of Life; 
Aspects Of Treatment, 
Care & Rehabilitation. 

Identifiera 
förändringsbara faktorer 
associerade till 
hälsorelaterad 
livskvalitet hos patienter 
som behandlas med 
hemodialys. 

Kvantitativ studie där 
data samlats in från 9526 
hemodialyspatienter från 
sju länder. 
Frågeformulär som 
användes var Kidney 
Disease Quality of Life 
Short Form (KDQOL-
SF) som sedan 
sammanställdes med 
hjälp av Mental 
Component Scale och 
Physical Component 
Scale i SF-36 formuläret. 
 

Resultatet påvisade att 
hemodialyspatienter 
upplevde överlag sämre 
hälsorelaterad livskvalitet. 
Sämst resultat påvisades hos 
hemodialyspatienter som var 
arbetslösa, hade psykisk 
ohälsa, multisjuka, hade 
lägre utbildning eller 
dialyserades via en central 
dialyskateter. 

Medelhög kvalitet 

9. 
Timmers, L 
Thong, M 
Dekker, F 
Boeschote, E 
Heijmans, M 
et al 
Netherlands 
2008 

Illness perceptions in 
dialysis patients and 
their association with 
quality of life. 
Psychology and Health. 

Undersöka 
sjukdomsuppfattningen 
och förhållandet till 
livskvalitet. 

Kvantitativ longitudinell 
studier inkluderande 38 
hemo(HD)- och 
peritoneal (PD)- 
dialysmottagningar i 
Nederlädnerna. Klinisk 
data och data om 
livskvalitet samlades in 
var 6:e månad. Analysen 
samlades in genom 
Illness Perception 
Questionnaire revised 
(IPQ-R) och 36-item 
Short Form Health 
Survey Questionnaire 
(SF-36). 

PD-patienter upplevde mer 
personlig kontroll och hade 
en bättre förståelse för sin 
sjukdom än HD-patienter. 
Upplevelsen av flera 
sjukdomssymtom, sämre 
kontroll över sin 
sjuksituation och 
konsekvenser i samband 
med sämre förståelse för sin 
sjukdomssituation 
associerades med sämre 
mående. Resultatet är 
användbart för att förstå hur 
livskvaliten påverkas hos 
kroniskt njursjuka med 
dialysbehandling. 

Hög kvalitet 
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Bilaga 2, Dataanalys 
      
   
Tabell 1. Exempel på Innehållsanalys 
 
Meningsenhet Kondensering Kodning Underkategori Kategori  
Hemodialyspatienter 
upplevde en känsla av 
förlust av frihet som 
bestod i att den 
tidskrävande 
behandlingen 
jämfördes med ett 
vanligt arbete men 
utan möjlighet till 
semester eller ledighet. 

Känsla av 
förlust av 
frihet på grund 
av beroendet 
till den 
tidskrävande 
behandlingen. 

Tidsförlust  

Patienterna upplevde 
en uppbundenhet av 
sjukdomen och dess 
tidskrävande 
behandling så tid för 
spontanitet saknades. 

Den 
tidskrävande 
behandlingen 
ger en 
avsaknad av 
frihet. 

Avsaknad av 
frihet 

Den tidskrävande 
behandlingen 
upplevdes vara en 
symbolisk livlina 
vilken deras liv var 
beroende av 

Beroendet till 
en 
tidskrävande 
behandling. 

Beroende 

Förlust av tid 
och hantering 
av  
tidsförlust i 
beroendet till 
hemodialys- 
behandlingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hemodialyspatienter 
upplevde att den 
fysiska tröttheten 
begränsade dem att 
inte kunna utföra 
vardagliga aktiviteter 
som de normalt 
gjorde. 

Utförandet av 
vardagliga 
sysslor 
begränsades 
av den fysiska 
tröttheten. 

Fysisk trötthet 

Hemodialyspatienterna 
upplevde sig mycket 
mentalt tröttare och ett 
konstant behov av vila 
de dagar de genom 
gick dialysbehandling. 

Upplevelse av 
mental trötthet 
och ett 
konstant 
behov av vila. 

Mental trötthet  

Förlust av 
fysisk- och 
mental energi 
och hantering 
av trötthet 
 

Hemodialyspatienter 
upplevde att 
sjukdomen och 
dialysbehandlingen 
begränsade dem från 
att upprätthålla arbete 
och det sociala livet. 

Svårigheter att 
upprätthålla 
arbete och 
socialt liv 
relaterat till 
sjukdom och 
behandling. 

Socialbegränsning 
 
 
 
 
 
 

Påverkan på 
arbetsliv och 
socialt liv 

Upplevelser 
av 
begränsningar 
i vardagliga 
livet 
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Hemodialyspatienter 
upplevde att 
självständigheten 
påverkades och att de 
isolerade sig från det 
sociala livet på grund 
av rädsla för att bli 
behandlade 
annorlunda. 

Isolering på 
grund av 
påverkad 
självständighet 
i relation till 
sjukdomen. 

Begränsad  
självständighet 

Hemodialyspatienter 
uttryckte att de ville 
bli omhändertagna av 
erfaren personal då de 
skapade trygghet. 

Omhänder-
tagande av 
erfaren 
personal 
skapade 
trygghet. 

Trygghet 

Hemodialyspatienter 
beskrev 
Dialysmottagningen 
som ett familjärtställe 
där förtroende till 
vårdpersonalen 
upplevdes stödjande i 
hanteringen av 
sjukdomen. 

Förtroendet 
till vård-
personalen 
upplevdes 
stödjande. 

Stöd 

Upplevelse av 
trygghet och 
stöd 

Hemodialyspatienterna 
upplevde oro inför 
behandlingen att 
nålsättningen skulle 
göra ont och rädsla 
över att något generellt 
skulle gå fel. 

Upplevelse av 
oro och rädsla 
inför 
behandling. 

Oro  

Hemodialyspatienterna 
upplevde att deras 
livssituation inte alltid 
var förstådd eller 
respekterad av 
vårdpersonalen. 

Bristande 
förståelse och 
känslomässig 
distans från 
vård-
personalen. 

Bekräftelse 

Hemodialyspatienterna 
upplevde att den 
personliga integriteten 
kunde varit större, men  
flera dialyspatienter 
behandlades på samma 
sal. 

Brist på 
individuella 
behov. 

Bekräftande 
omvårdnad  

Upplevelse av 
oro och 
utsatthet 

Känslo-
mässiga 
reaktioner i 
samband med 
vård och 
behandling  
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Tabell 2. Kategori och underkategorier 
Upplevelser av begränsningar i vardagliga 
livet 

Känslomässiga reaktioner i samband med 
vård och behandling 

- Förlust av tid och hantering av 

tidsförlust i beroendet till 

hemodialysbehandlingen 

- Förlust av fysisk och mental energi 

och hantering av trötthet 

- Påverkan på arbetsliv och socialt liv 

 -Upplevelser av trygghet och stöd 

 -Upplevelser av oro och utsatthet. 
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Bilaga 3 

Granskningsmall för kvantitativa artiklar enligt Fo rsberg och Wengström (2003) 

Modifierad version 

 

Är syftet med studien beskriven? 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

 

Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna? 

Vilka är exklusionskriterierna? 

Vilken urvalsmetod användes? 

Är undersökningsgruppen representativ? 

Var genomfördes undersökningen? 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

 

Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 

Var reliabiliteten beräknad? 

Var validiteten diskuterad? 

 

Analys 

Hur stort var bortfallet? 

Var den statistiska analysen lämplig? 

Erhölls signifikanta skillnader? 

Vilka slutsatser drar författaren? 

Instämmer vi? 

 

Värdering 

Kan resultaten generaliseras till en annan population? 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

 

 
 



 

2 
 

Bilaga 4  

Checklista för kvalitativa artiklar enligt Forsberg  och Wengström (2003) 

Modifierad version 

 

Är syftet med studien beskriven? 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

 

Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna (inklusions- och 

exklusionskriterier)? 

Var genomfördes undersökningen? 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

Vilken urvalsmetod användes? 

 Strategiskt urval 

 Snöbollsurval 

 Teoretiskt urval 

 Ej angivet 

Beskrivs undersökningsgruppen? 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

 

Metod för datainsamling 

Är datainsamlingen tydligt beskrivet? 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt? 

Anges datainsamlingsmetoden? 

 

Dataanalys 

Är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Är resultaten trovärdiga? 

Är resultaten pålitliga 

Finns stabilitet och överensstämmelse? 
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Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

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

Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Har resultaten klinisk relevans?  

Diskuteras metodologiska brister och riks för bias? 

Håller vi med om slutsatserna? 

Ska artikeln inkluderas? 

 


