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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Njurinsufficiens även kallat njursvikt är ett tillstånd då 

njurfunktionen är nedsatt. Hemodialysbehandling kan då bli ett 

behandlingsalternativ. Patienten genomgår hemodialysbehandlingen på 

sjukhuset vanligtvis tre gånger per vecka, cirka fyra timmar per tillfälle. 

Syfte: Att belysa njursviktspatientens erfarenheter i samband med 

hemodialysbehandling utifrån ett livsvärldsperspektiv. 

Metod: En systematisk litteraturöversikt användes som metod. Databaserna 

PsycINFO, Cinahl och PubMed genomsöktes efter vetenskapliga artiklar. Till 

grund för vår systematiska litteraturöversikt användes åtta stycken 

vetenskapliga artiklar, med kvalitativ ansats. Vi har använt oss av en 

kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Tre övergripande teman med tillhörande subkategorier 

identifierades: Fysisk och psykisk påverkan, Frihetsförlust samt Relationer 

inom vården. Det visade sig att patienter som genomgår 

hemodialysbehandling upplever en mängd olika begränsningar i sitt liv. 

Fysiska komplikationer från själva behandlingen upplevde patienterna som 

en identitetsförlust, då de blev begränsade i sitt sociala liv. En mångfald av 

patienterna genomgick psykologiska förändringar i och med 

hemodialysbehandlingen. Tidsaspekten av hemodialysbehandlingen var en 

återkommande erfarenhet som patienterna upplevde som ytterligare en 

begränsning i det vardagliga livet. Patienternas delaktighet i sin egen 

behandling är beroende av vårdpersonalens bemötande. Kommunikation och 

kunskap identifierades som två behov hos patienterna för ökad delaktighet. 

Slutsats: Patienternas erfarenheter av att genomgå hemodialysbehandling 

visar på en känsla av begränsningar. Depression, sorg och förlust av 

funktionsförmåga utgjorde begränsningar i patienternas vardagliga liv. En 

viktig aspekt är vårdpersonalens roll i denna komplexa situation, då det 

visade sig att majoriteten av patienterna upplevde en brist på kommunikation 

i sjukvården. Detta ställer krav på dagens sjukvård, då det framkommer att 

hanterbarheten och följsamheten till behandlingen påverkas utefter grad av 

kunskap som vi ger patienten. 

 Nyckelord: Njursvikt, patient, erfarenheter, hemodialysbehandling och 

livsvärld. 
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1. Inledning  

Njursvikt är ett samlat begrepp för nedsatt njurfunktion, detta kan uppkomma som ett akut – 

eller ett kroniskt tillstånd. Njursviktspatienter har ofta en komplex symtombild, vilket gör att 

omvårdnaden bör se till det kontextuella sammanhanget (Lennartsson & Rundblad, 2002). Vi 

bör som blivande sjuksköterskor se till individens helhet, såsom fysiskt och psykiskt 

välmående. Hemodialys är den vanligaste behandlingen vid njursvikt och innebär ofta stora 

förändringar i individens liv. Hemodialysbehandlingen påverkar individen i stor utsträckning, 

detta då behandlingen medför en mängd biverkningar som exempelvis kan utgöras av trötthet 

och depression (Seedberger, 2011). 

 

2. Bakgrund  
 

2.1 Njurens fysiologi 
 

Njurarna är två till antalet, de är ca 11 cm långa, väger ca 150 gram vardera och har ett 

bönformat utseende. Placeringen av njurarna är mot bukväggens bakre del på vardera sida av 

ryggraden (Sand, Sjaastad & Haug,  2004). Njurarna har många viktiga samt fungerande 

roller i människokroppen, de reglerar kroppsvätskornas struktur men även utsöndring av 

slaggprodukter och avfallsämnen. I njurarna sker en filtrationsprocess som består av filtration 

av blodplasma till ultrafiltrat, detta benämns som primärurin. Primärurinen passerar genom 

nefronet som är njurens tubulisystem, det är där filtration, reabsorption och sekretion sker. 

Det finns cirka en miljon nefron i varje njure, detta gör att njuren har en stor kapacitet att rena 

primärurinen (Grefberg & Roman, 2007). 

 

När primärurin filtreras reabsorberas de ämnen som kroppen behöver spara, det är till 

exempel (t.ex.) glukos, aminosyror och proteiner. De ämnen som kroppen inte behöver 

transporteras och sekreras som urin (Salomonsson & Persson, 2008). Urea är ett urinämne 

som uppkommer vid bildning av protein och är ett avfallsämne. Gallfärgämnen bildas vid 

nedbrytning av hemoglobin och ger urinen sin gula färg (Sand et al., 2004).  

Primärurinens hastighet, alltså tiden det tar att bilda primärurin kallas för glomerulär 

filtration, (Glomerulusfiltrationshastighet, GFR). Normalt hos en frisk individ har GFR en 

hastighet på 125ml/min. En viktig förmåga som njurarna har är att utsöndra vatten och salter 
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då de spelar en central roll i att upprätthålla salt- och vätskebalansen. En betydande del av 

slaggprodukterna är sura och en viktig funktion för njurarna är att återbilda bikarbonat vilket 

resulterar i att njurarna är med i regleringen av syra-basbalansen. Njurarna justerar även 

hemoglobinnivån i blodet vilket sker genom bildning av hormonet erytropoetin då 

syrgashalten i blodet är låg. Hormonet erytropoetin stimulerar sedan i sin tur benmärgen att 

göra nya erytrocyter (Grefberg och Roman, 2007). Enzymet renin bildas i njuren och har en 

väsentlig betydelse för kontrollen av vätske- och elektrolytbalansen vilket resulterar i 

påverkan på blodtrycket. Aktivering av vitamin D sker även i njurarna som övervakar 

kalciumomsättningen (Salomonsson & Persson, 2008).  

 

Njurarnas ovan redogjorda uppgifter i kroppens påverkas vid svikt i njurarna. Dessa kommer 

då att ha en avgörande inverkan på patientens välmående, då funktionerna inte motsvarar 

kroppens behov av dem.  Påverkan vid uttalad svikt visar sig därför i samtliga avseende inom 

vattenhantering, salthantering, syra-basbalansen samt sekretion av slaggämnen (Seedberger, 

2011). 

 

2.2 Njurens patofysiologi 

Njurinsufficiens även benämnt njursvikt är ett tillstånd då njurfunktionen är nedsatt. Indelning 

av tillståndet njursvikt utgår från hur snabbt symtomen tillstöter, samt orsaksmekanismen av 

tillståndet (Lennartsson & Rundblad, 2002). Det är därför av vikt att vidare beskriva dessa 

mer ingående. 

 

2.2.1Akut njursvikt 
 

Njurfunktion som plötsligt upphör indelas i denna kategori då det akuta i tillståndet är det 

hastiga insjuknandet. För att underlätta förståelsen för det akuta tillståndet indelas denna i 

underkategorier som beskriver orsaksmekanismen bakom insjuknandet. Prerenal njursvikt 

redogör för att den nedsatta funktionen är belägen innan njurvävnaden, vilket namnet 

beskriver genom prefixet pre-. Detta inträffar då blodtillförseln till njurvävnaden minskar på 

grund av (pga.) hypovolemi som i sin tur orsakats av exempelvis febersjukdom, kräkningar, 

diarréer eller sepsis. Renal njursvikt vilket är den andra indelningen i tillståndet redogör för 

att den nedsatta funktionen är belägen i njurvävnaden. Orsaken bakom tillståndet kan vara 

inflammatoriska sjukdomar såsom akut tubulointerstitiell nefrit alternativt akut 
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glomerulonefrit. Vilket omfattar inflammation i tubulussystemet respektive glomeruli. 

Inflammationen påverkar njurens filtration samt cellernas funktion där även cirkulationen 

påverkas av att njuren svullnar.  

 

Den tredje och sista indelningen av det akuta tillståndet är postrenal njursvikt, denna redogör 

för försämrad funktion efter njurvävnaden, vilket prefixet post- framställer. 

Orsaksmekanismen bakom tillståndet kan vara njursten och tumörer men även hinder för 

urinen att strömma fritt i urinvägarna. När hindret uppstår ökar trycket baklänges i 

urinvägarna och upp, bakåt där njurarna är belägna. Vid ett visst tryck mot njurarna upphör 

slutligen filtrationen i njurvävnaden med smärta som resultat om filtrationsavstängningen sker 

snabbt, annars utan symtom (Grefberg & Roman, 2007). 

 

2.2.2 Kronisk njursvikt 
 

Njurfunktion som under längre tid försämras och som är varaktig indelas i detta tillstånd. 

Symtomen visar sig inte till en början då tillståndet inträder, utan döljs med hjälp av kroppens 

kompensationsmekanismer. När njurarnas kompensationsmekanismer börjar svikta har 

njurarnas kapacitet reducerats till 25 procent av den normala funktionen. Symtomen kan här 

vara vaga och förbises av patienten, det är inte förrän funktionen hos njurarna ytterligare har 

försvagats som de mer tydliga symtomen börjar att visa sig. Dessa symtom kan visa sig i form 

av trötthet, klåda, minskad urinmängd, svullnad och andfåddhet. Uremi utvecklas även som 

ett svar på den nedsatta njurfunktionen. Vid detta stadium bör uremivård påbörjas i form av 

dialysbehandling (Grefberg & Roman, 2007).  

 

Den främsta orsaken till kronisk njursvikt bland dem som behandlas med dialys eller har 

blivit njurtransplanterade är kronisk glomerulonefrit. Däremot är den dominerande orsaken 

diabetesnefropati hos dem som under de senaste åren påbörjat aktiv uremivård. Tillståndet 

kronisk njursvikt kan indelas i stadier med hjälp av måttet GFR. Där stadium ett innefattar en 

njurskada utan påverkan på njurens funktion vilket ger ett mått på över 90 i GFR. Stadium 

fem innefattar en terminal njursvikt vilket ger ett mått på under 15 i GFR (Seedberger, 2011). 

 



 

4 
 

2.2.3 Uremi 
 

Uremi är ett tillstånd då njurfunktionen sviktar och resulterar i förgiftning av urin i blodet. De 

ansamlade nedbrytningsprodukterna av kväve i blodet ger symtom som illamående, 

illaluktande andedräkt samt trötthet (Lindskog, 2008).  

 

Uremi uppstår då GFR reducerats till runt tio, det är då de karaktäristiska symtomen visar sig. 

Bortsett från det som ovan beskrivits visar patienten på koncentrationssvårigheter, illamående, 

ödem, snabb andning, biljud från perikardiet, känselnedsättning i fötterna, högt blodtryck 

samt gråblek hudfärg. Symtomen är i direkt relation med den toxiska verkan som 

slaggprodukterna utövar i blodet. Uremi brukar uppdagas då vårdpersonal genom provtagning 

av S-urea finner ett värde omkring 30-35 mmol/liter. S-urea är ett mått på urea vilket är 

slaggprodukten vid proteinnedbrytning.  I normala fall utsöndras urea via glomerulär filtration 

och därmed via urinen och utgör då ingen toxisk effekt i blodet. Livshotande tillstånd uppstår 

då njurfunktionen reducerats till under fem procent av den normala kapaciteten hos njuren, 

det livshotande tillståndet utgörs av uremins påverkan på kroppen. Tillståndet kan inte endast 

behandlas med tabletter eller nutritionsförändringar utan aktiv uremivård är då en 

nödvändighet. Aktiv uremivård utgörs av två behandlingsformer, vilka är njurtransplantation 

respektive dialysbehandling (Grefberg & Roman, 2007). 

 

2.3 Hemodialysbehandling 
 

Patienter med njursviktsproblematik kommer sannerligen behöva använda sig av 

behandlingsformen dialys. Dialys betyder på grekiska ” ta bort genom att rinna igenom” och 

är i svensk sjukvård en relativ ny behandlingsmetod. Dialys är en metod för att avlägsna 

slaggprodukter, vatten och toxiska ämnen från kroppen. Det finns olika former av dialys, den 

vanligaste behandlingsformen är hemodialys (Grefberg & Roman, 2007).   

 

Hemodialys skapar en rening av patientens blod från avfallsprodukter, blodet leds ut från 

kroppen och passerar en konstgjord njure, ett dialysfilter och återförs sedan till blodbanan. 

Dialysfiltret åstadkommer en diffusion av bland annat natrium, kalium och urea, dessa ämnen 

transporteras på detta sätt från blodbanan till dialysvätskan. Patienter med 

njursviktsproblematik har ofta ett överskott av vätska i kroppen, pga. minskad urinproduktion. 
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Med hjälp av ultrafiltration pressas överskottet av vätska från blodet genom dialysfiltret till 

dialysvätskan (Nyberg & Jönsson, 2004). 

 

Denna behandling genomgår patienterna på sjukhuset vanligtvis tre gånger per vecka, cirka 

fyra timmar per tillfälle. Varje dialystillfälle är en stor påfrestning för patienten, då toxiska 

ämnen och vätska under kort tid avlägsnas från kroppen (Grefberg & Roman, 2007). 

Komplikationer och biverkningar under och efter hemodialysbehandlingen är vanligt 

förekommande hos många patienter. Blodtrycksfall, muskelkramper, illamående, kräkningar 

och allergiska reaktioner är besvär som kan tillstöta under själva behandlingen. Hjärt-

kärlsjukdomar som hjärtsvikt, hjärtinfarkt och stroke drabbar i större utsträckning patienter 

med dialysbehandling. Detta pga. den stora påfrestning som hjärt-kärlsystemet utsätts för vid 

hemodialysbehandlingen. En effektiv dialysbehandling och regelbundna blodtryckskontroller 

minskar dessa risker för patienten (Nyberg & Jönsson, 2004).  

 

Hemodialysbehandling kan aldrig ersätta de biologiska njurarnas funktion, vilket gör att 

patienternas hälsa på längre sikt påverkas. Njursviktspatienternas nutrition är i hög grad 

betydelsefull, vid otillräcklig nutrition tenderar patienterna att tappa muskelmassa med 

svaghet som konsekvens (Grefberg & Roman, 2007).   

 

2.4 Vårdvetenskaplig grund 
 

För att som vårdpersonal utgå från ett patientperspektiv, är det till stor fördel att ha en 

utgångspunkt i den vårdvetenskapliga teorin. I denna teori utgör livsvärldsperspektivet en 

viktig komponent och innebär att patientens värld är central och det är denna värld vi bör utgå 

ifrån. För att som blivande sjuksköterska få en större förståelse hur patientens upplevelser, 

erfarenheter och lidande påverkar patienten i aktuell situation och sammanhang, bör vi vara 

medvetna om individens livsvärld. Det är igenom livsvärlden som vi uppfattar oss själva och 

omgivningen, det är den världen som den erfars av individen själv. Livsvärlden är unik för 

varje individ och som vårdpersonal kan vi inte helt och fullt förstå någon annans livsvärld, 

utan medvetenheten om denna och dess olikheter är grunden för ett vårdvetenskapligt 

förhållningssätt. Patientens erfarenheter kan beskrivas som allt denne uppmärksammar i 

dennes värld. Individen besitter omedvetet en kunskap om att ge saker och ting en mening, 

detta utgör erfarenheten (Dahlberg & Segesten, 2010). 
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Livsvärldsperspektivet grundar sig på Husserls teori om människans subjektiva känslor och 

den inre erfarenhetsvärlden som alla individer besitter. Detta kallas fenomenologi och är en 

teori om individens unika förståelse av olika fenomen, den värld som människan inte 

reflekterar över eller ifrågasätter. Människans upplevelse av livsvärlden är i ständig 

förändring pga. nya erfarenheter, exempelvis förändras upplevelsen av livsvärlden när en 

individ drabbas av sjukdom. Världen ändras för patienten, exempelvis kan avstånd som förut 

upplevts som korta helt plötsligt ses som något oövervinnerligt. För att som vårdpersonal 

bedriva en god omsorg, bör denne vara medveten om livsvärldens komplexitet och 

förändlighet. På detta vis skapas en större förståelse för patientens upplevelser och bidrar till 

ett givande möte för både patient och vårdpersonal (Birkler, 2007).  

 

3. Problemformulering 
 

Hemodialysbehandlingen omfattar en mångfald olika moment såsom en mängd sjukhusbesök, 

långa sjukhusvistelser samt en komplex symtombild. Hemodialysbehandlingens omfattning 

samt vårdpersonalens agerande påverkar patientens erfarenheter. Ur ett livsvärldsperspektiv är 

det centrala i denna problematik patientens erfarenheter. För att bidra med ökade kunskaper 

och därmed förhoppningsvis kunna öka kvaliteten av omvårdnad och behandling vill vi belysa 

patientens perspektiv och unika erfarenheter vid hemodialysbehandling. 

 

4. Syfte 
 

Att med en systematisk litteraturöversikt belysa njursviktspatientens erfarenheter i samband 

med hemodialysbehandling, utifrån ett livsvärldsperspektiv. 

 

5. Metod 
 

Som metod har vi använt oss av en systematisk litteraturöversikt. Detta innebär 

sammanställning och analys av tidigare forskning inom området. Metodavsnittet ska innefatta 

formulerat problemområde, beskriven sökstrategi, ställningstagande för inklusion respektive 

exklusion samt kvalitetsgranskning av utvalda artiklar. Slutligen sammanställs resultat av 

tidigare genomförd forskning (Forsberg & Wengström, 2003).   



 

7 
 

 

5.1 Datainsamling 
 

Utefter formulerat syfte genomfördes insamling av tidigare forskning i tre databaser. Cinahl, 

PubMed och PsycINFO: dessa fokuserar på omvårdnad, medicin och psykiatri. 

Datainsamlingen ägde rum 2012-10-19 av samtliga studenter. 

 

5.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier 
 

Vetenskapligt granskade artiklar inkluderades samt artiklar berörande hemodialysbehandling 

med en kvalitativ ansats. Ytterligare inklusionskriterier var artiklar publicerade mellan 2002-

2012. Detta då en systematisk litteraturöversikt bör inrikta sig på aktuell forskning som 

speglar det område som valts (Forsberg & Wengström, 2003). Deltagare i åldern 18 år och 

över inkluderades. Artiklar skrivna på engelska samt svenska var även ett inklusionskriterium 

då det är dessa språk författarna behärskar. Om peritonealdialys eller njurtransplantation 

förekom i titel exkluderades dessa utan att abstrakt och fulltext lästes. Likaså perspektiv som 

ej motsvarade vårt syfte. Artiklar med en kvantitativ ansats exkluderades från vår 

systematiska litteraturöversikt. Exkluderingen genomfördes pga. att vi anser den kvalitativa 

ansatsen som mer lämpad för att belysa individens upplevelser och erfarenheter av 

ämnesvalet. Ingen avgränsning gällande geografisk spridning gjordes. 

 

5.1.2 Sökstrategi 
 

Vi påbörjade vår sökning utan begränsningar och detta kallas fritextsökning. Detta för att 

skapa en överblick av sökordens kapacitet att besvara vårt syfte (Axelsson, 2008). De sökord 

som gav relevanta träffar i form av att de passade vårt syfte valdes ut. Dessa sökord fann vi 

som MeSH-termer samt PsycINFOs tesaurustermer och genererade relevanta resultat. De 

slutgiltiga sökorden resulterade i: hemodialysis, experienc* och kidney transplantation. Det 

sistnämnda sökordet användes för att exkludera studier med ämnet njurtransplantation då 

detta i stor utsträckning visade sig i vårt sökresultat. Detta skedde med hjälp av operatören 

NOT för att avgränsa vår systematiska litteraturöversikt ytterligare. Ord med trunkering 

innebär att databasen söker efter möjliga ändelser och böjningsformer av detta sökord 

(Willman, Bahtsevani & Stoltz, 2011).  
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Sökorden jämfördes med Cinahls subject heading, PubMeds MeSH-termer samt PsycINFOs 

tesaurustermer. Detta resulterade i att hemodialysis användes i Cinahl och PsycINFO men 

skiljde sig i PubMed där synonymen renal dialysis användes. Experienc* användes 

genomgående i alla databaser som fritextsökning, detta då det genererade relevanta resultat. 

Kidney transplantation var en Cinahl subject heading samt en MeSH-term i PubMed, i 

PsycINFO användes tesaurusen organ transplantation som synonym. För att kombinera dessa 

sökord används boolesk söklogik, vilket innebär en preciserad sökning (Östlundh, 2012). 

Operatören AND tillämpades mellan hemodialysis/renal dialysis och experienc*. Stor del av 

resultatet av denna sökning visade sig innehålla titlar som inte matchade vårt syfte. För att 

avgränsa utefter exklusionskriterierna användes termen NOT innan kidney 

transplantation/organ transplantation. Detta gav ett snävare resultat som svarade an på vårt 

syfte och resulterade i 175 träffar i PubMed, varav 23 titlar valdes ut att användas då de 

svarade an på vårt syfte. De övriga artiklarna exkluderades pga. titel innehållande 

exklusionskriterier. Som tidigare nämnts användes MeSH-termen renal dialysis i databasen 

PubMed som synonym för hemodialysis i resterande databaser. För att försäkra oss om att 

upprätthålla samma kvalitet i samtliga databaser valde vi att göra ytterligare en sökning i 

PubMed. Vi lade därför till en fritextsökning med peritoneal dialysis med sökoperatören NOT 

tillsammans med de övriga sökorden. Detta resulterade i 130 träffar varav de tidigare 23 

titlarna kvarstod. I vår sökning återfanns ett antal artiklar i flera databaser vilket kallas 

dubbletter. Samtliga författare läste de inkluderade abstrakten varav 15 abstrakt besvarade 

vårt syfte och lästes därför i fulltext (Bilaga 1).  

 

För att försäkra oss om vetenskaplighet av artiklarna använde vi oss av UlrichsWeb där vi 

sökte separat på alla fulltextartiklar från samtliga databaser med hjälp av artiklarnas specifika 

kod. Som resultat av granskningen i UlrichsWeb exkluderades artiklar, då de ej uppfyllde 

vetenskaplig kvalitet. Efter avslutad sökning valde vi även att genomföra en manuell sökning 

där vi granskade referenslistorna på våra inkluderade artiklar. Fem artiklar från 

referenslistorna överensstämde med våra kriterier respektive vårt syfte. Abstrakt samt fulltext 

lästes på samtliga fem artiklar varav två hade kvantitativ karaktär, två hade ej vetenskaplig 

kvalitet enligt UlrichsWeb och en fick ”låg kvalitet” utifrån vår kvalitetsgranskning som 

beskrivs nedan. Detta påvisar att ingen artikel från den manuella sökningen kunde inkluderas i 

vår systematiska litteraturöversikt. 
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5.2 Kvalitetsgranskning  
 

Inledningsvis granskades artiklarnas kvalitet av samtliga författare på skilda håll för att 

åstadkomma individuella synsätt, detta kom sedan att revideras då vi tillsammans granskade 

artiklarna. Kvalitetsgranskningen av de kvalitativa artiklarna utfördes utefter protokoll enligt 

Willman et al., (2011) (Bilaga 3).  

 

Med syfte att tillräkna artiklar som kan användas i vår systematiska litteraturöversikt enades 

författarna om att modifiering av granskningsmallen var en nödvändighet. Modifieringens 

tillvägagångssätt skedde i grupp av samtliga författare. För att underlätta för oss att bedöma 

artiklarna med påföljd att dess resultat motsvarar kvaliteten för just vår systematiska 

litteraturöversikt. Granskningsmallen modifierades genom att vi tog bort ”strategiskt urval” 

då vi anser att ”strategiskt urval” och ”relevant urval” gav oss likasinnade svar. De 

standardiserade svarsalternativen genomgick en förändring i syfte att ”vet ej” ersattes av 

”framgår inte i artikeln”. Protokollet försågs sedan med ett poängsystem för att förenkla 

bedömningen av poängsättningen (Bilaga 3). Resultatet av granskningen beskriver om 

artikeln sedan erhåller tillräcklig hög vetenskaplig kvalitet för att ingå i vår systematiska 

litteraturöversikt. För att lätt kunna överskåda detta delas resultatet in i ”hög kvalitet”, ”medel 

kvalitet” eller ”låg kvalitet”. Artikeln med resultat ”låg kvalitet” valde vi att exkludera från 

vår systematiska litteraturöversikt och redovisas därför inte. De artiklar som av författarna 

enades hålla ”medel kvalitet” eller ”hög kvalitet” inkluderades i vårt arbete och utgör totalt 

åtta artiklar. Dessa ska i vidare skede analyseras vilket vårt arbete sedan ska baseras på. 

 

5.3 Analysprocess 
 

Analysmetoden som vi valt för att se likheter och olikheter i artiklarnas resultat är en 

kvalitativ innehållsanalys. Artiklarna läses ett flertal gånger av samtliga författare för att skapa 

en helhetsbild. På detta sätt identifierar vi meningsenheter i artiklarnas resultat som har 

likasinnade innebörder och som är relevant för vårt syfte. Dessa meningsenheter kondenseras 

detta komprimerar texten men behåller det betydelsefulla innehållet. De kondenserade 

meningsenheterna kodas utefter dess innehåll, flera koder med liknande innebörder utgörs av 

underkategorier. Underkategorierna ska representera de slutgiltiga kategorierna. Kategorier 
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innebär en definition av ett samlat område, som internt är likartad men externt särskiljer sig. 

En kategori kan innehålla flera resultat och meningsenheter med samma betydelse. Kategorin 

bör vara specifik, så att en och samma meningsenhet inte kan ingå i fler kategorier (Lundman, 

& Hellgren-Graneheim, 2008). Meningsenheter som innehöll hemodialyspatientens 

erfarenheter plockades ut från artiklarnas resultat. Dessa meningsenheter översattes från 

engelska till svenska, för att lättare kondensera dem. Meningsenheterna kondenserades och 

fördes in i en matris. Utifrån dessa bildades koder. Utefter dessa koder formades 

underkategorier och dessa bildade de slutgiltiga kategorierna. När de slutgiltiga kategorierna 

formas, gick vi tillbaka till meningsenhetens uppkomst för att garantera att den ursprungliga 

meningen inte återgetts felaktigt. Denna analysprocess genomfördes av samtliga författare 

(Bilaga 4). 

 

5.4 Etiska överväganden 
 

Forskaren har två huvudkrav att förhålla sig till för att studien ska få betecknas som etiskt 

granskad. Dessa utgörs av kravet på god kvalitet av studiens resultat, det vill säga speglar 

resultatet studiens syfte. Samt kravet om att forskaren bör ha överlagt om deltagande individer 

kan utsättas för någon slags risk i jämförelse med vinst av resultatet (Ejlertsson, 2012). 

I vår systematiska litteraturöversikt har dessa faktorer haft inverkan på vår 

kvalitetsbedömning och val av artiklar. Vi har endast inkluderat artiklar som har ett etiskt 

resonemang alternativt är etiskt granskade. Granskningsmallarna innefattar ett kriterium för 

etiskt resonemang, utifrån vilka vi har bedömt våra artiklar (Bilaga 3). Detta har varit en 

viktig aspekt i vårt arbete, då syftet är att belysa upplevelsefenomenet. Vi har antagit att 

deltagarnas subjektiva upplevelse bibehållits genomgående i studierna, vilket vi tolkat som en 

ökad trovärdighetsaspekt. Alla relevanta resultat har redovisats utan påverkan av författarnas 

egna åsikter. 

 

6. Resultat 
 

Vi utformade tre kategorier utifrån artiklarnas innehåll med sju tillhörande underkategorier för 

att åstadkomma bättre översikt. Analysen av artiklarnas resultat utföll i kategorierna; Fysisk 

och psykisk påverkan, Frihetsförlust samt Relationer inom vården. 
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6.1 Fysisk och psykisk påverkan 
 

6.1.1 Att leva med sin kropp – en vardaglig kamp 

Majoriteten av patienterna i artiklarna upplevde många tecken och symtom associerade till 

njursvikt. Dessa var: aptitlöshet, illamående, kräkningar, svaghet, yrsel, trötthet, 

minnesstörningar, sömnstörningar, huvudvärk, dyspné vid ansträngning, hypertension, anemi, 

klåda och ödem. Patientgruppen upplever även i första skedet av hemodialysbehandlingen de 

ovanstående symtomen. Men efter regelbunden hemodialysbehandling upplevde de en 

förbättring av dessa symtom. Patientgruppen insåg inte hur sjuka de var före 

hemodialysbehandlingen, förrän symtomen förbättrades. Hemodialysbehandlingen fick 

patienterna att orka leva igen, få mer energi och börja leva ett aktivt liv (Yu & Petrini, 2009).  

 

Hemodialysbehandlingens fysiska påverkan har betydelse för människans erfarenhet av sig 

själv som individ. De fysiska faktorerna påverkar kroppsuppfattningen hos dessa patienter,  

faktorerna utgörs av viktnedgång, kroppsliga ärr från kirurgiska ingrepp samt 

hudmissfärgningar. Patientgruppen beskriver detta som en identitetsförlust då de inte längre 

känner sig bekväma med sin egna kropp. Vidare beskriver patientgruppen en upplevelse av att 

förlora sin självständighet pga. alla krav som medföljer behandlingen. Detta resulterar i en 

känsla av identitetsförlust då dessa patienter är oförmögna att upprätthålla sociala roller och 

relationer i vardagen (Tijerina, 2009). 

 

6.1.2 Brokighetens väg till insikt 
 

Patienterna upplevde psykologiska övergångar i samband med hemodialysbehandlingens 

faktum. Förnekelse, ilska, sårbarhet, depression och acceptans var psykiska upplevelser som 

förekom hos patienterna. Patienterna upplevde även en sorg att ha förlorat kontrollen över 

livet, ilska och förnekelse var vanligt i samband med detta. Ångest och rädsla var psykiska 

affekter som uppkom när patienterna förstod att hemodialysbehandlingen var det enda valet 

(Kaba et al., 2007; Yu & Petrini, 2009).  

 

Innan acceptans till både sjukdom och behandling förekom hat till själva behandlingen, tankar 

på döden och rädsla som frekvent återkommande känslor som patienterna brottades med 
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(Tanyi & Werner, 2008). Att vara beroende av hemodialysbehandlingen för att hantera sitt liv 

upplevde många patienter som påfrestande. Suicidalitet var en utväg som vissa patienter 

övervägde och depressionen var här ett faktum (Kaba et al., 2007).  

 

Beslutsamhet var ett sätt att hantera den kris patienterna hamnat i, på så vis att patienterna 

bestämt sig att upprätthålla sin livskvalitet trots hemodialysbehandlingen. Detta kunde även 

visa sig som förnekelse, då patienterna inte ville inse allvarlighetsgraden av sjukdomen. 

Paradoxalt i detta upplevde patienterna en hanterbarhet av själva hemodialysbehandlingen, 

när dessa inte ”tog det så allvarligt” (Hagren, Pettersen, Severinsson, Lutzen & Clyne, 2005). 

Den fysiska försämringen som patienterna upplevde tvingade dem att gå vidare från 

förnekelsen och motta information om behandlingen och tillslut acceptera hemodialysen. I 

och med denna acceptans förekom en anpassning till ett nytt liv med hemodialysbehandling. 

Patienterna började inse sin situation och uppfattningar som ”att leva igenom en maskin” 

förekom hos många (Yu & Petrini, 2009). Efter denna acceptans och anpassning till 

hemodialysbehandlingen, var det vissa av patienterna som kände en stor uppskattning till 

behandlingen. Detta pga. en markant förbättring av den fysiska hälsan efter en regelbunden 

tid på hemodialysbehandling. Patienterna såg detta som stärkande och ökade deras motivation 

att fortsätta behandlingen med dess restriktioner och dess tidskrävande form (Tanyi & 

Werner, 2008). 

 

6.2 Minskad spontanitet i vardagen 
 

6.2.1 Hur ska jag hinna leva? 
 

Patienterna upplevde tidsaspekten av hemodialysbehandling som en återkommande känsla av 

förlorad tid. Patienterna vistades på sjukhuset flera dagar i veckan och flera timmar vid varje 

dialystillfälle (Herlin & Wann-Hansson, 2010). Hemodialysbehandlingen påverkade 

patienternas känsla av frihet i relation till rörelseförmågan, vilket resulterar i minskad 

spontanitet i vardagen. Patientgruppen beskriver hemodialysbehandlingen som tidskrävande, 

vilket upplevs som svårt att hantera (Hagren et al., 2005). Patienterna beskriver tiden av 

hemodialysbehandlingen som den mest plågsamma komponenten. Detta pga. långa 

behandlingstider samt de frekventa besöken på sjukhuset. Patientgruppen upplevde 

tidsaspekten som en större stressfaktor än själva diagnosen (Tanyi & Werner, 2008). 
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Patienterna beskriver hur problematiskt det är att vara under behandling, då denna inkräktar 

på deras sätt att leva sitt liv fullt ut. Patienterna upplevde att behandlingen utgör ett hinder för 

de vardagliga aktiviteterna som man normalt deltar och ingår i. Behandlingen ställer krav på 

patienters tid och fysiska förmåga (Hagren et al., 2005). 

 

6.2.2 Ensamheten – att övervinna distansen till samvaro 
 

Socialt stöd var en betydelsefull erfarenhet för patienterna. Detta involverar att ha familj, 

vänner samt personal närvarande. Detta upplevde patienterna som en positiv del i 

behandlingshanteringen (Mitchell et al., 2009). Majoriteten av patienterna levde ensamma, 

detta för att det upplevdes svårt att träffa en partner då patienterna skämdes över sin sjukdom 

(Herlin & Wann–Hansson, 2010). Patienterna upplevde sociala svårigheter då de inte kunde 

åka på semester tillsammans med familjen längre än en dag. Övergripande upplevde 

patienterna en begränsning i det sociala livet, då det inte fanns energi pga. 

hemodialysbehandlingens påföljder (Hagren et al., 2005). Patienterna hade svårt att 

upprätthålla sociala kontakter och konflikter inom familjen var vanligt. Patienterna ansåg att 

detta var en följd av stressen som uppkom vid hemodialysbehandlingen (Tijerina, 2009). För 

att kunna hantera och klara av sin behandling underlättar känslan av optimism samt acceptans 

till hemodialysbehandlingen, detta gjorde hela situationen mer hanterbar (Mitchell et al., 

2009).  

 

6.2.3 Förlust av självständighet 
 

Hemodialysbehandlingen utgjorde en stor ekonomisk börda för patientgruppen. Patienterna 

fick skära ner på andra utgifter för att kunna fortsätta med behandlingen. Patienterna fick 

ekonomisk hjälp av släktingar och tvingades sälja sina resurser för ekonomisk stabilitet (Yu & 

Petrini, 2009). Tid gick förlorad för patienterna då de tillbringade mycket tid på sjukhus, detta 

resulterade i en minskad möjlighet till arbete (Kaba et al., 2007). Hemodialysbehandlingen 

krävde mycket av patienterna, en vanlig biverkan var trötthet vilket påverkade deras 

möjligheter till att arbeta. En del patienter beskriver hemodialysbehandlingen som ett arbete 

med skillnad att de aldrig fick betalt eller semester (Herlin & Wann–Hansson, 2010). 
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6.3 Relationer inom vården 
 

6.3.1 Att vara en människa på löpande band 
 

Patientgruppen som utgör deltagarna i artiklarna redogör för en brist av kommunikation 

mellan vårdgivare och dem själva. Detta påverkar sjukdomshanteringen samt står i direkt 

relation till upplevelsen av pågående hemodialysbehandling. Detta skildras som den viktigaste 

aspekten för deras sjukdoms- respektive behandlingshantering och redogörs därmed som det 

viktigaste behovet (Yu & Petrini, 2009; Herlin & Wann-Hansson, 2010; Allen, Wainwright & 

Hutchinson, 2011; Hagren et al., 2005). 

 

Patienternas erfarenheter var att en distans utvecklades mellan dem själva och vårdpersonalen 

när de inte blev bekräftade eller sedda. Distansen påverkar relationen mellan parterna och 

mynnar ut i en verklighet för patientgruppen; att inte vara en del av vården. Upplevelsen av 

att inte vara en del av vården, påverkade patienternas erfarenheter av att inte uppfattas som 

följsamma (Yu & Petrini, 2009; Allen et al., 2011). Bristen på följsamhet grundar sig på 

okunskap och otillräcklig information från vårdpersonal till patient.  Information och stöd 

skulle enligt patientgruppen påverka sjukdoms- och behandlingshanteringen i positiv 

bemärkelse, istället visar verkligheten på det motsatta. Bristen på kunskap om sjukdomen 

samt behandlingen har en negativ effekt på patientgruppens följsamhet (Yu & Petrini, 2009). 

Patientgruppen försöker involvera sig i vården av dem själva genom att uttrycka egna åsikter 

och tankar om behandlingen. Detta möter kritik inom vården då det uppfattas som ett tecken 

på att patienten inte är följsam i sitt beteende mot behandlingen (Allen et al., 2011).  

 

Deltagarna beskriver brister hos vårdpersonal olika för var profession, där läkarprofessionen 

har en brist på kommunikation och sjuksköterskeprofessionen saknar respekt för patientens 

livssituation. Trots detta önskar patientgruppen att sjuksköterskan ska agera mellanhand 

mellan patient och läkare (Hagren et al., 2005). Patientgruppen beskriver en känsla av att inte 

bli bekräftad av sjuksköterskan, detta uppmärksammas då det är av denna profession som 

patienten vill erhålla informationen ifrån. Detta påverkar patientens följsamhet till 

behandlingen (Yu & Petrini, 2009).  
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Patienterna beskriver sig själva besitta kunskap om sin kropp, dess fysiska reaktioner samt 

dess känslomässiga påverkan av behandlingen. Trots denna aspekt förhåller de sig till 

vårdpersonal med en upplevelse av att dessa är auktoritära i sammanhanget detta med en 

tanke om att vårdpersonalen besitter all kunskap. Patienterna beskriver ett förlopp inom 

vården där försämringar utvecklats genom åren. Tidigare vård av hemodialyspatienterna 

tillgodosåg hela patientens behov, med ett helhetsperspektiv som innefattar känslomässiga 

samt fysiska behov.  Patienternas erfarenhet är att de inte arbetar med vårdpersonalen utan att 

det är två oliksinnade parter som inte arbetar tillsammans. Patientgruppen har en önskan om 

att hemodialysbehandlingen bör ske individuellt då alla människor är unika, trots detta 

upplevs vården utgå från ”löpande band principen” (Allen et al., 2011).  

 

6.3.2 Kunskap – vägen till autonomi 
 

Patientgruppen beskriver kunskap som den enda vägen till att uppnå autonomi. Med hjälp av 

kunskap involveras patienten i vården med en större förståelse för vad som sker och vad som 

bestäms (Allen et al., 2011). Det är viktigt för patientgruppen att känna sig betydelsefull och 

att kunna arbeta tillsammans med vårdpersonal för att finna gemensamma vägar, detta för att 

bli en del av vården. Om förändringar i hemodialysbehandlingen ska genomföras bör detta 

ske i samråd med patienten för att tillsammans kunna ta ett beslut, där patienten besitter en 

rådande roll (Allen et al., 2011; Herlin & Wann-Hansson, 2010).  

 

Patienterna vill ta del av detaljer om sin sjukdom, hemodialysbehandlingen samt den 

medicinska aspekten av vården detta för att denna kunskap utgör en viktig roll för att känna 

självkontroll såväl som välmående. Kunskapen beskrivs dock som svårnådd då vårdpersonal 

inte tillgodoser patientens behov av just autonomi. Patienterna beskriver vidare att autonomi 

är av vikt i relation till behovet av att bli lyssnad på respektive behovet att förstå och veta. 

Detta kan åstadkommas genom att patienten får involveras och vara en del i besluten kring 

vårdsituationen samt att detta sker tillsammans i direkt relation med vårdpersonal för 

relationens betydelse (Allen et al., 2011). 

 

7. Metoddiskussion 
 

En systematisk litteraturöversikt bör innehålla en kritisk metoddiskussion för att upprätthålla 

fullgod kvalitet (Forsberg & Wengström, 2003). 
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7.1 Datainsamling 
 

Vi använde oss av tre databaser; Cinahl, PubMed samt PsycINFO detta för att de beskrivs 

täcka de relevanta studier som genomförts inom omvårdnadsforskning samt att de är 

vedertagna och omfångsrika databaser att grunda sin systematiska litteraturöversikt på. De tre 

databaserna omfattar medicin, omvårdnad samt psykiatri (Forsberg & Wengström, 2003). En 

begränsning inom vår datainsamling är att vi endast använts oss av dessa tre databaser, då en 

utökad sökning inom fler databaser kan generera större urval. Trots detta valde vi att grunda 

vår sytematiska litteraturöversikt på dessa tre databaser då litteraturen beskrev att dessa tre 

infattar medicin, omvårdnad och psykiatri vilka är de områden vi planerade att undersöka. 

Medicin täcker hemodialysbehandlingen, omvårdnad ansåg vi genomsyra hela vårt tänka 

problemområde samt psykiatri då en tanke hos oss var att hemodialysbehandlingen påverkade 

patientens psyke. 

 

7.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier 
 

En systematisk litteraturöversikt bör innehålla tydliga inklusions- och exklusionskriterier för 

att avgränsa studien till dess syfte. Det optimala vid genomförandet av en systematisk 

litteraturöversikt är att inkludera all forskning inom givet område, detta för att inte gå miste 

om relevant information. Påverkande faktorer såsom resurser i form av tid begränsar detta 

(Forsberg & Wengström, 2003). Vi inkluderade artiklar med en vetenskaplig grund, detta pga. 

att försäkra oss om att resultatet upprätthåller en god kvalitet. Ytterligare inklusionskriterium 

var artiklar med en kvalitativ ansats då denna metod lämpar sig bäst till att utforska individens 

upplevelser enligt författarna. 

 

Kvalitativa studier fördjupar sig inom individens subjektiva värld, vilket omfattar upplevelser 

och erfarenheter av fenomen (Willman et al., 2011). En fördel med att inkludera både 

kvalitativ samt kvantitativ ansats är att kombinationen möjliggör en ökad förståelse utifrån två 

skilda perspektiv (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). I början av vårt arbete valde vi att 

inkludera de båda ansatserna just för att åstadkomma det som tidigare beskrivits. Tanken med 

detta var att uppnå ett mer nyanserat resultat, med två perspektiv som möts. Resultatet av 

denna urvalsstrategi genererade i alltför många inkluderade artiklar, vilket vi bedömde som 

ohanterlig massa under vår tidsbegränsning. Vår systematiska litteraturöversikt begränsade vi 
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därför till att endast inkludera artiklar med en kvalitativ ansats. Begränsningen kan som ovan 

beskrivs ses som att vi endast belyst det ena perspektivet av ett problemområde, vilket 

medvetet valdes av gruppen.  

 

Vidare utformade inklusionskriterium, att endast inkludera artiklar publicerade mellan 2002-

2012. Detta pga. att en systematisk litteraturöversikt bör fokusera på aktuell forskning inom 

det valda området (Forsberg & Wengström, 2003). Vi tolkade detta som att en tioårsperiod 

utgör en rimlig begränsning i relation till att belysa aktuell forskning. Vi förde en medveten 

diskussion i gruppen om utvecklingen inom sjukvården och vårdpersonalens bemötande. Vi 

anser att framstegen som gjorts inom sjukvården kan komma att påverka vårdpersonalens 

förhållningssätt som i sin tur påverkar individens unika upplevelse. Därav anser vi att aktuell 

forskning inom området var en relevant inklusion. Vi är dock medvetna om att vår 

begränsning kan resultera i förlust av värdefullt material som belyser vårt syfte. Liknande 

inklusionskriterium var artiklar berörande åldern 18år och äldre. Detta valdes då vi ytterligare 

var tvungna att begränsa oss samt att vi anser att denna åldersgrupp har en reflekterande 

hållning om sina erfarenheter. Vi är medvetna om att denna begränsning kan påverka 

resultatet då vi likvärdigt ovan kan komma att förlora värdefullt material. Trovärdigheten 

samt överförbarheten av vår systematiska litteraturöversikt kan komma att påverkas av dessa 

inklusioner. Vi kan inte överföra vårt resultat på barn och ungdomar, vilket utgör en svaghet i 

vår studie. Trovärdigheten kan påverkas genom detta val då exklusionen skett på författarnas 

egna föreställning om barnens och ungdomarnas reflekterande hållning. Det självklara 

kriteriumet för inklusion var språkaspekten, artiklar skrivna på svenska samt engelska 

inkluderades i vår systematiska litteraturöversikt. Detta pga. att det är de språk som vi 

behärskar att läsa och förstå. 

 

En viktig exklusion i vår systematiska litteraturöversikt utgjordes av artiklar som enligt vår 

kvalitetsgranskning erhöll ”låg kvalitet”. En möjlig begränsning i detta sammanhang utgörs 

av individuella tolkningar av artiklarnas kvalitet. Med detta menar vi att artiklar som erhöll 

”låg kvalitet”, kan ha innehållit ett värdefullt resultat för vår systematiska litteraturöversikt 

och därmed förändrat vårt nuvarande resultat. 
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7.1.2 Sökstrategi 
 

Genom diskussion i gruppen kom vi fram till de slutgiltiga sökorden, vilket testades genom 

fritextsökning i de tre databaserna. Våra sökord skiljde sig åt i de olika databaserna, i PubMed 

fanns inte hemodialysis som MesSH-term, vilket gjorde att vi fick använda oss av renal 

dialysis som synonym. Detta resulterade i en stor mängd av artiklar som innehöll 

peritonealdialys, vilket inte speglar vårt syfte. Pga. detta förfinade vi vår sökning i PubMed, 

detta för att få ett likvärdigt resultat som i de resterande databaserna. Efter denna justering 

finner vi identiska artiklar med de redan inkluderade, vilket stärker vår kvalitet. Med denna 

nya sökning ökar vi trovärdigheten på vår systematiska litteraturöversikt, då den andra 

sökningen med en snävare avgränsning gav ett likvärdigt resultat som den första. Detta 

försäkrar oss om att tillräcklig och fullgod data har insamlats. Sökningen gav träffar som 

representerar stora delar av världen, vilket vi anser ökar överförbarheten av vår systematiska 

litteraturöversikt. En annan aspekt av stor geografisk spridning kan vara att specifika resultat 

ej går att tillämpa i Sverige. Detta anser vi minskar överförbarheten då vårt resultat endast 

bygger på två artiklar från Sverige. Majoriteten av artiklarna har ett annat sjukvårdsystem 

vilket gör att den ekonomiska aspekten inte är applicerbar i Sverige. 

 

Vi granskade samtliga inkluderade artiklar i UlrichsWeb, även artiklar tillhörande Cinahl och 

PsycINFO. Efter detta moment visade det sig att artiklar från de sistnämnda databaserna inte 

upprätthöll de vetenskapliga kriterierna, trots att sökningen enbart ska generera vetenskapligt 

granskade artiklar i dessa två databaser. Detta ser vi som en säkerhetsåtgärd som ökar 

trovärdigheten i vår systematiska litteraturöversikt. 

 

7.2 Kvalitetsgranskning 

 

Kvalitetsgranskningen av de kvalitativa artiklarna utfördes utefter protokoll enligt Willman et 

al., (2011) (Bilaga 3). Modifiering av denna var en nödvändighet för att inkludera artiklar 

med relevant innehåll för vårt formulerade syfte. Modifieringen har medfört negativ påverkan 

på trovärdigheten då personliga åsikter har spelat in på modifieringen av granskningsmallen. 

Dessa individuella tolkningar kan ha medfört förlust av relevanta artiklar. Artiklarna 

graderades i ”hög kvalitet”, ”medel kvalitet” eller ”låg kvalitet”. De artiklarna med resultat 
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”låg kvalitet” bör vid en systematisk litteraturöversikt exkluderas (Forsberg & Wengström, 

2003). 

 

Granskning av artiklarna utifrån modifierat protokoll sker tillsammans med de individuella 

uppfattningar som individen besitter. Med detta menas att vi har kvalitetsgranskat artiklarna 

subjektivt, uppfattningen om artiklarnas kvalitet är således en bedömning. De artiklar som 

utifrån vår bedömning har exkluderats skulle eventuellt innehålla värdefull information till 

vår systematiska litteraturöversikt. På motsvarande sätt kan inkluderade artiklar visa på brister 

som gruppen ej har uppmärksammat och därav erhållit lägre kvalitet. Detta anser vi vara en 

begränsning i vår systematiska litteraturöversikt, men också något vi inte kunde undgå pga. 

kriterierna som ställs för en systematisk litteraturöversikt.  

 

7.3 Analysprocess 
 

Insamlad data har analyserats genom innehållsanalys. Identifierad begränsning i 

analysprocessen är tolkningsfel i två avseenden där den första aspekten innefattar 

språkförståelsen som kan ha genererat bias i vår systematiska litteraturöversikt. Med detta 

menas att värdefull information kan ha gått förlorad i översättning och tolkning av den 

aktuella texten. Den andra aspekten inom området är att vi eventuellt lyft fram orelevanta 

meningsbärande enheter som därav har påverkat analysprocessen. Resultatet av detta kan 

eventuellt ha påverkat vårt sammanfattande resultat av samtliga artiklar. Dessa två aspekter 

grundas på individuell tolkning av författarna. Med detta menar vi att vår kunskap inom språk 

samt åsikter om vad som är värdefullt material eller ej har påverkat trovärdigheten. 

 

Att analysera ett innehåll utifrån hermeneutiken innebär att tolka, tolkandet utgår ifrån 

individens subjektiva upplevelse och uppenbarelse av fenomenet. Det är därför omöjligt att 

tolka något bortsett från sin förförståelse, individen är ständigt förknippad med sin 

förförståelse och ser därför allt utifrån denna (Birkler, 2007). Med detta menar vi att 

analysprocessen präglats av våra förförståelser och därmed utgör detta en begränsning i 

trovärdigheten. Således är vårt sammanfattade resultat en sammanflätning av våra tre olika 

perspektiv av ett och samma område i relation till artiklarnas innehåll.  
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7.4 Etiska överväganden 
 

Denna aspekt har utgjort en viktig del i granskningen och inklusionen av våra artiklar.  

Det etiska resonemanget utgör en del i kvalitetsbedömningen av artiklarna, vilket beskriver 

om en etisk nämnd har granskat dem alternativt om de för ett etiskt resonemang i studien 

(Willman et al., 2011).  De som ej uppfyllt kravet ”etiskt resonemang” utifrån vår modifierade 

granskningsmall har exkluderats från vår systematiska litteraturöversikt (Bilaga 3). Vi har 

endast inkluderat artiklar som är etiskt granskade alternativt innehar ett etiskt resonemang. 

Detta ökar vår trovärdighet på vår systematiska litteraturöversikt då vi försäkrat oss om att 

artiklarnas deltagare ej utsatts för någon slags risk samt har kunnat avböja studien när som 

helst. 

 

8. Resultatdiskussion 
 

Huvudresultaten av denna studie utformades utefter resultatets sju underkategorier som 

beskriver njursviktpatientens erfarenheter i samband med hemodialysbehandling.  

 

8.1.1 Att leva med sin kropp – en vardaglig kamp 
 

Fysiska påfrestningar av olika slag uppmärksammades. En varierande symtombild samt en 

känsla av identitetsförlust i samband med fysiska tillkortakommanden fann vi som de mest 

markanta belastningarna som deltagarna upplevde. Känslan av identitetsförlust berodde på 

deltagarnas känsla av att inte längre känna sig bekväma med sin egna kropp samt en stor 

anpassning till de krav hemodialysbehandlingen ställer. Dessa krav utgjorde en svårighet att 

bevara sociala relationer samt olika känslomässiga förhållanden i vardagen (Yu & Petrini, 

2009; Tijerina, 2009).  

Föränderligheten i livsvärlden är en ständig pågående process hos varje enskild individ pga. 

de ständigt nya erfarenheter och upplevelser som en individ ställs inför. Att som individ 

drabbas av sjukdom förändrar dennes livsvärld radikalt, att tappa kontrollen över sin kropp 

och sina känslor i samband med sjukdomen är ett förlopp som en individ går igenom när 

denne inte känner sig bekant med sin livsvärld. Världen runtomkring individen förändras och 

därmed också dennes livsvärld (Birkler, 2007).  
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Vi anser utifrån fynden i vårt sammanfattade resultat att detta fenomen är något som patienter 

med hemodialysbehandling ständigt brottas med. Att som blivande sjuksköterska vara 

medveten om att fysiska tillkortakommanden har stor betydelse för individens självkänsla och 

identitet, är en betydelsefull aspekt. Att som individ genomgå hemodialysbehandling är en 

stor omställning, både fysiskt och psykiskt. Det krävs ett vårdvetenskapligt förhållningssätt av 

oss som blivande sjuksköterskor för att se till livsvärldsperspektivet, vilket är en förutsättning 

för en god omvårdnad. Vi anser att denna medvetenhet om fysiska samt psykiska 

påfrestningar när en individ drabbats av sjukdom, har en grund i individens livsvärld och det 

är denna som bör stå i centrum. 

 

8.1.2 Brokighetens väg till insikt 
 

Somliga artiklar tog upp den psykiska påfrestning som patienterna utsätts för under en 

pågående hemodialysbehandling. Depression, ångest och rädsla var känslor som individerna 

brottades med. Även förnekelse, ilska och hat var en vanligt förekommande affekt som nämns 

i dessa artiklar (Yu & Petrini, 2009; Kaba et al., 2007). I motsats till detta beskriver en artikel 

denna problematik utifrån en annan synvinkel. Fyndet i denna artikel var en låg grad av 

depression i samband med hemodialysbehandlingen, detta beroende på deltagarnas sociala 

stöd som de fick under behandlingens gång (Santos, 2011). Socialt stöd gynnar patienterna att 

inte utveckla depressionssymtom, vilket gör att denna aspekt är angelägen när denna 

problematik belyses. Det som även spelar in på grad av socialt stöd är vilken ålder forskaren 

är intresserad av. Det är tänkbart att yngre patienter i större utsträckning har ett större socialt 

nätverk än äldre patienter. Den äldre generationen har möjligtvis en större risk att ha drabbats 

av dödsfall bland dem som verkade som deras sociala nätverk. Vårt sammanfattade resultat 

ger oss och läsaren en inblick i hur olika individer upplever sin hemodialysbehandling. Det är 

då viktigt att som vårdpersonal och som blivande sjuksköterskor ständigt göra sig medveten 

om livsvärldsperspektivet. 

 

Livsvärlden är erfarenhetsvärlden som för varje individ är unik, att som sjuksköterska vara 

medveten om att denna erfarenhetsvärld ger oss en inblick i individens unika sätt att begripa, 

tolka och skildra sin sjukdom är relevant för en god omvårdnad (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Detta fenomen var för oss en viktig aspekt i och med vårt sammanfattade resultat i vår 

systematiska litteraturöversikt. Vi har funnit viktiga och betydelsefulla aspekter av individens 
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erfarenheter vid hemodialysbehandling, däremot är det angeläget för oss att poängtera vår 

ständiga strävan att urskilja individens personliga erfarenheter kring behandlingen alternativt 

sjukdomen. 

 

8.2.1 Hur ska jag hinna leva? 
 

Tidsaspekten som en problematik var ett genomgående fynd i de inkluderade artiklarna. Detta 

beror på lång behandling samt täta sjukhusvistelser, vilket påverkar patientens sätt att leva 

(Herlin & Wann-Hansson, 2010; Hagren et al., 2005). Vårdpersonalen har till uppgift att 

tillgodose den unika individens behov, detta för att reducera patientens känsla av förlorad tid. 

Vårdpersonal bör förhålla sig medvetet i relation till patientens sjukdomsupplevelse samt dess 

påverkan på det vardagliga livet (Dahlberg & Segesten, 2010). Denna tidsfaktor vid 

hemodialysbehandling är oundviklig, i och med detta ställs högre krav på vårdpersonalen. 

Utgångspunkten i denna tanke är vårdpersonalens otillräcklighet att underlätta de fysiska 

påfrestningarna. Vårdpersonalens handlingar bör därför inrikta sig på patientens subjektiva 

behov. Dessa utgörs av patientens behov av ett vårdvetenskapligt förhållningssätt som 

tillgodoser de känslomässiga affektionerna. Vårdpersonalen är ovetandes om den unika 

individens känslor samt upplevelser av sin tillvaro, därmed är det betydelsefullt att 

vårdpersonalen besitter en medvetenhet inför detta. 

 

8.2.2 Ensamheten - att övervinna distansen till samvaro 
 

Socialt stöd utgör en betydelsefull faktor för patienterna. Närvaron av familj, vänner samt 

vårdpersonal utgör denna faktor. Detta leder till en acceptans av hemodialysbehandlingen 

samt gynnar patientens välmående (Mitchell et al., 2009). För att bedriva patientinriktad 

omvårdnad bör vårdpersonalen inkludera de närstående. För att involvera de närstående i 

vårdprocessen bör livsvärldsperspektivet tillämpas vilket grundar sig i patientens livsvärld 

men även de närståendes livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). Stressen som 

hemodialysbehandling medför upplevs påverka patientens sociala nätverk. Detta resulterade i 

en dysfunktionell familjebild bland hemodialyspatienterna (Tijerina, 2009). 

 

Att förebygga problematik inom patientens sociala nätverk utgör en del i den patientinriktade 

omvårdnaden. Vårdpersonal bör uppmärksamma patientens livsvärld tillsammans med dennes 

kontextuella sammanhang. Vid brist av detta försvåras patientens acceptans av 
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hemodialysbehandlingen som orsakats av otillräckligt socialt stöd. Vårdpersonal bör således 

involvera närstående i vårdprocessen, då dessa ses som en grund för ökad förståelse av den 

unika individen. 

 

8.2.3 Förlust av självständighet 
 

Hemodialysbehandlingen utgjorde en ekonomisk börda för patientgruppen, omprioritering 

inom den ekonomiska aspekten var därför en nödvändighet. Tidskrävande behandling 

medverkade till att tid gick förlorad, vilket påverkade möjligheten till att kunna arbeta (Yu & 

Petrini, 2009). Våra inkluderade artiklar omfattar en stor geografisk spridning, detta är i 

synnerhet positivt men försvårar överförbarheten avseende den ekonomiska aspekten. Sverige 

är ett land med fri sjukvård vilket gör att den ekonomiska aspekten inte är applicerbar. Denna 

förmån reducerar den ekonomiska stressen som utgör en belastning för de patientgrupper 

tillhörande oliksinnad vårdkultur. Denna patientgrupp utsätts för större påfrestning gällande 

känslan av självständighet. Att inte kunna försörja sig bidrar till en minskad självständighet 

hos patienten, vilket upplevs som ett beroende av närstående men även av samhället. Strävan 

efter självförsörjning inger en känsla av att vara behövd och bekräftad, vilket utgör ett primärt 

behov hos individen. 

 

8.3.1 Att vara en människa på löpande band 
 

Samtliga inkluderade artiklar beskrev ett gemensamt behov hos patientgruppen, detta var 

behovet av kommunikation mellan dem själva och vårdpersonal. Bristen på den rådande 

kommunikationen beskrevs vidare påverka patienternas sjukdomshantering med resultat att 

upplevelsen av behandlingen i sin tur påverkades i negativ bemärkelse (Yu & Petrini, 2009; 

Herlin & Wann-Hansson, 2010; Allen et al., 2011; Hagren et al., 2005). En utomstående 

artikel beskriver problemet ur en likartad synvinkel. Behovet av medicinsk information såväl  

som information angående rådande restriktioner ansågs värdefulla (Clarkson & Robinson, 

2010). För att kunna tillgodose patientens behov av information bör vårdpersonal utgå ifrån 

ett narrativt förhållningssätt, detta innebär att lämna utrymme för patientens berättelse. 

Patienten ges då möjlighet att delge vårdpersonal önskat behov av information (Eide & Eide, 

2007). Vårdpersonal bör inte endast se till patientens objektiva tillstånd utan även inkludera 

patientens subjektiva upplevelse av situationer inom vården. För att möjliggöra detta bör 

vårdpersonal möta patienten utifrån dennes livsvärld. Det är därför av vikt att bygga upp en 
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förståelse för att individer upplever situationer helt unikt, bemötandet inom vården bör 

således vara utefter denna reflektion (Birkler, 2007).  

 

För att vårdpersonal ska kunna tillgodose patientens behov av kommunikation bör detta ske i 

relation till patientens livsvärld. För att bilda en uppfattning om patientens unika behov krävs 

att vårdpersonal är öppna i mötet, detta för att patienten ska kunna delge sig av sin livsvärld. 

Det är även av vikt att se till livsvärldsperspektivet då sjukdomshanteringen samt 

behandlingsupplevelsen står i direkt förbindelse med patientens egna förförståelse, som utgör 

grunden för hur patienten upplever situationer. Nyckeln till att skapa en förståelse för 

medmänniskans upplevelser är att bli medveten om sina egna förförståelser, med vilka man 

inträder i olika situationer. Dessa förförståelser utgör en upplevelseram, vilket utgör grunden i 

mötet med andra individer. Vårdpersonal bör därför således bli medvetna om dessa 

förförståelser som de besitter inför möten med patienter, detta för att kunna sätta 

förförståelserna inom parentes vilket vi anser utgör fundamentet för det öppna samtalet.  

 

Patientgruppen vill bortgå från den såkallade ”löpandeband principen” som de upplever 

existerar idag, där bemötandet och behandlingen är densamma för alla patienter (Allen et al., 

2011). Enligt hermeneutiken bör vårdpersonal se till patientens objekt såväl som subjekt. Med 

detta menas att det inte är tillräckligt att observera en patient för att kunna förstå denne, om 

vårdpersonal endast observerar patienten kommer troligtvis denne att tillskrivas felaktiga och 

osanningsenliga motiv och behov. Det är därför av vikt att tala till patientens subjekt och 

därigenom identifiera de sanningsenliga behoven och motiven, detta möjliggörs då 

vårdpersonal ser bortom sin förförståelse (Birkler, 2007). Patientens omvårdnad och 

behandling bör speglas i individens unikhet. Brist på omvårdnad med denna grundtanke kan 

härledas till kunskapsbrist om de förförståelser som vårdpersonalen själva besitter. Erfarenhet 

hos vårdpersonal tenderar att medföra en minskad reflekterande sida hos individen, detta då 

erfarenheten ligger i grunden vid förståelsen av patienten. Om reflektion väcks kring detta kan 

erfarenheten gynna nya möten med patienter, då erfarenheten vilar som stöd vid mötet. För att 

bekräfta patienten bör en kombination mellan objekt/subjekt bemötande tillämpas som 

resulterar i den unika omhändertagande omsorgen. Däremot uppenbarar sig ”löpandeband 

principen” då endast det objektiva förhållningssättet tillämpas. 
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8.3.2 Kunskap – vägen till autonomi 
 

Kunskap inom vården bidrar till att uppleva autonomi. Kunskapen ökar patientens förståelse 

för sjukdomen samt dess behandling och medför att patienten erfar sig involverad i vården. 

Verkligheten förevisar att vårdpersonal inte delger patienterna den viktiga kunskapen. Den 

kunskapen som patienterna står i behov av för att känna självkontroll och därmed direkt 

välmående (Allen et al., 2011). Att bli patient kan medföra att man drivs från det meningsfulla 

sammanhang som man tidigare ingått i för att bli just patient. Det är då av vikt att patienten 

får ingå i ett nytt meningsfullt sammanhang, nämligen vårdens sammanhang. För att 

vårdpersonal ska kunna utöva sin expertis måste det således göras rum för patientens 

beskrivelse av upplevelsen att leva med sjukdomen samt behandlingen, de måste som 

beskrivs lyssna till livsvärldens röst. Med detta menas att det måste finnas ett ömsesidigt 

utbyte av kunskap där de båda perspektiven besitter kunskap av värde för vården (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

 

Autonomi beskrivs som något patienterna vill uppnå, ett behov hos dem. Det beskrivs sedan 

vikten av att patienterna blir delaktiga i vården, detta för att kunna vårda dem. Autonomi är 

därmed något som behövs för att kunna bedriva vård. Patienten står i behov av autonomi för 

att uppleva välbefinnande och vården står i behov av den delaktiga patienten för att få 

kunskap om hur patienten behöver vårdas. Det är därmed tämligen underligt att det finns 

patientgrupper som inte upplever sig vara självbestämmande. Vi anser att vårdpersonalens 

grad av medvetenhet ligger till grund för problematiken. Medvetenheten av att inte helt kunna 

förstå vad patienten upplever, det är först när denna medvetenhet infinner sig som 

vårdpersonal kan närma sig patientens livsvärld. 

 

8.4 Framtida tillämpning 
  

Vi fann åtskilliga negativa erfarenheter hos patienter som genomgår hemodialysbehandling, 

detta återfanns i samtliga inkluderade artiklar. Framtida forskning bör fokusera på vilket stöd 

som bör ges till dessa patienter, för att undvika dessa negativa erfarenheter. Denna forskning 

skulle kunna ge dessa patienter en minskad risk att drabbas av t.ex. depression samt en ökad 

förståelse hos vårdpersonalen kring denna problematik. För att kunna belysa problematiken 

anser vi att det krävs mer kvalitativ forskning inom området för att undersöka patientens 

erfarenheter. 
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9. Slutsats 
 

Syftet med denna studie var att belysa njursviktpatienternas erfarenheter i samband med 

hemodialysbehandling. Resultatet visar att patienterna som genomgår hemodialysbehandling, 

upplevde olika former av begränsningar i sitt vardagliga liv. Det mest framträdande negativa 

upplevelserna var en känsla av frihetsförluster, då tidaspekten av denna behandling är så pass 

omfattande. Patienternas erfarenheter att kunna leva sitt liv fullt ut hindrades av denna aspekt. 

Frihetsförlust i form av förlorad identitet pga. fysiska tillkortakommanden samt en svårighet 

att upprätthålla sociala relationer, var ett genomgående fynd i artiklarna. Detta var inget 

oväntat fynd, då hemodialysbehandlingen ställer stora krav på patienternas fysiska samt 

psykiska tillvaro. Även en svårighet att anpassa sig till hemodialysbehandlingen, upplevdes 

som en stor påfrestning av patienterna. Detta gjorde att psykiska affekter, såsom depression, 

var en återkommande känsla som patienterna brottades med. Det fynd av depression hos 

patienterna som genomgår hemodialysbehandling, var oväntat för författarna. Vi blev 

förvånade att denna problematik inte uppmärksammas i dagens sjukvård och detta bör vara en 

självklarhet. Stöd och vägledning är betydelsefullt för patienterna som genomgår hemodialys 

och detta bör uppmärksammas av vårdpersonal. 

 

Det återfanns även en stor önskning från patientens sida, då artiklarna visade på att 

vårdpersonalen åsidosatte information och kommunikation mellan parterna. Önskan att som 

patient få tilldelas mer information och få spela en mer delaktig roll i sin egen behandling.  

Denna aspekt är angelägen för vidare kompetensutveckling för vårdpersonal då kunskapen 

om patientens behov bör leda till denna kompetensutveckling. Dessa fynd har gett oss en ökad 

förståelse för patienter som genomgår hemodialysbehandling men vi anser även att dessa fynd 

bör kunna appliceras i ytterligare sjukvård.  
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Studien syftar till att 
skapa en förståelse för 
hemodialyspatienternas 
upplevelse av välmående i 
kontrast till sjukdomen 
och omvårdnad av den. 

En kvalitativ metod. Tre kvinnor och fyra 
män i samband med dialysbehandling 
intervjuades utifrån en film-baserad 
metod. 

Resultatet visar på utmaningarna 
för att etablera och upprätthålla 
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2 Hagren, B. 
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Lützén, K. Clyne, 
N. 
Sverige 

Maintence 
haemodialysis: 
patient´s 
experiences of their 
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utforska hur 
hemodialyspatienter 
upplever sin livssituation. 
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behandlingen inverkar på 
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upplevelsen av vården. 
 
 
 
 
 

En kvalitativ metod. 15 kvinnor och 26 
män deltog i semistrukturerade intervjuer. 

Resultatet presenteras i tre 
huvudkategorier där problematiken 
ligger i att inte finna utrymme att 
leva, känslor som väcks i 
vårdsituationen samt försöken att 
hantera sitt begränsade liv. 

18 Hög 

3 Herlin, C. Wann-
Hansson, C. 
Sverige 

The experience of 
being 30-45 years of 
age and depending 
on hemodialysis 
treatment: a 
phenomenological 
study 2010 

Artikeln syftade till att 
beskriva hur 
hemodialyspatienter 
mellan 30-45 år upplever 
sitt beroende av 
behandlingen. 

Kvalitativ metod med en fenomenologisk 
ansats. Intervjuer med fem män samt fyra 
kvinnor som utifrån ett 
livsvärldsperspektiv berättar om hur det är 
att leva i samband med 
hemodialysbehandling. 

Resultatet presenteras i fem 
huvudkategorier:  Känslan av att 
inte vara fri, rädsla, beroende av 
vård, förlorad tid, ensamhet samt 
stressen över att vänta på 
njurtransplantation. 
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Iordanou, P. 
Andrea, S. Kyritsi, 
E.  Gerogianni, G. 
Zetta, S. Swigart, 
V. Grekland 

Problems 
experienced by 
haemodialysis 
patients in Greece 
2007 

Syftet med studien var att 
undersöka hur patienter i 
Grekland upplever 
hemodialysbehandling 
samt hur det påverkar 
deras liv. 

Kvalitativ metod utifrån Grounded theory. 
23 personer som får berätta om sina 
upplevelser av hemodialysbehandling. 

Resultatet beskriver fem  
huvudkategorier: Problem relaterat 
till symtomen, begränsningar i livet, 
osäkerhet, beroende samt 
personlighetsförändringar. 

16 Medel 
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Farrand, P. 
James, H. Luke, R. 
Purtell, R. Wyatt, 
K. 
England 

Patients experience 
of transition onto 
haemodialysis: a 
qualitative study 
2009 

Syftet med studien var att 
ta reda på vilka faktorer 
som underlättar 
övergången till 

hemodialysbehandling. 

Kvalitativ metod. Semistrukturerade 
intervjuer. 10 deltagande, både män och 
kvinnor. Deltagarna var tvungna att vara 
över 18 år och startat 
hemodialysbehandling inom den senaste 
sexmånadersperioden. Intervjuerna 
spelades in och analyserades. 

Det slutgiltiga resultatet blev tre 
teman med respektive 
underrubriker:  förberedelse, 
kognitiv stil och socialt stöd.  Detta 
hjälpte patienterna att lättare 
övergå till hemodialysbehandling 
när de fick hjälpen och stödet från 
början. 

17 Hög 

6 Tanyi, R. A. 
Werner, J. S. 
USA 
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women with end-
stage renal disease 
on haemodialysis 
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undersöka den levda 
erfarenheten hos kvinnor 
med nedsatt njurfunktion 
som genomgår 
hemodialysbehandling. 

Kvalitativ metod. Beskrivande 
fenomenologi användes för att se 
nyanserna i kvinnornas subjektiva tolkning 
av deras erfarenhet att genomgå 
hemodialys. Djupgående intervjuer med 
öppna frågor användes. 16 kvinnor deltog 
i studien. 

Resultatet beskriver upplevelsen av 
att anpassa sig till ett liv med 
hemodialys. Erfarenheterna visar 
sig vara cirkulära och av skiftande 
karaktär snarare än linjära. Olika 
faser identifierades: den inledande 
fasen av anpassning, den 
uppskattande fasen av 
hemodialysbehandlingen och den 
senare fasen att hantera de olika 
biverkningarna av behandlingen. 
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USA 

Mexican American 
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to hemodialysis 
treatment: A social 
constructivist 
perspective. 
2009 
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socialkonstruktivistiskt 
synsätt  för att utforska 
kognitiva, kulturella och 
psykosociala faktorer som 
är mest förekommande 
och  som påverkar 
kvinnornas följsamhet till 
hemodialysbehandlingen. 

Kvalitativ metod. Djupgående intervjuer 
som var semistrukturerade genomfördes i 
deltagarnas hem. Intervjuerna spelades in 
för transkription och analys. 

Resultatet beskriver teman: förlust 
av den personliga friheten, förlust 
av identitet på grund av ändrad 
kroppsuppfattning, förlust av olika 
funktionsförmågor och  
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upprätthålla sociala roller, 
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Chinese patients 
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undersöka hälsorelaterad 
livskvalitet hos patienter 
med terminal 
njursjukdom som 
genomgår hemodialys i 
Kina. 

Kvalitativ metod. Semistrukturerade 
intervjuer med djupgående frågor med 16 
st. kvinnor och män. Fenomenologisk 
dataanalys användes för transkription. 

Resultatet identifierar teman som 
påverkar livskvalitén hos patienter 
som genomgår hemodialys. Dessa 
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ekonomisk stress, inadekvat 
kunskap om sjukdomen och 
avsaknad av socialt stöd. 
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modifierad (Willman, Bahtsevani & Stoltz, 2011) 
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Tydligt 

avgränsningar/problematisering? 

 

Patientkarakteristiska Antal 

 

Ålder 

 

Man/Kvinna 

 

 

 

 

 

Ja 

 

 

 

 

Nej 

 

 

 

 

Framgår inte i artikeln 

 

 

 

 

(Ja2p) 

Tydligt Syfte? Ja Nej Framgår inte i artikeln (Ja2p) 

Är kontexten presenterad?                                  Ja Nej Framgår inte i artikeln (Ja1p) 

Etiskt resonemang?                                             Ja Nej Framgår inte i artikeln (Ja2p) 

Urval 

Relevant?                                                          

 

Ja 

 

Nej 

 

Framgår inte i artikeln 

 

(Ja2p) 

 

Metod för  

Urvalsförförande tydligt beskrivet?   

 

 

Datainsamling tydligt beskriven? 

 

 

Analys tydligt beskriven? 

 

Giltighet 

Är resultatet logiskt beskrivet?                                 

 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Nej 

 

 

Nej 

 

 

Nej 

 

 

Nej 

 

 

 

Framgår inte artikeln 

 

 

Framgår inte i artikeln 

 

 

Framgår inte i artikeln 

 

 

Framgår inte i artikeln 

 

 

 

(Ja2p) 

 

 

(Ja2p) 

 

 

(Ja2p) 

 

 

(Ja2p) 

 

Kommunicerbarhet 

 

Redovisas resultatet klart och 

tydligt?  

 

  

Redovisas resultatet i förhållande  

till en teoretisk referensram?                                     

 

 

 

Ja 

 

 

 

Ja 

 

 

 

Nej 

 

 

 

Nej 

 

 

 

Framgår inte i artikeln 

 

 

 

Framgår inte i artikeln 

 

 

 

(Ja2p) 

 

 

 

(Ja1p) 

 

 

(Total:20p) 



 
 

 

 

 

 

Huvudfynd  
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet  
Hög >17   Medel 14-16   Låg <12  

 

 

Kommentar………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
 

Granskare (sign.)………………………. 
 



 
Bilaga 4 Exempel innehållsanalys 

 

 

 

 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

Hemodialysbehandlingen påverkar patienternas 

livsutrymme då mycket tid går åt till och från 

behandlingen, tid under pågående behandling samt 

tiden det tar att följa behandlingens riktlinjer. 

Hemodialysbehandling 

lämnar inte stort utrymme 

kvar att leva på. 

Behandlingen 

påverkar livet. 

Livspåverkan Upplevelse av 

att inte 

kontrollera 

livet. 

Patientgruppen besitter  värdefull kunskap om deras 

livssituation, hur det är att leva med sjukdomen samt 

är experter på sina egna kroppar. Detta räknar inte 

vårdpersonal med i omvårdnaden, vilket resulterar i 

brist på autonomi. 

Patienternas expertis värderas 

inte, vilket leder till brist på 

autonomi. 

Patienterna känner 

sig inte delaktiga. 

Brist på 

autonomi. 

Hemodialyspatienter upplever att de  känner sig låsta 

till dialysmaskiner och att vara beroende av 

sjukvårdspersonalen. 

 

Vara beroende av 

dialysmaskiner och 

sjukvårdspersonal.  

 

Beroende av 

hemodialys. 

 

Ett sätt att 

överleva. 

En ständig 

påminnelse om 

att leva på 

lånad tid. 

 Dialyspatienter bär på en ständig oro om de 

någonsin kommer att genomgå en 

njurtransplantation, ingen vill leva med dialys resten 

av livet. 

 

Dialyspatienter bär på en 

ständig oro inför framtiden. 

 

Dialysbehandling, 

en överlevnad. 

Förlust av funktionsförmågor beroende på fysiska 

förändringar av hemodialysbehandlingen. Kvinnorna 

uttryckte en förlust av deras identitet såsom 

oförmågan att upprätthålla sociala roller och 

relationer. 

Sjukdomen och 

behandlingens påverkan på 

psykiska och fysiska faktorer. 

Förlust av viktiga 

funktioner i livet. 

Känslan av 

förluster. 

Förlorad 

identitet och 

frihet 

Kvinnorna i studien upplevde förlust av den 

personliga friheten på grund utav den ständiga, fasta 

och krävande hemodialysbehandlingen. 

Behandlingen påverkar 

friheten i livet. 

Förlust av personlig 

frihet 


