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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Att genomgå hemodialysbehandling till följd av njursvikt och uremi innebär en 

förändrad vardag då den drabbade spendrar fyra till fem timmar tre gånger i veckan på 
behandlingen. Strikta dietrestriktioner och ökad trötthet blir en del av livet.    
Syfte: Att beskriva vad det innebär att leva med hemodialysbehandling. 

Metod: Litteraturstudien utfördes utifrån en kvalitativ ansats och baserades på elva 
vetenskapliga originalartiklar. Artiklarna analyserades enligt Graneheim och Lundmans 

(2004) kvalitativa innehållsanalys.  
Resultat: I resultatet framkom fyra kategorier som beskrev innebörden av att leva med 
hemodialysbehandling. Dessa var: en begränsad livssituation, ett ständigt beroende, strategier 

för att främja hälsa och behov av stöd och information.  Det framgick att 
hemodialysbehandlingen upplevdes som starkt begränsande då behandlingen var 
tidskrävande, fysiskt påfrestande och hämmade det sociala livet. För att orka med 

behandlingen och finna motivation fanns olika strategier, såsom att leva en dag i taget. 
Slutsats: Att leva med hemodialysbehandling innebär en förändrad livssituation med fysiska 

och känslomässiga påfrestningar. De drabbade tvingas ge upp en stor del av sig själva och en 
ökad förståelse för deras situation kan stärka känslan av välbefinnande vilket kan uppnås 
genom ett livsvärldsperspektiv. För att främja hälsa krävs ökad information, delaktighet och 

ett gott bemötande i vården. 
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INLEDNING 

 

I feel like this machine monitors my whole life… it's like I'm married to someone 
else now. And that's who decides on everything about me ... my schedule, my time, 

what I eat, what I drink.... It's kinda sad ... you're controlled by dialysis... it's 
really a controlling issue (Tijerina, 2009 s. 236). 

 

I citatet uttrycks den påfrestning och den livsstilsförändring hemodialysbehandlingen medför 
och beskriver också hur vardagen ser ut för många av de människor som genomgår 

behandlingen. I slutet av år 2011 behandlades 3030 personer med hemodialys i Sverige 
(Svenska njurregistret, 2012).  För dessa människor innebär detta en livslång behandling som 
inte går att leva utan om inte en njurtransplantation sker. Vi har båda mött människor som 

genomgår hemodialysbehandling och sett i vilken utsatt situation dessa människor befinner 
sig i. Hela deras liv förändras och de måste anpassa vardagen efter behandlingen. I den 

framtida yrkesrollen som sjuksköterskor kommer vi återigen möta dessa människor och vill 
därför veta mer om och belysa vad det innebär att leva med hemodialysbehandling.  
 

 

BAKGRUND  

 

Kronisk njursvikt och uremi 

Njurarnas huvudsakliga uppgift i kroppen är att rena blodet från ämnen som kroppen inte 

behöver, så kallade slaggprodukter.  Dessa slaggprodukter är vanligtvis sura och skapar en 
obalans i kroppens syra-basbalans. Då njurarna renar blodet från dessa slaggprodukter leder 
det till att en gynnsam miljö skapas. En annan av njurarnas viktiga funktioner är att 

upprätthålla blodtrycket genom sin förmåga att utsöndra och resorbera vatten och salter 
(Grefberg & Roman, 2007). 

 
Sjukdomar som diabetes och njurinflammation kan leda till att njurarnas funktioner blir 
nedsatta.  Försämringen sker långsamt och kallas kronisk njursvikt (Grefberg & Roman, 

2007). Det kan vara svårt att upptäcka försämringen då njurarnas funktioner avtar långsamt 
och symtomen är till en början vaga. Det kan gå flera år innan den drabbade känner av sin 
sjukdom och söker vård. Det är först då njurarnas förmåga att avlägsna gifter och vätska som 

symtom som klåda, högt blodtryck, trötthet, illamående, andfåddhet, minskad urinmängd och 
svullnad framträder. Detta tillstånd kallas uremi (Grefberg & Roman, 2007; Sand, Sjaastad & 

Haug, 2004).  
 
Hemodialysbehandling 

Uremin blir livshotande då njurfunktionen sjunkit till under fem procent av njurens normala 
funktion. Dialys blir då nödvändigt att påbörja. Det förekommer två typer av 

dialysbehandlingar; hemodialys och peritonealdialys. Den vanligaste av dessa är 
hemodialysbehandling, även kallad bloddialys och innebär att blodet renas från 
slaggprodukter och gifter samt att överflödig vätska avlägsnas. Denna process utförs genom 

att blodet transporteras ut från kroppen till en konstgjord njure, ett så kallat dialysfilter. 
Dialysfiltret är ett halvgenomsläppligt membran och består av tunna kapillärer med samma 

funktion som njurarnas egen filtration. Då blodet passerat dialysfiltret har det den rätta 
balansen av elektrolyter och vätska och förs då tillbaka till kroppen (Andersson, 2012a).   
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För att blodet ska kunna lämna kroppen krävs det tillgång till blodbanan. Detta fås genom en 
dialysfistel och en permanent eller tillfällig dialyskateter. Dessa kan placeras på olika delar av 

kroppen men gemensamt för alla är att det krävs ett högt blodflöde för att blodet ska kunna 
passera ut genom kroppen till dialysmaskinen. Hemodialysbehandling kräver tillgång till en 
dialysmaskin och utförs vanligtvis på sjukhus. Behandlingen sker oftast tre gånger i veckan 

och tar fyra till fem timmar varje gång (Grefberg & Roman, 2007).  
 

Kost – och vätskerestriktioner 

Att genomgå hemodialysbehandling innebär strikta restriktioner gällande vätska och kost.  
En torrvikt ordineras för att ansamling av vätska ofta sker mellan behandlingarna på grund av 

njurarnas reducerade funktion vilket leder till ett högt blodtryck. Torrvikten speglar vikten då 
vätska dragits från kroppen efter en hemodialysbehandling. Om vikten överstiger den uppsatta 

torrvikten blir resultatet högt blodtryck och övervätskning och lungödem kan uppstå. Om 
torrvikten däremot understigs  kan undervätskning och symtom som lågt blodtryck, yrsel och 
trötthet framträda (Andersson, 2012b; Grefberg & Roman, 2007).  

 
Strikta vätskerestriktioner leder till ett reducerat intag av 500-1000 ml vätska per dygn 

(Andersson, 2012b). Restriktionen upplevs som påfrestande och känslan av att vara begränsad 
och kontrollerad kan uppstå. Detta eftersom det syns tydligt om de uppsatta restriktionerna 
följs eller inte genom att vikten kontrolleras vid varje dialysbehandlingstillfälle (Krespi, Bone, 

Ahmad, Worthington & Salmon, 2004).  
 

En påfrestning i vardagen uppstår då planering och förberedelser av kost är nödvändigt och 
tidsödande (Ashby, Hoog, Kellehear, Kerr, Brooks, Nicholls & Forrest, 2005). Näringsämnen, 
vitaminer och proteiner förloras efter en hemodialysbehandling och det krävs en noggrann 

planering då dessa är nödvändiga att ersätta genom kosten. Njursjuka personer samlar på sig 
slaggprodukter och upplever därför smaker annorlunda än friska, de kan till exempel känna en 

ständig metallsmak i munnen. Att ersätta näringsämnen via kosten kan då bli en stor svårighet 
eftersom aptit och matlust är nedsatt (Andersson, 2012b; Harwood, Locking- Cusolito, Spittal, 
Wilson & White, 2005; Krespi et al., 2004).  

 
Fysisk påverkan 

Efter en hemodialysbehandling uppträder en stor trötthet och kraftlöshet som beror på att stora 
mängder gifter och vätska försvinner från kroppen under mycket kort tid vilket medför ett 
ökat sömnbehov (Grefberg & Roman, 2007). Noggrann planering är nödvändig då tröttheten 

resulterar i en oförmåga att inte kunna utföra sysslor som hör till vardagen (Horigan, 
Rocchiccioli & Trimm, 2012; Russ, Shim & Kaufman, 2007).  

 
Illamående är ett vanligt symtom efter hemodialysbehandlingen och ett stort problem 
eftersom det också påverkar sömnen. Illamåendet medför att de drabbade vaknar ett flertal 

gånger varje natt och sömnen blir ytlig (Grefberg & Roman, 2007; Lee, Lin, Chaboyer, 
Chiang & Hung, 2007). Något som ytterligare stör nattsömnen är restless legs vilket är vanligt 

förekommande vid hemodialysbehandling (Horigan et al., 2012). 
 
Psykisk och social påverkan  

Hemodialysbehandling är tidskrävande och påverkar allt från yrkesliv till sociala aspekter. 
Behandlingen förhindrar ett yrkesverksamt liv med fasta arbetstider eftersom den upptar 

mycket tid (Moran, Scott & Darbyshire, 2010). Tiden som spenderas på behandlingen leder 
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till att fritiden reduceras och de sociala relationerna och umgänget med andra människor 

minskar. Det minskade sociala umgänget beror även på den rädsla som finns över att bli 
betraktad som annorlunda på grund av de symtom behandlingen medför (Harwood et al., 

2005; Lee et al., 2007). Tidsbristen gör att det krävs mycket hjälp från familj och vänner för 
att hinna med vardagen (Pagels, 2004). Att inte längre vara självständig och klara av sin 
vardag upplevs som en känsla av att vara en börda för sina familjemedlemmar (Ashby et al., 

2005; Horigan et al., 2012).  
 

Hopplöshet kan upplevas vid hemodialysbehandling då den inte är botande utan 
livsuppehållande (Andersson, 2012b). I Pagels (2004) framkommer att påfrestande 
biverkningar uppstår efter en hemodialysbehandling och upplevs i större omfattning än den 

positiva effekt behandlingen har på kroppen. De kroppsliga biverkningar och den förändrade 
livssituationen gör det lätt att tappa motivationen och en stark vilja krävs för att orka med 

behandlingen. Förståelse och stöttning i den nya livssituationen önskas för att underlätta livet 
med hemodialysbehandlingen (Krespi et al., 2004). 
 

Forskning 

Det som framkommit i tidigare forskning visar att de som behandlas med hemodialys tvingas 

genomgå en livsstilsförändring. Behandlingen medför påfrestande fysiska symtom, tidbrist 
samt en kontrollerad diet och resulterar i att en anpassning till behandlingen måste göras 
(Ashby et al., 2005; Horigan et al., 2012; Moran et al., 2010). Det finns en önskan om ökad 

förståelse över hur livet förändras på grund av hemodialysbehandling och därför krävs det 
mer forskning om hur de drabbade upplever livet med behandlingen. Dagens forskning är till 

stor del inriktad på upplevelser av behandlingen i sig eller redovisas genom statistiska 
samband mellan hemodialysbehandling och livskvalitet. Ett klarläggande över hur de 
drabbade upplever livet med hemodialysbehandling bidrar till en ökad kunskap som är viktig 

att ha i åtanke vid möten med dessa människor och kan därmed bidra till ett ökat 
välbefinnande.  

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Studien grundar sig på vårdvetenskapen som inriktar sig på människan och dess upplevelser. 

Vetenskapen beskriver vårdandets innebörd för människan i relation till hälsa, lidande och 
välbefinnande. Det innebär att fokus ligger på hälsa och att hjälpa människor stärka sina 
hälsoprocesser. För att kunna förstå hur hälsa, sjukdom och vårdande påverkar människan och 

hennes vardag används ett livsvärldsperspektiv för att beskriva och förstå individens 
upplevelser av sin livssituation. Som sjuksköterska är det viktigt att vara medveten om att 

dessa upplevelser är olika för varje människa som genomgår hemodialysbehandling och 
därför behöver omvårdnaden anpassas till varje individ (Dahlberg & Segesten, 2010).  
Begreppen livsvärld, hälsa och välbefinnande samt lidande används i studien för att få ökad 

kunskap och förståelse för hur de som genomgår hemodialysbehandling uppleveler sin 
behandling.   

 
Livsvärld 

Livsvärlden är den verklighet som den enskilda människan lever i. Den är unik och formas 

utifrån individens erfarenheter och upplevelser genom livet. Samtidigt som livsvärlden är 
individuell kan den också delas med andra. Två patienter som genomgår samma behandling 
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upplever med största sannolikhet denna på två olika sätt då livsvärlden är unik (Dahlberg och 

Segesten, 2010). Upplevelserna påverkas av det individen varit med om genom livet och det 
är därför betydelsefullt att skaffa kunskap om vad hemodialysbehandlingen innebär för den 

enskilde. Livsvärlden går aldrig att träda ur utan finns med människan hela livet. Människans 
erfarenheter och upplevelser genom livet gör att livsvärlden inte är konstant utan förändras 
(ibid). Då en människa drabbas av en njursjukdom och tvingas genomgå 

hemodialysbehandling förändras hela livssituationen. Det innebär att livssammanhanget 
påverkas och därmed livsvärlden. Att utgå ifrån ett livsvärldsperspektiv gör att upplevelser 

kan uppmärksammas hos dem som genomgår hemodialysbehandling. På så sätt kan en ökad 
förståelse för hur människorna påverkas i sitt livssammanhang uppnås. Livsvärldsperspektivet 
bidrar därmed till att stärka individens hälsoprocesser då det skapas en förståelse för hur 

hälsa, sjukdom, lidande och vårdande upplevs (ibid). 
 

Hälsa och välbefinnande 

Hälsa har flera innebörder och omfattar hela människan. Vad det innebär är individuellt och 
kan variera under individens livstid. Hälsa tas förgivet fram tills ohälsa upplevs, och det är 

först då individen reflekterar över dess innebörd. I all vård är människans hälsa det som ska 
eftersträvas och målet är att återfå denna vid avsaknad. I hälsobegreppet ingår välbefinnande 

som är unikt och en subjektiv känsla med olika innebörd för varje människa (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Hälsa och välbefinnande kan uppnås trots sjukdom och behandling. De som 
har njursjukdom och som måste genomgå hemodialysbehandling får en förändrad vardag och 

upplever en begränsning i livet, men kan således förmodligen ändå uppleva hälsa och 
välbefinnande. Detta kan uppnås då de är medvetna om sin sjukdom och lärt sig leva med 

behandlingen. Hälsa och välbefinnande upplevs då den drabbade trots sjukdom är i stånd till 
att genomföra det som anses vara av värde i livet (Dahlberg & Segesten, 2010).   
 

Lidande 

Målet med all vård är att främja hälsa och lindra lidandet. Lidandet påverkar hela människan 

och finns i tre olika skepnader. I samband med att individen blir sjuk och genomgår 
hemodialysbehandling kan ett sjukdomslidande upplevas som resultat av behandlingens 
biverkningar. Lidandet kan även infinna sig då behandlingen inverkar på vardagslivet och 

därmed skapar ett livslidande. En begränsning kan uppstå då det inte är möjligt att leva det liv 
som önskas. I samband med sjukvård och behandling kan den drabbade uppleva ett 

vårdlidande genom ett bristande bemötande från sjukvårdspersonalen och då delaktighet i 
vårdprocessen saknas (Dahlberg & Segesten, 2010). Att genomgå hemodialysbehandling kan 
innebära ett lidande ur alla tre aspekter. Dahlberg och Segesten (2010) menar att en 

uppmärksamhet av lidandets innebörd är betydelsefull då vårdandets främsta uppgift är att 
lindra effekterna av sjukdom och lidande.  

 
 

PROBLEMFORMULERING 
 
Människor som genomgår hemodialysbehandling påverkas fysiskt, psykiskt och socialt. De 

hindras från att leva ett vardagligt liv då behandlingen tar mycket tid och ger fysiska symtom 
som trötthet och illamående. Dessa aspekter gör att det krävs en noggrann planering för att 

vardagen ska fungera. Livsomställningen som fordras betyder att en stark vilja och motivation 
är nödvändig. Dock upplever många som genomgår hemodialysbehandling påfrestningen så 
stor att behandlingen inte känns meningsfull. 
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En ökad förståelse för de som genomgår hemodialysbehandling är viktig då behandlingen tar 

upp en stor del av livet och påverkar upplevelsen av hälsa. Risken att drabbas av ohälsa ökar 
vilket gör litteraturstudien betydelsefull då Hälso – och sjukvården ska arbeta för att 

förebygga hälsa (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, 2a§, 2c§). Mot bakgrund 
av detta är det betydelsefullt att belysa innebörden av att leva med hemodialysbehandling. 
Studien kan leda till en ökad kunskap och bidra till en trygg och säker vård och därmed främja 

hälsoprocessen. 
 

 

SYFTE 
 
Syftet var att beskriva vad det innebär att leva med hemodialysbehandling. 

 
 

METOD 
 

Studien genomfördes utifrån en kvalitativ ansats då avsikten med studien var att beskriva de 

subjektiva upplevelserna av att leva med hemodialysbehandling. Polit och Beck (2011) menar 
att en kvalitativ metod rekommenderas då människors upplevelser av ett visst fenomen ska 
undersökas och för att få en ökad förståelse för hur människan erfar sin omvärld. Denna syn 

på kunskap innebär att varje människa har sin unika upplevelse av hemodialysbehandlingens 
inverkan på livet.   

 
För att besvara studiens syfte valdes en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar, 
vilket enligt Forsberg och Wengström (2008) kan bidra till ett tillförlitligt resultat då svaga 

studier utesluts och endast de med hög kvalitet inkluderas.  De menar att en litteraturstudie är 
fördelaktig då resultatet grundar sig på en sammanställning av vetenskap och kan därmed 

användas för att öka kunskapen ute i verksamheten och på så sätt förhoppningsvis bidra till en 
bättre vård.   
 

Datainsamling 

Innan artiklar till litteraturstudien söktes gjordes en provsökning i databaserna Cinahl, 
PubMed och PsycINFO. En provsökning gjordes då den enligt Axelsson (2008) ger 

information om det finns vetenskapliga publikationer inom det område som avses undersökas 
samt ger en uppfattning om vilka sökord som är lämpliga för att ringa in syftet. 

Provsökningens resultat visade att det fanns tillräckligt stort och relevant underlag för 
genomförande av studien. 
 

Databaserna Cinahl, PubMed, PsycINFO och SveMed+ användes då artiklar till 
litteraturstudien söktes. De valdes då de är databaser med vetenskapliga tidskrifter rörande 

omvårdnad och medicinsk forskning (Forsberg & Wengström, 2008). Dessa ansågs vara 
passande för litteraturstudiens syfte.  
 

Sökningen efter artiklar inleddes med att svenska och engelska begrepp som passade till 
studiens syfte togs fram av båda författarna genom att använda ämnesordlistan MESH som är 

en medicinsk ämnesordlista. Enligt Östlundh (2006) kan ämnesorden vara till hjälp för att få 
fram passande sökord som fungerar i den databas sökningen genomförs. Ett ämnesord som 
framkom efter sökning i MESH var Kidney Failure Chronic som stod för Njursvikt. De 
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ämnesord som användes var: Hemodialysis, och Kidney Failure, Chronic. För att syftet skulle 

bli mer inringat i sökningen kombinerades de valda ämnesorden med sökord: Coping, 
Feelings, Experience, Haemodialysis, Life, Qualitative, Patient Participation, Everyday life, 

Patient perspective och Quality of life. Sökordet Patient Participation framkom då en artikel 
som inkluderats hade detta som nyckelord. Relevanta artiklar för litteraturstudiens syfte 
hittades i databaserna Cinahl och PubMed (bilaga 1).  

 
De artiklar vars titel som ansågs väsentliga utifrån syftet togs ut. Därefter lästes artikelns 

abstract igenom och då detta svarade på litteraturstudiens syfte lästes hela artikeln. Denna 
process utfördes av båda författarna.  Av de artiklar som lästes igenom valdes 14 ut för att 
kvalitetsgranskas.  

 

För kvalitetsgranskning användes Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) 
kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (bilaga 2). Artiklarna granskades enskilt 

av båda författarna och poängsättning skedde gemensamt. Kvalitetsbedömningen utfördes 
genom att frågor besvarades. På frågorna fanns svarsalternativen Ja, Nej och Vet ej. Blev 
svaret ja fick artikeln ett poäng. Blev svaret nej eller vet ej fick artikeln noll poäng. Maximalt 

kunde artikeln få 14 poäng. Enligt Willman et al (2006) underlättas kvalitetsbedömningen och 
möjliggör en jämförelse mellan artiklarna om poängsumman för respektive artikel räknas om 

till procent av den totala poängsumman.  Då artiklarna blivit tilldelade poäng räknades därför 
dessa om till procent. Blev procentsatsen 80-100 procent av den totala poängsumman var 
artikeln av hög kvalitet, 70-79 procent medelhög och under 70 procent låg kvalitet. Artiklar 

som var av medelhög eller hög kvalitet inkluderades till studien.  Tre av de utvalda artiklarna 
uppnådde inte kvalitetskraven och exkluderades på grund av bristande metodbeskrivning och 

avsaknad av etisk diskussion. Slutligen inkluderades således elva artiklar till studien.  
 
Urvalsförfarande 

Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle vara kvalitativa och beskriva upplevelser av 
att leva med hemodialysbehandling som genomförts på sjukhus. Artiklarna skulle vara 

publicerade mellan åren 2004-2012 och ha gjort studier på människor över 18 år. Ytterligare 
inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska och 
innehålla etiska överväganden. Sökningen avgränsades till artiklar som gick att läsa i fulltext. 

Exklusionskriterier var artiklar som beskrev upplevelser hos de som genomgått 
peritonealdialys. Även artiklar som belyser anhörigas upplevelser av behandlingen 

exkluderades. Östlundh (2006) menar att inklusions – och exklusionskriterier underlättar 
urvalet då en djupare förståelse eftersträvas samt bidrar till att det material som inte tillhör 
intresseområdet sorteras bort.  

 
I databasen PubMed fanns inte avgränsningen som endast tar fram vetenskapliga artiklar. 

Därför användes verktyget UlrichswebTM (2012) för att kontrollera om tidsskriften artikeln 
publicerats i är vetenskaplig (Östlundh, 2006).    
 

Analys 

Analys av artiklarna genomfördes med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa 

innehållsanalys. Analysmetoden används ofta inom vårdvetenskapen och är fördelaktig då 
stort material ska analyseras. Ett manifest perspektiv av innehållsanalysen användes eftersom 
artiklarna redan var tolkade av artikelförfattarna och avsikten var att beskriva det som var 

synligt i texterna  (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Hällgren- Graneheim, 2012).  
 



7 

 

Analysen av artiklarna inleddes med att författarna läste igenom artiklarna var för sig, detta 

för att bilda sig en egen uppfattning och få en helhetsbild av innehållet i texterna. Därefter 
diskuterades uppfattningarna med varandra och artiklarna delades sedan upp mellan 

författarna för att översättas från engelska till svenska. Översättningen utfördes med hjälp av 
engelskt-svenskt lexikon och författarnas egna språkkunskaper. Samtliga artiklars 
översättningar lästes igenom av båda författarna.   

 
Efter översättningen tog författarna enskilt ut meningsenheter i artiklarnas resultat. Dessa 

meningsenheter är korta meningar som belyser det centrala i artikeln. För att göra materialet 
mer hanterbart och centrerat förkortades sedan meningsenheterna, vilket kallas kondensering. 
Trots reducering av meningsenheterna bevaras innehållet och kärnan i texten. Utifrån 

meningsenheterna skapades sedan en kod vilket kortfattat beskriver innehållet i 
meningsenheterna (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Hällgren- Graneheim, 2012). 

Efter att enskilt ha utfört ovanstående steg i samtliga artiklars resultat jämfördes författarnas 
analys. Därefter diskuterades det som framkommit i den enskilda analysprocessen. 
Gemensamt identifierades sedan de koder som hade liknande innebörd och utifrån dessa 

skapades sedan fyra kategorier och tre underkategorier. Exempel på analysförfarande visas i 
bilaga 3.   

 
Etiska överväganden 

I en litteraturstudie är det av stor vikt att välja artiklar där studier fått tillstånd av en etisk 

kommitté och där etiska övervägande gjorts (Forsberg & Wengström, 2008). Därför har 
endast artiklar där det tydligt framgått att ett etiskt ställningstagande gjorts inkluderats. 

Intervjuerna artiklarna bygger på ska ha följt Helsingforsdeklarationens (2008) etiska krav 
vilket innebär att information om frivilligt deltagande, studiens syfte, att informationen endast 
kommer användas till forskningsändamål samt möjlighet att kunna avbryta sin medverkan ska 

ha getts.  Det innebär också att all information som framkommer i intervjuerna ska behandlas 
konfidentiellt.  

 
Forskare är enligt Helsingforsdeklarationen (2008) skyldiga att delge och redovisa både 
positiva och negativa resultat som framkommit under forskningsprocessen. Författarna till 

föreliggande studie har haft detta i åtanke och redovisat ett resultat där ingenting undanhållits. 
Författarna har också gjort en så noggrann översättning som möjligt av de artiklar 

litteraturstudiens resultat bygger på för att inte förvränga resultatet. De citat som använts i 
resultat har inte översatts från engelska till svenska då en felöversättning kan riskeras och 
citatet riskerar därmed att förlora sin egentliga innebörd.  

 
 

 

RESULTAT  
 

Efter analys av datainsamling framkom fyra kategorier som beskrev innebörden av att leva 
med hemodialys. I en av kategorierna framkom tre underkategorier.  
 

En förändrad 

livssituation 

Ett ständigt 

beroende  

 

Strategier för att 

främja hälsa  

 

Behov av stöd och 

information 

 



8 

 

Begränsad ork och 

energi  

   

Begränsning till tid 
och rum 

   

Begränsning av 
sociala relationer 

   

 

 

En förändrad livssituation 

I denna kategori beskrivs tre underkategorier: begränsad ork och energi, begränsning till tid 
och rum och begränsning av sociala relationer. Begränsningar skildras ur olika aspekter och 

uppstår då behandlingen kräver en noggrann planering av kost- och vätskeintag. Tröttheten 
som uppstår efter behandlingen leder till svårigheter att hantera sitt vardagsliv. Den 
tidskrävande behandlingen leder till en känsla av fångenskap. Att känna sig annorlunda på 

grund av behandlingen gör att de drabbade drar sig undan från sociala sammanhang.  
  

Begränsad ork och energi  
De som levde med hemodialysbehandling upplevde det reducerade vätskeintaget och den 
strikta kosten som en stor påfrestning vilket orsakade ett lidande (Aasen, Kvangarsnes & 

Heggen, 2012; Al-Arabi, 2006; Clarkson & Robinson, 2010; Hagren, Pettersen, Severinsson, 
Lützén & Clyne, 2005).  I resultatet framkom att en stor frustration upplevdes då önskad 

mängd vätska inte fick intas. Att ständigt överväga om den kost som ska intas är lämplig eller 
inte upplevdes också som en begränsning i livet (Al-Arabi, 2006; Clarkson & Robinson, 
2010). Törsten som uppstod efter hemodialysbehandlingen beskrevs som okontrollerbar. Trots 

en vetskap om att de vätskerestriktioner som satts upp var tvungna att följas tog törsten 
överhand och var svår att stå emot (Hagren et al., 2005; Lai, Loh, Mooppil, Krishnan & 
Griva, 2012). Törsten upplevdes vara något av det mest påfrestande vid en 

hemodialysbehanding och jämfördes med en drog som skapade ett beroende och inte gick att 
kontrollera. Att inte längre kunna inta den vätska som önskades för att stilla törstbegäret 

liknades vid ett frihetsberövande (Tovazzi & Mazzoni, 2012).  
 
Kost- och vätskerestriktionerna upplevdes svåra att följa och tog mycket tid.  Att inte få äta 

och dricka det som önskades resulterade i stor brist på energi och trötthet (Aasen et al., 2012). 
 

If you are supposed to really follow that regime, I would rather cut a couple of 
years of my lifespan. … There is almost nothing you could eat. … I certainly don´t 
become worse/more ill because of that. … With moderation of course, you see, it 

can´t be like you can´t take even a slice of bread with cheese or two during the 
day. … That much I don´t think it means. … // … My wife was really confused in 

the beginning and just tried to take care and follow those lists. ´We don´t do it, ́ I 
said. … I am not able to do this (Aasen et al., 2012, s. 66).  

 

Tröttheten som uppstod efter hemodialysbehandlingen beskrevs som mental och kroppslig. 
Den kroppsliga tröttheten associerades med en brist på styrka och energi och medförde en 

minskad ork i att delta i dagliga aktiviteter. Efter hemodialysbehandlingen upplevdes 
musklerna försvagade och benen så svaga att det var svårt att stå upp. Den mentala tröttheten 
beskrevs som en likgiltighet och en känsla av att inte ta sig för något. Den beskrevs även som 

en avsaknad av tålamod och ork till att kommunicera med andra människor (Kazemi, 
Nikbakht Nasrabadi, Hasanpour, Hassankhani & Mills, 2011). Den kroppsliga och mentala 
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tröttheten tog successivt över livet och viktiga delar från vardagen fick exkluderas (Al-Arabi, 

2006). ”You don´t have the energy for anything really. You can´t participate if the kids come 
up with something- you just don´t have the energy” (Axelsson et al., 2012, s. 47).  

 
En återhämtningstid efter hemodialysbehandlingen var nödvändig eftersom tröttheten var så 
överväldigande. Tiden mellan behandlingarna bestod av mer och mer trötthet. Detta 

resulterade i färre besvärsfria perioder, vilket ledde till en ökad begränsning i livet (Axelsson 
et al., 2012; Kazemi et al., 2011). Efter en tids hemodialysbehandling började dock tiden 

utnyttjas på ett annat sätt än tidigare. Veckorna delades in i dagar med dialysbehandling och 
dagar utan för att få möjlighet att leva ett liv som inte endast kretsar kring 
hemodialysbehandlingen (Herlin & Wann- Hansson, 2010).  

 
Begränsning till tid och rum 

Hemodialysbehandlingen var mycket tidskrävande och begränsade livet då den fick 
prioriteras framför andra aktiviteter. En känsla av att vara i fångenskap uppstod och 
behandlingen jämfördes med att sitta i fängelse då fritiden och vardagen gick förlorad då det 

spenderades fyra timmar, tre till fyra gånger i veckan på hemodialysbehandlingen (Aasen et 
al., 2012; Kazemi, et al., 2011; Lai et al., 2012).  

 
Behandlingen jämfördes även med ett arbete där liknelsen grundades på att behandlingen 
upptog lika mycket tid som ett arbete och att det var en del av vardagen. Skillnaden var dock 

att det aldrig fanns tid till semester från en hemodialysbehandling. Att vara ledig och spendera 
högtidsdagar med familjen var inget att ta för givet. Hemodialysbehandlingen beskrevs som 

en rutin som måste accepteras och saknade den belöning som ett arbete ger och upplevdes 
därför som tidsödande (Herlin & Wann-Hansson, 2010).  
 

Då hemodialysbehandlingen innebar fasta tider som inte gick att flytta medförde detta ett 
vardagsliv utan spontana aktiviteter. Dagarna såg likadana ut och upplevdes alltmer 

monotona, en känsla av att dagarna bara passerade förbi infann sig. Den monotona känslan 
var svår att bryta eftersom det inte fanns tid för att exempelvis resa bort ett par dagar då 
dialysbehandlingen ofta genomfördes varannan dag (Axelsson, Randers, Jacobson & Klang, 

2012; Hagren et al., 2005; Small, 2010). 
 

I can´t do strenuous activities like I used to. Camping with my kids, camping with 
the family. I have to skip doing things with friends or with my family members 
because what they want to do is on a dialysis night so I can´t go… (Al-Arabi, 

2006, s. 288). 
 

Den tidskrävande hemodialysbehandlingen medförde en förändrad livsstil genom att 
arbetslivet påverkades och yrkeskarriären fick sättas åt sidan för att finna tid till 
hemodialysbehandlingen. Uppoffringen medförde att livet tog en helt ny vändning och det 

som var viktigt i livet gick förlorat. Att få ge upp sitt arbete på grund av tidsbrist innebar även 
en stor påverkan på ekonomin som resulterade i en ofrivillig förändrad livsstil (Clarkson & 

Robinson, 2010; Hagren et al., 2005).  
 
Begränsning av sociala relationer 

Det var vanligt att de som genomgick hemodialysbehandling levde utan partner (Herlin & 
Wann- Hansson, 2010; Kazemi et al., 2011).  Det hände att de som levde i ett förhållande då 

behandlingen påbörjades separerade från sin partner efter en tids behandling. Orsaken var att 
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den påfrestande hemodialysbehandlingen tog mycket kraft och energi från förhållandet. De 

som levde ensamma innan hemodialysbehandlingen påbörjades hade svårt att hitta en partner 
(Herlin & Wann- Hansson, 2010). En skamkänsla för sin sjukdom och behandling medförde 

att de drabbade inte ville prata om sin situation med andra än familjen. Känslorna hindrade 
det sociala livet då de hellre stannade hemma än umgicks med vänner. De var rädda för att få 
frågor om sitt tillstånd som de inte ville delge med andra då detta gjorde dem besvärade 

(Herlin & Wann- Hansson, 2010; Small, 2010). 
 

Symtom som uppstod vid hemodialysbehandlingen kunde leda till att den drabbade inte ville 
umgås med sina vänner. Trötthet, illamående, dålig andedräkt och smärta var de symtom som 
upplevdes mest påfrestande och skapade en osäkerhet i sociala sammanhang (Axelsson et al., 

2012). ”Sometimes, when my mouth has a uric smell, my grandkid comes by my side. If I want 
to kiss him, [he] draws himself away and says “Grandpa! Your mouth smells bad!” and runs 

away fast” (Kazemi et al., 2011, s. 91). På grund av de symtom behandlingen medförde 
upplevdes en osäkerhet i sociala sammanhang och att isolera sig var vanligt (Kazemi et al., 
2011). Även Small (2010) belyser hur det sociala livet påverkas av hemodialysbehandlingen. 

Det beskrivs hur middagsbjudningar hos vänner avfärdades då den mat och dryck som erbjöds 
inte kunde intas på grund av de dietrestriktioner behandlingen medförde och känslan av att 

vara annorlunda uppstod. Besök från vänner blev mer sällsynt efter påbörjad behandling och 
upplevdes som en stor saknad (Small, 2010). 
 

Ett ständigt beroende  

Då hemodialysbehandlingen leder till en oförmåga att vara självständig skapas ett beroende 

till andra vilket i sin tur leder till känslor av frustration, rädsla och ilska. Att vara beroende av 
behandlingen gör att framtidsplaner får omprioriteras.  
 

Den begränsning hemodialysbehandlingen medförde skapade ett beroende till de närstående 
(Axelsson et al., 2012; Small, 2010; Lai et al., 2012). Denna beroendeställning ledde till en 

sårbarhet då vardagslivet inte skulle fungera utan hjälp från de närstående. ”If my wife would 
get sick, then I wouldn´t manage. That´s what´s worrying me most actually // you can´t get 
sick, I tell her´” (Axelsson et al., 2012, s. 47). Att inte längre vara självständig och vara 

beroende av sina närstående upplevdes frustrerande och ledde till att en ilska och irritation 
uppstod. Dock upplevdes en svårighet i att uttrycka dessa känslor på grund av en rädsla över 

att äventyra relationen och därmed den stöttning och hjälp de närstående bidrog med 
(Axelsson et al., 2012; Small, 2010). Det uttrycktes en rädsla över att vara en börda för sin 
familj och skuldkänslor upplevdes då de närstående hindrades från att leva ett eget liv (Lai et 

al., 2012; Small, 2010). 
 

Efter påbörjad behandling fanns det inte längre möjlighet att leva det liv som önskades. Livet 
förändrades i så hög grad att identiteten inte längre fanns kvar. Nu levdes ett liv fyllt av 
måsten utan utrymme till egna val (Al-Arabi, 2006; Kazemi et al., 2011; Small, 2010). De 

som påbörjade hemodialysbehandling i ung ålder fick ge upp sin önskan om ett familjeliv 
med barn då hemodialysbehandlingen hade för stor kroppslig påverkan och tog för mycket 

energi och ork för att leva ett familjeliv (Small, 2010; Clarkson & Robinson, 2010).  
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Strategier för att främja hälsa 

Denna kategori beskriver att det krävs att individen hittar ett sätt att handskas med den nya 
livssituationen för att kunna leva ett liv med hemodialysbehandling. Detta kan uppnås via 

samtal, tro och stöttning från familj.  
 
Trots den påfrestning och de motgångar hemodialysbehandlingen medförde fanns det en stark 

drivkraft att kämpa vidare för att se vad framtiden skulle visa. En stark vilja och motivation 
var viktig för att nå denna drivkraft (Al-Arabi, 2006; Herlin & Wann-Hansson, 2010). För att 

kunna leva med hemodialysbehandlingen fanns olika strategier. Trots svårigheterna med att 
ha ett socialt umgänge belystes vikten av att ha nära och kära omkring sig. Nära vänner var 
mycket betydelsefulla och en stor del i livet (Axelsson et al., 2012). ”When I go to the café 

[for retirees] and get to sit down and talk, I forget that I feel sick [laughs a little] – so you can 
say it´s medicine´” (Axelsson et al., 2012, s. 49). Att även känna stöttning från sin familj var 

viktigt då dessa var en källa till kärlek. Familjen ingav en känsla av att vara värdefull och 
älskad vilket gav en motivation till att kämpa vidare med behandlingen (Al-Arabi 2006; 
Small, 2010).  

 
You find out that true friendship and real family are what´s really important to 

you. True love from your family. That unconditional love that you get from your 
children and your family members. That’s what´s really important (Al-Arabi, 
2006, s. 288-289). 

  
Att få dela sina upplevelser och känslor med människor i samma situation gav en inre styrka. 

Samtal om svårigheter i det vardagliga livet gav stöd och ork i den fortsatta behandlingen.  
Mötena medförde en känsla av att bli bekräftad och accepterad (Al-Arabi, 2006; Clarkson & 
Robinson, 2010).   

 
Hemodialysbehandlingen gjorde att livet fick en annan prioritet än tidigare och intresset för 

andliga frågor och religion ökade och utgjorde en större del i livet. Den ökade tron medförde i 
sin tur en annan syn på behandlingen och en uppskattning av livet infann sig. Istället för att 
lägga fokus på det som de missade på grund av behandlingen såg de nu det de hade och 

uppskattade detta (Tanyi & Werner, 2008).  Den nya inställningen gjorde att det var lättare att 
acceptera behandlingen och kämpa för den och inte emot den. Acceptansen ledde till en ökad 

förståelse för sjukdomen och behandlingen samt hur den nya livssituationen skulle hanteras 
(Clarkson & Robinson, 2010).  En ökad tro på Gud gav en inre styrka. Tidigare tankar på att 
avbryta behandlingen de dagar den kändes extra tung infanns inte lika ofta. En ensamhet 

upplevdes aldrig då Gud alltid fanns där för att kunna prata till om känslor och tankar. Tron 
gjorde att nya mål sattes upp i livet, vilket ökade drivkraften att kämpa med behandlingen och 

livet (Al-Arabi, 2006).  De som tidigare känt en ilska, depression, ångest och bitterhet över att 
behöva genomgå den tuffa hemodialysbehandlingen upplevde att dessa känslor minskat efter 
att de fått en ökad religiös tro. De menade att de blivit mer positiva och fått en insikt i att de 

trots behandlingen kan leva ett gott liv och kunde därför acceptera situationen bättre (Tanyi & 
Werner, 2008). De stunder då behandlingen kändes extra påfrestande tänkte de numera tankar 

som att det alltid finns de som har det värre (Al-Arabi, 2006).  
 
Ett sätt att leva med hemodialysbehandlingen var att ta en dag i taget och leva som om varje 

dag vore den sista. Tiden med familjen värdesattes då mer än tid igare (Axelsson, 2012; Tanyi 
& Werner, 2008). Livet togs tillvara på och ett rikt liv eftersträvades mer än ett liv fokuserat 

på de begränsningar behandlingen medförde (Aasen et al., 2012).  
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Behov av stöd och information 

Denna kategori visar att upplevelsen av att genomgå hemodialysbehandling kan förbättras då 

sjukvårdspersonalen ger ett gott bemötande och individanpassad information. Det är viktigt 
att den enskildes behov tillgodoses och att en förståelse visas för behandlingens inverkan på 
livet.   

 
Det framkom att sjukvården hade en stor inverkan på hur hemodialysbehandlingen upplevdes. 

Att bli sedd som en individ, bli delaktig i sin vård och få den information som önskades 
beskrevs som betydelsefullt (Aasen et al., 2012; Axelsson et al., 2012 & Hagren et al., 2005).  
 

Omfattningen av hur mycket information som önskades om behandlingen varierade beroende 
på hur akut den drabbades situation var. De som påbörjade hemodialybehandlingen med kort 

varsel hade svårt att ta in den information som gavs och ville inte bli upplysta i så stor 
omfattning till skillnad från de som hade haft längre tid på sig att förberedas. Gemensamt var 
att de ansåg att tillfälle skulle ges där de kunde få svar på sina frågor (Aasen et al., 2012; 

Clarkson & Robinson, 2010). De frågor som önskades bli besvarade rörde funderingar över 
hur livet skulle förändras då behandlingen påbörjats samt vad hemodialys innebar. De som 

fått information medgav att de fick en annan syn på hemodialysbehandlingen och en 
förståelse över vikten av att följa de restriktioner behandlingen medför (Clarkson & Robinson, 
2010).  

 
I knew absolutely nothing about dialysis… I went home starting to plan to die. 

There is a whole bunch of things the doctors don´t tell you. … Didn’t explain 
dialysis that you can live on it for years. They don´t talk to you about all the 
emotions that [go] along with this. It is going to take education to the people 

facing dialysis working with them closely from an exercise and mental aspect of it 
(Clarkson & Robinson, 2010, s. 33).  

 
 
En personlig relation önskades med vårdpersonalen eftersom mycket tid spenderades med 

dem (Hagren et al., 2005). För att en personlig relation mellan patienten och vårdpersonalen 
skulle uppstå önskades en vänskaplig relation innehållande humor och samtal inte enbart 

kretsande kring behandlingen (Hagren et al., 2005; Herlin & Wann-Hansson, 2010). 
Det fanns ett stort behov av att bli sedda som egna individer och inte enbart en människa med 
en sjukdom (Herlin & Wann-Hansson, 2010). De som inte hade en god relation med 

vårdpersonalen kände sig som ett objekt och därmed inte respekterade (Axelsson et al., 2012; 
Hagren et al., 2005).  

 
Det var viktigt att sjukvårdspersonalen visade en förståelse för patienternas livssituation och 
inte endast såg det objektiva med behandlingen såsom mät – och referensvärden. Den 

förändrade livssituation behandlingen medförde ansågs vara lika påfrestande som 
behandlingen i sig. Stöttning i form av information om hur vardagslivet skulle komma att 

förändras var viktigt för att kunna leva det liv som önskades (Aasen et al., 2012; Axelsson et 
al., 2012; Clarkson & Robinson, 2010; Hagren et al., 2005).  
 

En brist på delaktighet i vården upplevdes som att tappa kontrollen över sitt liv (Axelsson et 
al., 2012).  Att få vara med och fatta beslut och få en klar bild av sin hälsosituation ansågs 

skapa en stor trygghet och hade betydelse då behandlingen var en stor del av livet (Hagren et 
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al., 2005). En trygghet uppstod då det fanns ett förtroende för vårdpersonalen och deras 

kompetens (Aasen et al., 2012; Herlin & Wann-Hansson, 2010). 
 

 

DISKUSSION 
 
Syftet med studien var att beskriva vad det innebär att leva med hemodialysbehandling. I 

litteraturstudiens resultat framkom att hela livet förändras och att en anpassning till 
behandlingen är nödvändig.  

 
Metoddiskussion  

En djupare förståelse för de drabbades upplevelser av att genomgå hemodialysbehandling 

eftersträvades. För att möjliggöra detta valdes en kvalitativ ansats då denna har individens 
subjektiva upplevelser i fokus (Polit & Beck, 2011). För att garantera ett resultat som bygger 

på vetenskap och aktuell kunskap valdes en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar 
(Ibid). Enligt Segesten (2006) görs en litteraturstudie när kunskapsläget inom ett visst område 
behöver kartläggas och då mer forskning erfordras. Författarna till föreliggande studie hade 

tankar kring att den information som framkom i vetenskapliga artiklar redan tolkats av 
artikelförfattarna och att en studie baserad på intervjuer kunde bidragit till en djupare 

förståelse. Trots detta ansågs en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar som det 
bästa alternativet då det möjliggör att fler upplevelser och erfarenheter uppmärksammas i en 
litteraturstudie än i en intervjustudie då deltagarantalet är fler.  

 
En intervjustudie hade också varit lämplig för att fånga upplevelser hos de som genomgår 

hemodialysbehandling. Metoden ansågs dock svår att genomföra då den kräver ett stort etiskt 
ställningstagande (Polit & Beck, 2011). Det bedömdes även problematiskt att genomföra en 
intervjustudie då den tid som fanns till förfogande ansågs för kort och då författarna hade 

ringa kunskaper att genomföra denna teknik och därför uteslöts metoden. En studie grundad 
på självbiografier övervägdes också, men tillräckligt med material fanns inte att tillgå.  

 
Databaserna Cinahl och PubMed användes vid litteratursökningen. Dessa valdes då de 
innehåller vetenskapliga tidsskrifter rörande omvårdnad och medicinsk forskning (Forsberg & 

Wengström, 2008).  Fler databaser kunde ha ökat urvalet av artiklar och därför gjordes 
ytterligare sökningar i databaserna PsycINFO och SveMed+.  De artiklar som framkom 

inkluderades ej då de inte ansågs svara på syftet eller redan var inkluderade från sökning i 
tidigare databaser.  Efter analys av de elva inkluderade artiklarna visade sig materialet vara så 
innehållsrikt att en utökad sökning inte ansågs nödvändigt. I samtliga sökningar fanns ordet 

Qualitative med för att garantera att inga kvantitativa artiklar framkom i sökningen och 
därmed säkerställa ett kvalitativt resultat i litteraturstudien. Sökningarna inleddes med ett brett 

sökord för att inget betydelsefullt material skulle uteslutas. Syftet ringades in med hjälp av 
kompletterande sökord vilket även gjorde materialet mer hanterbart. Ett inklusionskriterie för 
sökningen var att artiklarna skulle finnas tillgängliga i fulltext vilket kan ha resulterat i att 

viktigt material inte framkommit och därmed påverkat litteraturstudiens resultat.  Författarna 
ansåg dock att sökningen i de redovisade databaserna (bilaga 1) och de sökord som använts 

gav det material som behövdes för att kartlägga den forskning som besvarade studiens syfte.  
 
Kvalitetsgranskning av artiklarna gjordes enligt Willman et al. (2011) protokoll för att få ett 

resultat som bygger på kvalitet. Granskningen medförde att artiklar med bristande kvalitet 
kunde uteslutas i ett tidigt skede, vilket ökar studiens trovärdighet. Författarna utförde 
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kvalitetsgranskningen av samtliga artiklar enskilt för att få en så objektiv granskning som 

möjligt och inte riskera att författarna påverkades av varandras uppfattningar. Det som 
framkommit under granskningen diskuterades mellan författarna och gemensamt sattes poäng 

för respektive artikel. Den enskilda granskningen gjorde att brister i artiklarna kunde 
uppmärksammas då artiklarna blivit granskade två gånger vilket ökade studiens trovärdighet.  
 

Då inklusionskriterer för litteraturstudien sattes upp fördes en diskussion om studierna skulle 
avgränsas till land eller världsdel. Resonemanget fördes med tanke på olika länders 

ekonomiska och kulturella skillnader och hur detta skulle kunna påverka upplevelserna av 
behandlingen. Vid provsökningen fanns inte tillräckligt med material för avgränsningen och 
författarna valde ett globalt urval då studier från hela världen ansågs öka bredden i resultatet.  

När artiklarna analyserats framkom inga skillnader som kunde härledas till deltagarnas 
kulturella bakgrund och ansågs därmed inte ha påverkat litteraturstudiens resultat.  

 
Ett exklusionskriterie för litteraturstudien var artik lar som beskrev upplevelser av att 
behandlas med peritonealdialys. En av artiklarna som användes till studiens resultat beskriver 

upplevelser rörande både hemodialys och peritonealdialys. Då det på ett tydligt sätt gick att 
urskilja upplevelser relaterat till respektive dialysform inkluderades artikeln i studien.  

 
Avgränsning rörande ålder på de som genomgick hemodialysbehandling ansågs inte ha någon 
betydelse för de upplevelser som ligger till grund för resultatet. Resonemanget stöds av 

samtliga artiklar då upplevelserna är likartade oberoende av deltagarnas ålder och då det inte 
alltid var möjligt att utläsa de olika åldersgruppernas respektive upplevelser. Av detta drogs 

slutsatsen att en åldersavgränsning inte var relevant för litteraturstudiens resultat. Författarna 
resonerade på samma sätt gällande hur länge de drabbade genomgått 
hemodialysbehandlingen. Inte heller här avgränsades tidsperioden då upplevelserna av 

behandlingen inte gick att relatera till tiden. Detta styrktes av litteraturstudiens resultat som 
visade att upplevelserna inte skiljde sig åt beroende på behandlingstiden.  

 
Etiska aspekter var utförligt beskrivna i samtliga artiklar. Dock saknade tre artiklar ett 
godkännande från en etisk kommitté och de tidsskrifterna artiklarna publicerats i 

kontrollerades i UlrichswebTM (2012). På så sätt säkerställdes artiklarnas vetenskaplighet samt 
tillförlitlighet och inkluderades i studien. Samtliga artiklar bedömdes efter kvalitetsgranskning 

vara av hög kvalitet. Ett högt bortfall redovisades i en av artiklarna, vilket kunde ha 
representerat en grupp med andra åsikter och därmed påverkat studiens resultat. 
Artikelförfattarna förklarade bortfallet med att deltagarna ansåg sig vara för sjuka, trötta eller 

hade inlärningssvårigheter som gjorde att de inte deltog i studien. Trots bortfallet inkluderades 
artikeln i studien då den var av hög kvalitet.   
 

Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys användes då det insamlade 

materialet analyserades. En svårighet uppstod då analysmetoden inte hade tillämpats av 
studiens författare tidigare. Funderingar väcktes om detta skulle ha kunnat påverka de 
kategorier som framkom. Det ansågs dock inte troligt då analysprocessens steg följdes 

utförligt enligt Graneheim och Lundmans (2004) riktlinjer. Mycket tid ägnades åt att förstå 
analysmetoden bland annat genom att utföra analysexempel på artiklar som inte inkluderats i 

studien vilket underlättade arbetet med analysen. Att analysprocessen granskades noggrant av 
båda författarna bidrog också till litteraturstudiens tillförlitlighet. De kategorier som framkom 
genom analysen ansågs även stämma väl överens med artiklarnas innehåll. Enligt Axelsson 

(2008) ska en analys utföras så objektivt som möjligt och författarens egna åsikter och 
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kunskaper ska inte påverka analysen. Dahlberg och Segesten (2010) menar dock att det är 

omöjligt att helt frångå förförståelsen. Med detta i åtanke var författarna medvetna om sin 
förförståelse och utförde studiens analys på ett så objektiv sätt som möjligt. Därför anses inte 

förförståelsen och tidigare kunskaper ha påverkat studiens resultat och tillförlitlighet. Enligt 
Polit och Beck (2011) ökar studiens validitet då studien utförts på ett objektivt sätt av 
författaren och resultatet belyser deltagarnas erfarenheter och inte författarens. 

Litteraturstudiens analysprocess är väl beskriven och ett exempel förtydligar genomförandet 
vilket medför att läsaren på ett tydligt sätt kan följa med i tillvägagångssättet.  

 
Samtliga artiklar som inkluderats i litteraturstudien var skrivna på engelska och översattes till 

svenska. Att en feltolkning av artiklarnas innehåll inte skedde går ej att garantera. För att 

minimera risken lästes samtliga översättningar igenom av båda författarna för att upptäcka och 

komplettera eventuella brister. De citat som använts i resultatet valdes att inte översättas då en 
ordagrann översättning skulle kunna leda till att innebörden går förlorad.   

 
Författarna anser litteraturstudiens tillförlitlighet som hög grundat på studiens 
genomförandeprocess och författarnas neutrala hållning. Polit och Beck (2011) menar att en 

utförlig och väl beskriven metod gör studien tillförlitlig och bidrar till en hög validitet då 
metoden kan återupprepas och få fram samma resultat oberoende av vem som utfört studien.  

 
Resultatdiskussion 

Ett av fynden i litteraturstudien är att hemodialysbehandlingen medför en kraftig begränsning 

i livet. Yrkeskarriär, socialt liv och fritidsaktiviteter får sättas åt sidan för den tidskrävande 
och påfrestade behandlingen. Detta framkommer även i studier av Bourbonnais och 
Tousignant (2012) och Lin, Lee och Hicks (2005) som menar att symtom som trötthet samt 

tiden som lades på behandlingen påverkade umgänget med vänner och familj vilket skapade 
en förändrad livsstil.  Att all fokus lades på behandlingen och att mycket i livet fick prioriteras 

bort belyser även Tijerina (2009). Friheten att välja över hur dagen skulle se ut var minimal då 
hemodialysbehandlingen inte gav utrymme till att kunna prioritera något före behandlingen. 
Även biverkningar och kroppslig förändring begränsade förmågan att vara lika aktiv och 

därmed inte kunna leva på samma sätt som tidigare. Vikten av att kunna bestämma över hur 
livet ska levas och känna ett ansvar över sitt liv har stor betydelse för att uppleva hälsa 

(Ockander & Timpka, 2005). Kroppen kan vid sjukdom och behandling bli ett hinder som gör 
det omöjligt för den drabbade att leva som den önskar vilket enligt Dahlberg och Segesten, 
(2010) kan påverka individens hälsa och välbefinnande då det som anses ha stort värde i livet 

inte går att genomföra. Den negativa påverkan på välbefinnandet anser författarna till 
föreliggande studie uppstå då avsaknad av kontroll upplevs, vilket kan infinna sig då viljan 

och ambitionerna stoppas av de kroppsliga begränsningar behandlingen medför.     
 
I litteraturstudiens resultat framträder att det sociala livet påverkas negativt och att ensamhet 

är vanligt förekommande vid hemodialysbehandling vilket beror på ett flertal faktorer. 
Exempelvis finns en rädsla över att upplevas annorlunda och därför undviks sociala 

sammanhang. Även Lin et al. (2005) belyser hemodialysbehandlingens negativa påverkan på 
det sociala livet. De symtom behandlingen medförde fick de drabbade att skämmas och 
avstod därför från sociala sammanhang. I samma studie beskrivs även hur människor som 

genomgick hemodialysbehandling upplevt hur personer i deras omgivning talat nedlåtande 
om dem och ansåg att de borde skämmas över sin behandling. Detta bevisar enligt författarna 

till föreliggande studie att det finns en stor okunskap om hemodialysbehandling i samhället. 
Mer information om behandlingen och dess biverkningar bör ges till människor i den 
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drabbades omgivning. Informationsträffar på arbetsplatser, i skolklasser och till 

familjemedlemmar är exempel på hur detta kan tillämpas.  
  

Ett annat viktigt fynd i litteraturstudiens resultat är att det krävs strategier för att orka med den 
påfrestande behandlingen och för att hitta motivation till det nya livet, vilket enligt Dahlberg 
och Segesten (2010) är nödvändigt för alla människor som drabbats av sjukdom då det bidrar 

till att lättare kunna acceptera den nya livssituationen. En religiös tro och tron på Gud visade 
sig göra det lättare att hantera behandlingen och vardagen, vilket även styrks i Holt, Caplan, 

Schultz, Blake, Southward, Buckner och Lawrences (2009) studie där kvinnliga 
cancerpatienter med aktiv religiös tro fann det enklare att hitta motivation och styrka för att 
orka med den livsomställning sjukdomen och behandlingen medförde. Umgänget med 

medlemmar i församlingen gjorde också att kvinnorna upplevde en gemenskap och kände sig 
bekräftade. Även de som genomgick hemodialysbehandling påvisade vikten av gemenskap 

och hur denna uppstod tillsammans med andra som genomgick behandlingen. De upplevde en 
familjär känsla och stöttade varandra då de förstod varandras känslor genom de erfarenheter 
behandlingen gett dem (Allen, Wainwright & Hutchinson, 2011). Då litteraturstudiens resultat 

åskådliggör hur gemenskap och samtal med andra i samma situation sågs som positivt och då 
tidigare studier visar hur gemenskap kan öka välbefinnandet är detta något som borde 

uppmuntras. Här kan sjukvården och patientföreningar hjälpa till genom att samordna grupper 
för de som genomgår hemodialysbehandling för att möjliggöra diskussion och samtal om 
svårigheter och erfarenheter.   

 
Det framkommer tydligt i litteraturstudiens resultat att många som genomgår hemodialys har 

svårt att förlika sig med behandlingen och upplever känslor som ilska, bitterhet och sorg. För 
att trots behandlingen kunna uppskatta livet framkommer det att hemodialysbehandlingen bör 
ses som en utmaning och något att kämpa för och inte emot, vilket styrks i studien av 

Ockander och Timpka (2005). Samma studie belyser att sjukdom och behandling aldrig ska 
ses som en svaghet och att individen inte ska anklaga sig själv och känna ilska över att ha 

drabbats. Författarna till föreliggande studie menar att det finns en risk att energi läggs på 
negativa känslor och tankar vilket kan innebära en svårighet i att se hemodialysbehandlingens 
effekt och att den faktiskt räddar liv. Dahlberg och Segesten (2010) betonar att det trots 

sjukdom går att uppleva hälsa och välbefinnande. De menar att ohälsa kan innebära hälsa 
genom att den drabbade på grund av sin sjukdom lär sig att omprioritera livssituationen så att 

livet ändå blir meningsfullt. Ting som tidigare betraktades som en vardag kan efter sjukdom 
få en annan innebörd och prioritering. Sjukdomen i sig kan medföra en känsla av tacksamhet 
över de erfarenheter lidandet fört med sig då livet fått en annan innebörd.  

 
Ett viktigt fynd i resultatet var att de som genomgick hemodialysbehandling var i stort behov 

av stöd och här var personalens bemötande och agerande gentemot patienten betydelsefullt. 
Att få vara delaktig i sin behandling och bli sedd som en människa och individ ansågs vara 
viktig för helhetsupplevelsen av behandlingen.  Detta belyses även i studier av Allen et al. 

(2011) och Kiessling och Kjellgren (2004). Det beskrivs att patienterna kände sig utelämnade 
då sjukvårdspersonalen inte kommunicerade med dem vilket gjorde att de inte kände sig 

trygga i sin behandling. Det belyses även hur patienter upplevde kontroll och trygghet genom 
att få vara med och fatta beslut rörande vården och behandlingen samt fick information om 
hälsotillståndet. Detta är en rättighet då Hälso – och sjukvårdslagen ska tillgodose patientens 

behov av trygghet, ta vara på patientens självbestämmande och främja goda kontakter mellan 
patienten och sjukvårdspersonalen (HSL, SFS 1982:763, 2a§). Då brister uppstår i mötet 

mellan patient och sjukvårdspersonal och patienten inte får vara delaktig i sin vård kan detta 
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skapa ett vårdlidande och riskera välbefinnandet (Dahlberg & Segesten, 2010). För att som 

sjuksköterska ge patienten en så bra helhetsupplevelse av sin behandling som möjligt anser 
författarna till föreliggande studie det viktigt att se till individens önskemål för att kunna 

tillgodose dessa och därmed bidra till ett ökat välbefinnande.  
 
Framträdande i litteraturstudiens resultat är att det önskas en nära relation med sjuksköterskan 

och en ökad förståelse för livssituationen, vilket styrks av Allen et al. (2011) och Kiessling 
och Kjellgrens (2004) studier som beskriver hur patienter saknade denna relation med 

sjukvårdspersonalen då fokus endast lades på det kroppsliga. Relationens betydelse för 
vårdandet belyses även av Dahlberg och Segesten (2010) som menar att en god relation 
mellan sjuksköterskan och patienten kan bidra till att individens livsvärld beaktas och därmed 

möjliggöra ett ökat välbefinnande.    
  

Resultatet av litteraturstudien visar att de som genomgår hemodialysbehandling önskar ett 
bättre bemötande från sjukvårdspersonalen och bli mer involverade i sin vård då detta har stor 
inverkan på hälsa och välbefinnande. Denna kunskap är viktig att anamma då sjukvårdens mål 

är att främja hälsa (HSL, SFS 1982:763, 2§). Sjuksköterskan ska ge ett gott bemötande och 
göra patienten delaktig för att bidra till en god och säker vård (Socialstyrelsen, 2005). För att 

möjliggöra detta menar författarna att en relation där patientens livsvärld centreras är 
nödvändig för att få förståelse för hur behandlingen upplevs och påverkar individen.  
 

I resultatet framkom att vårdandet hade en stor inverkan på hur hemodialysbehandlingen 
upplevdes. Ytterligare forskning om vårdens påverkan på välbefinnandet skulle kunna leda till 

ett minskat lidande och en stärkt hälsoprocess och borde därför prioriteras. Att identifiera 
sjukvårdens brister och patienternas önskemål om vårdens utformning behövs för att förbättra 
den nuvarande situationen. Författarna menar också att det krävs en ökad kunskap om 

hemodialysbehandling i samhället för att öka förståelsen för de drabbades situation och hur 
deras liv förändras för att på så sätt hjälpa dem till ett så gott liv som möjligt.  

 
Litteraturstudiens resultat redovisar hur det är att leva med hemodialysbehandling och 
förhoppningen är att studien kommer öka intresset för ämnet samt bidra till en större 

förståelse för dessa människor och deras begränsade tillgång till livet. Förståelsen för hur 
hemodialysbehandling påverkar de drabbade gör att sjukvården kan utvecklas och förbättras 

och därmed öka välbefinnandet för de som behandlas med hemodialys. Den kunskap 
litteraturstudien bidrar med kan förutom i sjukvården komma till användning i samhället då 
den skapar en förståelse för hur livet påverkas och förändras för de som genomgår 

hemodialysbehandling.  
       

Slutsats 

Litteraturstudien har bidragit till en ökad insikt i hur de som genomgår hemodialysbehandling 
upplever en stor begränsning i livet. De tvingas ge upp en stor del av sig själva då de inte kan 

leva det liv som önskas. Det framkommer tydligt att det inte endast är 
hemodialysbehandlingen i sig som är det mest påfrestande utan även hur behandlingen 

påverkar vardagen. Mycket i livet måste prioriteras bort då behandlingen är tidskrävande och 
medför både fysisk och psykisk påverkan. En fråga som väcktes var hur dessa människor kan 
få ökat välbefinnande. Litteraturstudiens resultat visar att vården kan bidra till detta genom ett 

empatiskt bemötande och en förståelse för individens situation och livsvärld. Då livsvärlden 
centreras ska den enskildes upplevelser och erfarenheter tillvaratas för att kunna stärka hälsa 

och välbefinnande. För att kunna arbeta för en så god och tillfredställande vård som möjligt 
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samt lindra lidande och främja välbefinnande behövs kunskap om patientens behov och 

önskemål.  
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Artikelsökning                     Bilaga 1 s. 1(2) 

Databas Datum Sökord Antal träffar Utvalda 

artiklar 

Cinahl * 2012-10-20 Hemodialysis 
(Ämnesord) 

2680 0 

  + Feelings 19 0 

  + Qualitative 14 2 

     

Cinahl* 2012-10-20 Kidney Failure 

Chronic 
(Ämnesord) 

4394 0 

  + Experience 156 0 

  + Life 60 0 

  + Qualitative 25 1 

     

Cinahl * 2012-10-20 Kidney Failure 

Chronic 
(Ämnesord) 

4394 0 

  + Qualitative 135 0 

  + Patient 
Participation 

1 1 

     

Cinahl* 2012-10-20 Hemodialysis 
(Ämnesord) 

2680 0 

  + Coping 37 0 

  + Qualitative 13 2 

     

Cinahl* 2012-10-20 Hemodialysis 
(Ämnesord) 

2680 0 

  + Life 349 0 

  + Experience 48 0 

  + Qualitative 25 2 

     

PubMed** 2012-11-02 Haemodialysis 

Patients  

23778 0 

  NOT Peritoneal 19670  0 

  AND 

Qualitative 

 

150 

 

0 
  AND Everyday 

Life 
 

 

4 

 

1 



 

 

                             s. 2(2) 

 
 

 
* Har avgränsats till: åren 2004-2012 samt markerats till peer reviewed 
** Har avgränsats till: Full text available, från åren 2004-2012 

 

Cinahl* 2012-11-03 Hemodialysis 
(Ämnesord) 

2682 0 

  + Qualitative 101 0 

  + Experience 41 1 

     

Cinahl * 2012-11-03 Hemodialysis 
(Ämnesord) 

2680 0 

  + Quality of life 247 0 

  + Qualitative 22 1 

     

PsycINFO* 2012-11-04 Hemodialysis 361 0 

  + Qualitative 27 0 

  + Experience 13 0 

     

PsycINFO* 2012-11-04 Hemodialysis 361 0 

  + Qualitative 27 0 

  + Feelings 5 0 

     

SveMed+* 2012-11-04 Hemodialysis 27 0 

  AND 
Experience 

 
0 

 
0 

  AND 
Qualitative 
 

 
0 

 
0 



 

 

Kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod         Bilaga 2 s. 1(1)  

 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (Willman 

et al., 2011 s. 175-176).  
 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval: 

Finns ett tydligt syfte?            JA  NEJ  VET EJ  
Patientkarakteristiska    

Antal:  
Ålder:  
Man/kvinna:  

Är kontexten presenterad?          JA  NEJ  VET EJ 
Etiskt resonemang?             JA  NEJ  VET EJ  

 
Urval  
– Relevant?               JA  NEJ  VET EJ  

– Strategiskt?               JA  NEJ  VET EJ  
 

Metod för 
 – urvalsförfarande tydligt beskrivet?       JA  NEJ  VET EJ  
– datainsamling tydligt beskriven?        JA  NEJ  VET EJ  

– analys tydligt beskriven?          JA  NEJ  VET EJ  
 

Giltighet 
– Är resultatet logiskt, begripligt?        JA  NEJ  VET EJ 
– Råder datamättnad?           JA  NEJ  VET EJ  

– Råder analysmättnad?          JA  NEJ  VET EJ  
 

Kommunicerbarhet  
– Redovisas resultatet klart och tydligt?      JA  NEJ  VET EJ 
– Redovisas resultatet i förhållande       JA  NEJ  VET EJ  

till en teoretisk referensram?  
– Generas teori?             JA  NEJ  VET EJ  

 

Huvudfynd  

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

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet     HÖG  MEDEL  LÅG  

 

Kommentar:  

 

Granskare (sign) 

 



 

 

Analysförfarande   Bilaga 3 s.1(2) 

 

Meningsbärande 

enhet 
Kondenserad 

meningsenhet  
Kod  Underkategori Kategori  

“The experience of 

bodily fatigue was 
associated with a lack 

of strength and energy 
and a decrease in 
ability.” 

 

Kroppslig trötthet 

leder till brist på 

energi och styrka 
samt minskade 

aktivitetsförmågan.  

Kroppslig 

trötthet.  

 
 

Begränsad ork 

och energi 
 

“Living with 
haemodialysis 

means feeling trapped 
in time and place. 
Stuck 

in dialysis schedules 
and routines, everyday 

life becomes 
monotonous.” 
 

Hemodialysbehandli
ng innebär ett liv 

fyllt med rutiner och 

gör att dagarna blir 
monotona.   

 

  

Livet blir 
monotont.  

 

 
 

 

Begränsning till 
tid och rum 

En 
förändrad 

livssituation 

“They found it easier 
to stay at home rather 
than join friends at 

restaurants or pubs 
and be confronted 
with questions from 

others about their 
sickness.” 
 

Sociala 
sammanhang 

undveks för att inte 
få frågor om 

behandlingen och 

sjukdomen.   

Minskat 
socialt liv.  

Begränsning av 
sociala 
relationer 

 

”Participants 
described managing 
life with illness and 

dialysis as requiring 
increasing dependence 

on family members” 

 

De som genomgår 
hemodialys-
behandling 

upplever ett stort 
beroende till sin 

familj. 
 
 

Beroende 
av 
familjen. 

 Ett ständigt 
beroende  

 

“The women 

expressed that their 
spirituality enabled 

them to come to terms 
with their diagnosis 
and treatment and 

accept themselves and 
their lives.” 

Andlighet gjorde 

det enklare att 
acceptera 

behandlingen och 
deras liv.  

Andlighet 

gjorde 
livet 

enklare. 

 Strategier 

för att 
främja hälsa  

 

 



 

 

s. 2(2) 

 

”Lack of information 
or lack of 

participation in 
decision- making 

adds to the sense of 
losing control and 
feeling objectified.” 

Bristande 
information 

upplevdes som att 
inte ha kontroll och 

att bli objektifierad. 

Information 
och 

delaktighet 
önskades. 

 Behov av 
stöd och 

information 

 

 



 

 

Artikelöversikt                                       Bilaga 4 s. 1(11) 
 

Författare 
Titel 

Årtal 

Land 

Syfte Design/Metod Urval Resultat Etiska 

överväganden 

Kvalitet 

Aasen, M.E. 

Kvangarsnes, M. 

Heggen, K. 
 
Perceptions of 
patient 
participation 
amongst elderly 
patients with end-
stage renal disease 
in a dialysis unit.  
 
2012 
 
Norge 

Att beskriva hur 
patienter som 
genomgår 
hemodialys som 
livsuppehålland
e behandling får 
delaktighet i 
vården.  

Kvalitativ metod. 
 
Intervjuer med 
semistrukturerade 
frågor.  
 
Analys utfördes 
genom 
Fairclough ś 
metod. 

16 personer över 70 år 
som genomgått 
hemodialysbehandling 
under minst två 
månader. 
 
(Bortfall = 5) 

Resultatet beskriver hur 
deltagarna kände sig bundna 
till sin behandling och att de 
inte kände sig sedda av 
vårdpersonalen. 
Vårdpersonalen upplevdes 
oengagerade i deltagarnas 
livssituation. En delaktighet 
önskades i vården då 
deltagarna menade att de 
kände sig själva och sin kropp 
bäst. De ville vara med och 
fatta beslut. Det framkom att 
de kost – och 
vätskerestriktioner som satts 
upp var påfrestande att följa 
och motivationen var svår att 
hitta.   

Studien har blivit 
godkänd av en etisk 
kommitté. 

Hög  
 

 



 

 

     s. 2(11) 
 

Författare 

Titel 

Årtal 

Land 

Syfte Design/Metod Urval Resultat Etiska 

överväganden 

Kvalitet 

Al-Arabi, S. 
 
Quality of life: 
Subjective 
descriptions of 
challenges to 
patients with end 
stage renal disease. 
 
2006 
 
USA 

Att beskriva hur 
njursjuka 
patienter 
upplever och 
upprätthåller sin 
livskvalitet.  

Kvalitativ metod. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer med 
intervjuguide.  
 
Kvalitativ 
innehållsanalys.  
 
 

80 personer över 18 år 
som genomgått 
hemodialysbehandling 
under minst ett års tid, 
minst tre gånger per 
vecka.  

Resultatet belyser en 
upplevelse av begränsning i 
livet och att de som genomgår 
hemodialysbehandling går 
miste om mycket i livet. 
Deltagarna kände sig bundna 
till behandlingen och såg den 
so mycket påfrestande. Stödet 
från familjen var betydelsefullt 
för att orka med behandlingen 
och för att kunna acceptera den 
nya livssituationen. Det 
beskrivs hur deltagarna på 
olika sätt försökte upprätthålla 
livskvalitet trots den tuffa 
behandlingen.  
 

Etiska överväganden 
beskrivs.  

Hög 
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Författare 

Titel 

Årtal 

Land 

Syfte Design/Metod Urval Resultat Etiska 

överväganden 

Kvalitet 

Axelsson, L. 
Randers, I. 
Jacobson, H.S. 
Klang, B. 
 
Living with 
haemodialysis 
when nearing end 
of life 
 
2012 
 
Sverige  

Att beskriva och 
belysa 
innebörden av 
att vara 
allvarligt sjuk 
och leva med 
hemodialys i 
livets slutskede. 

Kvalitativ metod 
med 
fenomenologisk 
hermeneutisk 
ansats. 
 
Intervjuer med 
semistrukturerade 
frågor. 
 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 
 
 
 

Åtta personer över 18 
år som genomgått 
hemodialysbehandling 
under minst tre 
månader. 

Deltagarnas liv påverkades 
genom att de fick fysiska 
symtom och ett förändrat 
socialt liv samt kände en 
beroendeställning till sina 
närstående. En stor del av 
friheten och framtidsplanerna 
gick förlorade på grund av 
hemodialysbehandlingen. Det 
beskrivs hur denna förändring 
var tvungen att accepteras för 
att kunna leva med 
behandlingen. Deltagarna 
upplevde att deras identitet 
förändrades och att de 
hindrades från att vara den de 
tidigare varit. En känsla av att 
tappa kontrollen av sitt liv 
upplevdes.   

Studien har godkänts 
av en etisk kommitté 
och etiska aspekter 
beskrivs.  

Hög  

 



 

 

          s. 4(11) 
 

Författare 

Titel 

Årtal 

Land 

Syfte Design/Metod Urval Resultat Etiska 

överväganden 

Kvalitet 

Clarkson, A.K. 
Robinson, K. 
 
Life on dialysis: A 
lived experience 
 
2010 
 
USA 
 
 

Att beskriva den 
levda 
erfareneten hos 
patienter med 
kronisk 
njursvikt.  

Kvalitativ metod.  
 
Intervjuer med 
semistrukturerade 
frågor. 
 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Tio personer över 18 
år som genomgått 
dialysbehandling, 
under minst sex 
månader. 
 
Sex av dessa tio 
genomgick hemodialys 
varav fyra 
peritonealdialys.  

Resultatet visar hur viktigt det 
var att de som genomgår 
hemodialysbehandling 
planerar sin vardag. Att leva 
det liv som önskades hindrades 
av behandlingen då denna tog 
mycket tid och energi. 
Framtidsplaner fick läggas åt 
sidan eller ges upp.  
Uppoffringen i livet och den 
förändrade livssituationen 
ledde till en känslomässig 
påverkan, och depression 
kunde uppstå. Motivation att 
kämpa vidare hittades bland 
annat genom religiös tro och 
samtal med andra i samma 
situation. Deltagarna önskade 
att de fått mer information om 
vad behandlingen innebar 
innan den påbörjades.  

Studien har godkänts 
av en etisk kommitté 
och etiska 
överväganden 
beskrivs.  

Hög 
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Författare 

Titel 

Årtal 

Land 

Syfte Design/Metod Urval Resultat Etiska 

överväganden 

Kvalitet 

 

Hagren, B. 
Pettersen, I-M. 
Severinsson, E. 
Lützén, K. 
Clyne, N. 
 
Maintenance 
haemodialysis: 
patients´experiences 
of their life situation 
 
2005 
 
Sverige 

Att beskriva patienters 
upplevelse av att lida 
av kronisk njursvikt 
och genomgå 
regelbunden 
hemodialysbehandling 
samt hur patienterna 
upplever sin 
livssituation.   
 

Kvalitativ metod. 
 
Intervjuer med en 
semistrukturerad 
intervjuguide. 
 
Kvalitativ 
innehållsanalys.  

114 personer över 18 
år som genomgått 
hemodialysbehandling 
under minst tre 
månader. 
 
(Bortfall=73)  
  

Hemodialysbehandlingen var 
mycket tidskrävande och 
utrymme för vardagsliv och 
aktiviteter var svårt att hitta. 
Livet blev i samband med 
hemodialysbehandlingen 
begränsat då de sociala 
relationerna och arbetslivet 
påverkades negativt. Det 
beskrivs hur deltagarna inte 
kände sig förstådda av 
vårdpersonalen och att de inte 
blev respekterade som 
individer. Strategier för att 
orka med behandlingen var 
bland annat att försöka leva 
ett så normalt liv som möjligt 
och inte tala om sin 
behandling.   

Etiska aspekter 
beskrivs.  

Hög 
 

 



 

 

          s. 6(11) 
 

Författare 

Titel 

Årtal 

Land 

Syfte Design/Metod Urval Resultat Etiska 

överväganden 

Kvalitet 

Herlin, C. 
Wann-Hanson, C. 
 
The experience of 
being 30-45 years 
of age and 
depending on 
haemodialysis 
treatment: a 
phenomenological 
study 
 
2010 
 
Sverige 

Att beskriva hur 
hemodialyspatienter 
mellan 30-45 år 
upplever det att vara 
beroende av 
hemodialysbehandlin
g. 

Kvalitativ metod 
med 
fenomenologisk 
ansats. 
 
Intervjuer med 
semistrukturerade 
frågor. 
 
Analys genom 
Giorgi ś metod.  
 

Nio personer i 
åldrarna 30-45 
år som 
genomgått 
hemodialysbeha
ndling under 
minst sex 
månader.  
 
 

Resultatet visar att starka 
känslor uppstod vid 
hemodialysbehandlingen. 
Deltagarna beskrev rädsla över 
smärta och ovisshet som vanligt 
förekommande.  Behandlingen 
var tidskrävande och det sociala 
livet påverkades mycket vilket 
ledde till en ofrivillig ensamhet. 
Deltagarna upplevde ett 
beroende till vårdgivarna och att 
det var viktigt att känna 
förtroende för de som 
behandlade dem. Information 
om behandlingen önskades för 
att trygghet skulle uppstå.   

Studien har 
godkänts av en 
etisk kommitté 
och etiska 
överväganden 
beskrivs. 

Hög 
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Författare 

Titel 

Årtal 

Land 

Syfte Design/Metod Urval Resultat Etiska 

överväganden 

Kvalitet 

Kazemi, M. 

Nikbakht 
Nasrabadi, A. 
Hasanpour, M. 

Hassankhani, H.  
Mills, J.  

 
Experience of 
Iranian persons 

receiving 
hemodialysis: A 

descriptive, 
exploratory study 
 

2011 
 
Iran 

Att beskriva 
upplevelserna av den 
sociala påverkan i 
det dagliga livet hos 
iranier som 
genomgått 
hemodialysbehandlin
g.  

Kvalitativ metod. 
 
Intervjuer med 
semistrukturerade 
frågor. 
 
Kvalitativ 
innehållsanalys.  

21 personer över 
18 år som 
genomgått 
hemodialysbeha
ndling under 
minst tre 
månader. 
 

Resultatet beskriver den fysiska 
och psykiska trötthet som 
uppstår vid behandling med 
hemodialys. Tröttheten 
påverkade de vardagliga 
aktiviteterna och det sociala 
livet. Självbilden förändrades 
under behandlingens gång och 
en skam över behandlingens 
biverkningar upplevdes. En 
bundenhet till 
hemodialysbehandlingen 
upplevdes vilket påverkade 
deltagarnas frihet. För att kunna 
leva ett så normalt liv som 
möjligt undveks samtal rörande 
behandlingen. 

Studien har 
godkänts av en 
etisk kommitté 
och etiska 
överväganden 
beskrivs. 

Hög 
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Författare 

Titel 

Årtal 

Land 

Syfte Design/Metod Urval Resultat Etiska 

överväganden 

Kvalitet 

Lai, A.Y. 

Loh, P.P. A. 
Mooppil, N. 
Krishnan, S.D.  

Griva, K.  
 

Starting on 
haemodialysis: 
A qualitative 

study to 
explore the 

experience 
and needs of 
incident 

patients.  
 
2012 

 
Singapore   

 Att beskriva 
erfarenheter och behov 
hos patient som 
genomgått 
hemodialysbehandling.  

Kvalitativ metod. 
 
Intervjuer med 
semistrukturerade 
frågor.  
 
Fenomenologisk 
analys. 

13 personer över 18 
år, som genomgått 
hemodialysbehandling 
under högst sex 
månader. 

Det beskrivs hur 
hemodialysbehandlingen 
påverkade deltagarna 
känslomässigt. Tankar om 
döden och meningen med livet 
var centralt. Behandlingens 
påverkan på kroppen, oro för 
framtiden och tankar om 
behandlingens utveckling 
beskrevs.  Behovet av att få 
information om sin behandling 
och dess effekter önskades för 
att kunna förbereda sig både 
fysiskt och psykiskt för det 
behandlingen medförde.   

Studien har 
godkänts av en 
etisk kommitté och 
etiska 
överväganden 
beskrivs. 

Hög 
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Författare 

Titel 

Årtal 

Land 

Syfte Design/Metod Urval Resultat Etiska 

överväganden 

Kvalitet 

Small, F. L.  

 
Quality-of-life 
experiences 

from the 
perspective of 

patients 
receiving 
haemodialysis 

for chronic 
renal failure 

 
2010 
 

Nambia  

Att beskriva 
upplevelserna hos 
patienter med 
kronisk njursvikt 
som behandlas med 
hemodialys. 

Kvalitativ metod. 
 
Intervjuer med 
semistrukturerade 
frågor. 
 
Analys genom 
Tesch ś metod. 

25 personer över 
18 år. 
 
(Bortfall=4) 

Resultatet beskriver den negativa 
påverkan hemodialysbehandlingen 
har på arbetet och därmed 
ekonomin. Det beskrivs hur 
självständigheten går förlorad samt 
hur vardagliga aktiviteter får 
prioriteras bort på grund av 
behandlingen. Familjen hade en 
stor betydelse för att deltagarna 
skulle orka med behandlingen. 
Däremot upplevde deltagarna sig 
som en börda för sin familj då de 
var beroende av dessa. Att inte 
kunna leva det liv som önskades 
resulterade i psykiska påfrestningar 
i form av frustration och 
nedstämdhet.  

Studien har godkänts 
av en etisk kommitté 
och etiska 
överväganden 
beskrivs. 

Hög 
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Författare 

Titel 

Årtal 

Land 
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intervjuguide.  
 
Analys genom 
Colaizzi ś metod.  
 
 

16 personer över 18 
år, som genomgått 
hemodialysbehandling 
tre gånger i veckan 
under minst sex 
månader.  

Andlighet och religiös tro 
gjorde att deltagarna hade 
lättare att acceptera sin 
behandling och livsomställning. 
Det beskrivs hur en ökad 
religiös tro och fokusering på 
djupa frågor gjorde att 
deltagarna fick en annan syn på 
sin hemodialysbehandling och 
de kände en uppskattning över 
det som fanns i livet och inte en 
bitterhet över det som gått 
förlorat. Genom tron kunde 
känslor som ilska sorg och 
bitterhet hanteras på ett 
tillfredsställande sätt.   

Etiska aspekter 
beskriv.  
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 Att beskriva 
hemodialyspatienters 
upplevelser av sin 
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med 
fenomenologisk 
ansats. 
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semistrukturerade 
frågor. 
 
Analys genom 
Hycner ś 
fenomenologiska 
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Tolv personer över 18 
år, som genomgått 
hemodialysbehandling 
under minst sex 
månader.  

Resultatet beskriver hur 
deltagarna påverkades av den 
vätskerestriktion som 
hemodialysbehandlingen 
medförde och de upplevde detta 
som mycket påfrestande. Törsten 
sågs som ett beroende som inte 
gick att styra över. En inre 
konflikt uppstod då restriktioner 
och viljan sa det motsatta. För att 
kunna följa de uppsatta 
vätskerestriktionerna var det 
viktigt att ha en stark motivation.  

Studien har 
godkänts av en etisk 
kommitté och etiska 
överväganden 
beskrivs. 
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