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SAMMANFATTNING  
 

 

Bakgrund: Njurarna har en mängd livsviktiga funktioner såsom bl.a. 

reglering av kroppsvätskornas sammansättning, styrning av 

elektrolytbalansen och bildning av röda blodkroppar. Hemodialys är en 

behandling där kroppen renas från slaggprodukter och överflödig vätska tas 

bort. Sjukdomen kräver även diet- och vätskerestriktioner. Behandlingen är 

både tidskrävande och påfrestande för kroppen vilket leder till att patientens 

hela livssituation påverkas. 

Syfte: Syftet var att beskriva hemodialyspatienters upplevelse av sin 

livssituation. 

Metod: Litteraturstudien baserades på 12 vetenskapliga artiklar som 

analyserades med hjälp av en manifest innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet visade att patienternas livssituation påverkades. 

Patienter som har dialysbehandling upplevde både kroppsliga och psykiska 

symtom samt att även deras sociala relationer minskade. De lärde sig att 

hantera sin situation genom att ta hjälp av sin tro, ibland förneka men även att 

acceptera sin sjukdom. Att ha en fungerande vårdrelation upplevde flera som 

betydelsefullt. 

Slutsats: Studien visade på vikten av goda vårdrelationer mellan personal 

och patienten. Detta för att kunna ge en god och individuell vård. De 

anhöriga och närstående visade sig betyda mycket för patientens 

välbefinnande. Mer forskning kring anhörigas situation skulle därför vara av 

värde. 
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 INLEDNING 
 

Att drabbas av kronisk sjukdom innebär att patienten inte kommer att bli frisk utan måste lära 

sig att leva med sin sjukdom. När en patient med kronisk njursvikt har nått slutstadiet d.v.s. 

terminal njursvikt som betyder att njurarna inte längre fungerar, leder sjukdomen till döden 

om patienten inte får aktiv behandling i form av dialys eller njurtransplantation. Sjukdomen 

påverkar patientens dagliga liv och hela livssituationen förändras (Almås, Stubberud & 

Grönseth, 2011 s.94). Båda författarna till denna studie arbetar på en dialysenhet och får höra 

patienter berätta om sin livssituation dagligen. Därför har författarna valt att undersöka hur 

patienter upplever att livet förändras och eventuellt begränsas när de tvingas till en 

livsuppehållande behandling som påverkar det dagliga livet. Denna kunskap är viktig att ha 

med sig i mötet med dessa patienter för att kunna vårda varje patient utifrån dennes egen 

unika livssituation. 

 

 

BAKGRUND 
 

Njursvikt 

Njurarna har en mängd funktioner såsom bl.a. reglering av kroppsvätskornas sammansättning, 

styra elektrolytbalansen, stimulera till bildning av röda blodkroppar och att bilda den aktiva 

formen av vitamin D. Njursvikten kan antingen vara akut eller kronisk. Vid akut njursvikt 

försämras njurfunktionen snabbt inom loppet av några dagar eller veckor. Akut njursvikt kan 

bero på en mängd orsaker och ofta är det flera som samspelar. Det kan t.ex. vara p.g.a. chock, 

lågt blodtryck, blödningar, läkemedelsförgiftningar och avflödeshinder. Vid kronisk njursvikt 

är förloppet mera långsamt och det kan ta flera år innan det leder till terminal njursvikt 

(Aurell & Samuelsson, 2008 s191, 194-195). Det är vanligt att en lätt till måttlig njursvikt 

upptäcks vid ett läkarbesök för någon annan åkomma (Grefberg & Johansson, 2007 s451). 

Eftersom symtomen ofta är diskreta kanske njursvikten inte upptäcks förrän patienten 

uppvisar uremiska symtom. Tidiga uremiska symtom är t.ex. trötthet, bristande aptit och 

avmagring. Några orsaker till kronisk njursvikt kan vara kronisk glomerulonefrit, 

arterioskleros, diabetes och njurartärstenos. Vanligast av dessa är diabetesnefropatin. Ungefär 

1/3 av diabetikerna både typ 1 och 2 kan drabbas. Progressen av njursjukdomen kan påverkas 

av den primära orsaken men andra faktorer kan spela in t.ex. blodtryck, avflödeshinder och 
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metabola faktorer. Därför är det viktigt att försöka hitta patienter för tidig diagnostik och 

behandling och på så sätt kunna fördröja en start i dialys (Aurell & Samuelsson, 2008 s.107, 

205-211, 218). 

 

Behandling 

Vid årsskiftet 2010-2011 fanns i Sverige 8501 patienter i dialysbehandling eller med ett 

fungerande njurtransplantat. Av dessa var 3761 dialyspatienter och 2920 patienter hade 

behandling med hemodialys (HD) varav 104 patienter skötte behandlingen själva. Antalet 

patienter som fick peritonealdialysbehandling (PD) var 841. Knappt 56 %, 4740 patienter av 

totalantalet patienter med aktiv uremibehandling hade ett fungerande njurtransplantat 

(Svenskt njurregister (SNR), 2011 s1).  

 

Det finns två behandlingsformer, transplantation och dialys. I Sverige genomförs ca 350 

njurtransplantationer varje år. I knappt hälften av fallen kommer njuren från en frisk anhörig 

och i de övriga fallen kommer njuren från en avliden person. Trots att förloppet ibland blir 

komplicerat lyckas nästan alla ingreppen. Dialys finns i de två formerna PD och HD. Ordet 

dialys kommer från grekiskan och betyder ungefär ”ta bort genom att rinna igenom”. Vid PD 

utnyttjas bukhinnan som dialysmembran. Dialysvätska tappas in i bukhålan och byts 4 gånger 

per dag (Grefberg & Johansson, 2007 s463, 466). 

 

En förutsättning för HD är att tillräckligt höga blodflöden kan ledas ut ur kroppen för att 

passera dialysfiltret. Detta kan göras genom att anlägga en arterio-venös fistel s.k. AV-fistel 

eller operera in en central dialyskateter s.k. CDK (Grefberg & Johansson, 2007 s460). I 

samband med hemodialysbehandling kan det uppstå en del komplikationer så som allergisk 

reaktion, blodtrycksfall, muskelkramper och sönderfall av de röda blodkropparna. En ovanlig 

men dock förekommande komplikation är om blodet renas från ämnen fortare än de kan 

komma in i blodbanan, speciellt från hjärnan. Då kan vatten diffundera in i hjärnan och ge 

upphov till svullnad som ger symtom som huvudvärk, illamående, kräkningar och trötthet. 

Denna komplikation kallas dysekvilibrium. Alla komplikationer innebär att patienterna inte 

alltid mår så väl efter behandlingen (Nyberg & Jönsson, 2004 s176-178). Att vara 

dialyspatient innebär också vätskerestriktioner vilket kan vara påfrestande. Behandlingen sker 

vanligtvis 4-5 timmar 3 gånger per vecka. Människor som inte är insatta i vad en 

dialysbehandling innebär har ofta föreställningen om att man blir piggare och att man mår 
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som bäst direkt efter behandlingen. I litteraturen har detta tillstånd beskrivits som att känna 

sig ”som en urvriden disktrasa” (Grefberg & Johansson, 2007 s461). 

 

Upplevelse av dialysbehandling 

I tidigare forskning framkom att patienters attityd och relation till dialysbehandling var både 

motsägelsefull och komplicerad. Någon beskriver det som ett hat och kärleksförhållande. De 

hatar att vara där men inser att de måste om de inte vill dö (Molzahn, Bruce & Sheilds, 2008). 

HD var en livsuppehållande behandling som medförde upplevelser av en mängd olika 

symtom för patienten. Symtomen påverkade livssituationen för både patienten och dess 

anhöriga. I en studie med 130 deltagare var det drygt tre fjärdedelar som upplevde att trötthet 

var ett framträdande symtom. Efter detta kom sömnproblem som nästan två tredjedelar av 

patienterna upplevde (Jablonski, 2007). Närstående upplevdes som väldigt betydelsefulla för 

dialyspatienten. Även de kunde känna sig begränsade på grund av dialyspatientens alla 

restriktioner och tider att passa. Därför borde de närstående också få hjälp och stöd (Ziegert, 

Fridlund & Lidell, 2009). I en studie av Cleary och Drennan (2005) framkom det att HD-

patienter upplevde en sämre livskvalitet än övriga befolkningen generellt. De led fysiskt och 

hade restriktioner i det dagliga livet. Restriktionerna påverkade dem att inte kunna delta i det 

normala dagliga livet med aktiviteter. Diet- och vätskerestriktionerna var svåra och krävde 

förändringar i HD-patienternas liv. I studien av Clarkson och Robinson (2010) fanns 

upplevelsen att hela livet kretsade kring planering av mat och vätskeintag.  

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Föreliggande studie valdes att genomföras med ett livsvärldsperspektiv. Detta valdes därför 

att författarna ville uppmärksamma patienters vardagsvärld och dagliga tillvaro. 

Livsvärldsperspektivet innebär att se, förstå och beskriva världen så som den upplevs. Teorin 

om livsvärlden har varken fokus på världen eller människan utan det är relationen emellan 

dem (Dahlberg, Segesten, Nyström & Suserud, 2003 s24). Livsvärlden är den värld som 

upplevs av individen och som är högst personlig och unik. Den är samtidigt en värld som 

delas med andra människor. Kroppen är både fysisk, psykisk, existentiell och andlig på 

samma gång. Det är därför omöjligt att skilja kropp och själ åt (Dahlberg & Segesten, 2010 

s128-132). ”Människan kan inte vara människa utan kropp, samtidigt är bara en kropp inte 

en levande människa” (Wiklund Gustin 2003 s48). Det är genom våra kroppar som vi lever. 
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När vi drabbas av sjukdom och lidande påverkas därför hela vår existens (Dahlberg & 

Segesten, 2010 s133). 

 

Lidande är ett begrepp som är naturligt förekommande i människors liv (Dahlberg et al., 2003 

s32). Omvårdnadsteoretikern Travelbee understryker vikten av att vårdpersonal bör känna till 

patientens upplevelse av sin situation. Omvårdnadens mål ska vara att hjälpa individen att 

bemästra, bära och hitta en mening i sin sjukdom och i sitt lidande och samtidigt bevara 

hoppet (Kristoffersen, Berg-Thomassen, Bjeneroth & Larsson-Wentz, 1998 s379). Det finns 

olika former av lidande. Livslidande är ett lidande som är förknippat med livets alla former 

och med livssituationen. Sjukdomslidandet är det lidande som människor kan uppleva vid 

sjukdom. Det finns även ett lidande som patienter kan uppleva när de vårdas, nämligen 

vårdlidande. Detta drabbar den sjuke vid vårdande eller avsaknad av vård (Dahlberg et al., 

2003 s32-34). Det är viktigt att vårdpersonal som vill lindra lidandet hos en kroniskt sjuk 

patient försöker leva sig in i patientens situation och dess livsvärld. 

 

Hälsa o välbefinnande är andra begrepp som rör hela människan. WHO:s hälsodefinition från 

1946 är känd och lyder: ”Med hälsa avses att en människa inte bara är fri från sjukdom och 

svaghet, utan även åtnjuter fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande” 

(Kristoffersen et al., 1998 s29). Hälsa är ett komplext fenomen som tolkas på olika sätt inom 

hälso- och sjukvården. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) rör tillståndet hela människan 

och beskrivs som ett tillstånd av jämvikt i relation till medmänniskor och livet i övrigt. Hälsa 

är något individuellt och har en varierad innebörd för olika människor (Dahlberg & Segesten, 

2010 s47-49). Ibland är det därför svårt för oss att bedöma vad som är en god hälsa hos en 

patient. Det är viktigt att tänka på att det är hur patienten upplever sin situation som avgör hur 

han/hon upplever sin hälsa. Välbefinnande är något som kan upplevas trots lidande. Vårdaren 

har en stor betydelse hos en lidande patient. Vårdaren kan upplevas som delaktig i lidandet 

om denne vågar komma nära den lidande människan. Då kan patienten uppleva sig 

betydelsefull och chansen till ökat upplevt välbefinnande ökar (Dahlberg et al., 2003 s39). 

  

Målet för vårdare vid vårdande ska vara att förhindra och lindra lidande och samtidigt skapa 

goda förutsättningar för att kunna uppleva hälsa (Wiklund Gustin, 2003 s79). Det är en stor 

omställning för en människa när denna drabbas av en kronisk sjukdom som t.ex. njursvikt och 

blir beroende av dialysbehandling. Det är därför viktigt att vårdpersonal har fokus på 

patienten och dennes livsvärld. Dialysbehandlingen är nödvändig och påverkar patientens 
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hela livssituation. Ett vårdande som inte klarar av att möta livsvärlden är inget 

vårdvetenskapligt vårdande (Dahlberg & Segesten, 2010 s128). 

 

 

PROBLEMFORMULERING  
 

Det är många patienter som får dialysbehandling i världen. Det innebär diet- och 

vätskerestriktioner, komplikationer av behandlingen och olika symtom som följer med 

sjukdomen och som påverkar det dagliga livet. Forskning visar även att patientens livskvalitet 

påverkas. Restriktioner i det dagliga livet ger en sämre livskvalitet. Flera behandlingar i 

veckan och ibland lång resväg till sjukhuset tar mycket av deras tid. Sociala relationer 

påverkas. När en människa ska börja med en livsuppehållande behandling som dialys innebär, 

måste hon få stöd och medkänsla från personalen. Det är viktigt att vårdpersonalen har god 

kunskap och förståelse för patientens livsvärld för att kunna skapa en god vårdrelation.  

 

 

SYFTE 
 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hemodialyspatienters upplevelse av sin 

livssituation. 

 

 

METOD 
 

Författarna till föreliggande studie valde att göra en systematisk litteraturstudie vilket innebär 

att sammanställa redan publicerad forskning genom att systematiskt söka, kritiskt granska och 

sedan sammanställa den litteratur som är relevant utifrån studiens syfte (Forsberg & 

Wengström, 2008 s34). Eftersom syftet var att beskriva patienters upplevelser valdes en 

kvalitativ ansats för studien (Forsberg & Wengström, 2008 s54; Friberg, 2006 s24;). 

 

Båda författarna arbetar på en dialysenhet. Förförståelsen är därför något som bör tas i 

beaktande. Enligt Dahlberg (1997) kan förförståelse vara ett hinder för öppenhet. Den 

begränsade öppenheten kan även vara en objektivitetsfara. För att kunna studera ett fenomen 

ur ett livsvärldsperspektiv krävs öppenhet för att kunna analysera och beskriva. En 
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begränsande förförståelse kan vara en förutfattad mening eller utgöras av en ”vanlig” fördom. 

Forskare kan även ha känslomässiga bindningar till vissa företeelser (Dahlberg, 1997 s67, 

72). Författarnas förförståelse var att många patienter som har dialysbehandling upplever att 

deras liv begränsas av behandlingen. Författarna var under arbetets gång medvetna om sin 

förförståelse och försökte att inte låta denna påverka studiens genomförande genom att ta med 

alla resultat från artiklarna och inte egna upplevelser från sjukvården. 

 

Datainsamling och urvalsförfarande 

Vid sökningen efter vetenskapliga artiklar användes databaserna Cinahl, PubMed och 

Academic Search Elite. Cinahl är specialiserad på framförallt hälso- och vårdvetenskap. 

PubMed innehåller Medline som är världens största medicinska referensdatabas. Academic 

Search Elite är en databas som täcker flertalet akademiska ämnen, även vårdvetenskapliga 

(Backman, 2008 s193). 

 

Sökningarna gjordes med följande sökord: Quality of Life, Life quality, Hemodialysis, 

Kidney disease, Chronic kidney failure, Chronic renal failure, Experience, Life experience 

och Qualitative research. Olika sökord har använts p.g.a. databasens egna ämnesordlistor. 

Alla sökord användes var för sig men p.g.a. det stora antalet träffar valdes att göra olika 

kombinationer av sökorden (Bilaga 1). Sökningarna gjordes under våren 2012. 

 

De inklusionskriterier som användes vid urvalet av vetenskapliga artiklar var att de skulle 

vara relevanta för studiens syfte, vara skrivna på engelska eller svenska vilket är två språk 

som författarna behärskar och vara tillgängliga i fulltext. Studierna skulle vara etiskt 

granskade, publicerade i en vetenskaplig tidskrift mellan åren 2001-2011 samt vara peer-

reviewed vilket innebär att studien är vetenskapligt granskad. Detta kontrollerades också i 

Ulrichsweb som är en databas som talar om vilka studier som är vetenskapligt granskade. 

Studiernas urvalsgrupp skulle vara personer från 19 år och äldre vilket är den patientgrupp 

som främst får hemodialysbehandling. Endast studier med kvalitativ ansats valdes för att 

syftet med studien var att beskriva patienternas upplevelse av sin livssituation. 

 

Exklusionskriterier var studier som hade enbart en inriktning mot peritonealdialys eller 

transplantation, var kvantitativa samt var gjorda på barn eller ungdomar under 19 år. Även 

artiklar publicerade på andra språk än engelska och svenska eller var mer än 11 år gamla 

exkluderades. 
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I de artiklar som utifrån titeln bedömdes vara relevanta för studiens syfte lästes abstracten. 

Därefter kontrollerades det om artikeln var etiskt godkänd. Sedan uteslöts artiklar som inte 

uppfyllde inklusionskriterierna. Slutligen kvarstod 11 artiklar som lästes i fulltext och som 

motsvarade studiens syfte och inklusionskriterier. Vid granskning av valda artiklars 

referenslistor valdes ytterligare en artikel ut som motsvarade studiens syfte. Detta var en 

svensk artikel från 2001. The haemodialysis machine as a lifeline: experiences of suffering 

from end-stage renal disease. Samtliga artiklar var intervjustudier (Bilaga 1).  

 

Kvalitetsgranskningen av artiklarnas vetenskapliga kvalitet genomfördes med hjälp av nio 

frågor. Varje fråga som besvarades med ja, gav ett poäng (Bilaga 2). Frågorna valdes utifrån 

litteratur om kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar (Forsberg & Wengström 2008 s206-

210; Friberg, 2006 s109-110). Vid kvalitetsgranskningen värderades artiklarna genom att 

poängsätta dem efter hur många kriterier som uppfylldes. Artiklar som fick ja på 8-9 frågor 

bedömdes ha hög vetenskaplig kvalitet, artiklar som fick ja på 5-7 frågor bedömdes ha 

medelhög vetenskaplig kvalitet och artiklar som fick ja på 0-4 frågor bedömdes ha låg 

vetenskaplig kvalitet. Av de 12 studier som blev resultatet efter sökningarna var det 10 som 

bedömdes ha hög kvalitet och 2 som bedömdes ha medelhög kvalitet (Bilaga 3).  

 

Analys 

En kvalitativ manifest innehållsanalys genomfördes av de vetenskapliga artiklarnas resultat 

enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008). Manifest innehållsanalys innebär att finna 

och beskriva skillnader och likheter i datamaterialet. Det första steget är att läsa alla artiklar 

flera gånger för att förstå vad de handlar om. Nästa steg är att identifiera meningsenheter som 

kondenseras, abstraheras och kodas. Därefter skapas underkategorier och kategorier 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008 s162-163). 

 

Först läste författarna var och en för sig igenom resultaten i artiklarna flera gånger för att få 

en helhetsbild av vad de handlade om. Därefter plockades gemensamt meningsenheter ut som 

svarade på studiens syfte. Vid kondenseringen översattes de även till svenska. Att kondensera 

innebar att korta ner texten för att göra den mer lätthanterlig utan att förlora innebörden. 

Utifrån den kondenserade texten skapades koder som kortfattat beskrev innehållet. Koderna 

jämfördes med tanke på likheter och skillnader och delades därefter in i sju underkategorier. 
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Därefter kunde tre respektive två underkategorier sammanföras under två kategorier. De 

resterande två underkategorierna fick bli kategorier (Bilaga 4). 

 

Etiska överväganden 

Ett inklusionskriterium vid artikelsökningen till föreliggande litteraturstudie var att de skulle 

fått godkännande av en etisk kommitté. Att få ett godkännande från en etisk kommitté innebär 

att forskaren på ett säkert sätt skyddar de individer som ingår i studien, men också att 

forskaren ska vara noggrann i sina slutsatser och göra en välgrundad redovisning av 

resultaten. Forskaren får presentera sitt projekt i en ansökan till en etisk kommitté som 

överväger om det är etiskt försvarbart att genomföra projektet. Då det gäller litteraturstudie 

ska alla artiklars resultat redovisas. Både resultat som stödjer respektive inte stödjer 

författarnas åsikter ska beaktas (Forsberg & Wengström, 2008 s73-74, 77). Alla studier som 

ingår i denna litteraturstudie var godkända av en etisk kommitté. Det behövdes inte något 

tillstånd till denna litteraturstudie eftersom det är en sammanställning av redan godkänd 

forskning.  

 

 

RESULTAT 
  
Resultatet består av en sammanställning av tolv studier från olika delar av världen. Fyra är 

från Sverige, tre från USA, en från Filippinerna, en från Taiwan, en från Kina, en från Nya 

Zeeland och en från Iran. Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier, 1/Att 

uppleva bundenhet och brist på frihet, 2/Att uppleva en förändrad hälsa och minskat 

välbefinnande med underkategorierna Att uppleva förändrade relationer, kroppsliga symtom 

och psykiska symtom. 3/Att kunna hantera sin nya livssituation med underkategorierna Tro 

och Förnekelse och Acceptans. Slutligen kategorin 4/Att ha en fungerande vårdrelation.  

 

En röd tråd som löpte genom alla kategorierna var trötthet som upplevdes på olika sätt. Det 

var både en fysisk, psykisk och mental trötthet. 

 

Att uppleva bundenhet och brist på frihet 

Denna kategori beskriver hur informanterna upplevde bundenhet i sitt dagliga liv på grund av 

hemodialysbehandlingen och att deras frihet begränsades. 
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Att uppleva bundenhet var något som de flesta patienter berättade om i studierna. 

Dialysmaskinen förknippades med något som konsumerade tid och som gjorde att många 

kände sig pessimistiska inför framtiden (Lee, Lin, Chaboyer, Chiang & Hung, 2007; Kazemi, 

Nasrabadi, Hasanpour, Hassankhani & Mills, 2011).  

 

Behandlingen tog väldigt mycket av patienternas tid som de annars skulle ha velat tillbringa 

med familj och vänner (Heiwe, Clyne, & Dahlgren, 2003; Kazemi et al., 2011). 

Dialysbehandlingen, läkarkontakter och provtagningar avgjorde hur mycket tid det fanns kvar 

för dagliga sysslor och fritidsaktiviteter. Detta medförde att informanterna upplevde att de 

inte kunde göra något spontant då behandlingen och vad den medförde bestämde tiden. 

Patienterna upplevde att de aldrig blev lämnade i fred. Det var väldigt svårt att hitta egen tid. 

Upplevelsen fanns att de inte hade tid att utföra alla aktiviteter som de tidigare brukade göra 

under en dag. De upplevde även att behovet av vila stal deras tid (Heiwe et al., 2003). 

 

Dessutom var resorna till och från dialysenheten ofta tidskrävande (Hagren, Pettersen, 

Severinsson, Lützen & Clyne, 2005). En del upplevde en frustration över att 

dialysbehandlingen tog så mycket av deras vakna tid. De dialysfria dagarna upplevdes mycket 

viktiga, det var de som var de goda dagarna. Patienterna såg fram emot tvådagarsuppehållet 

vid veckoslutet men sedan talade kroppen om i form av olika symtom att den behövde 

dialysmaskinen (Polaschek, 2003). Att fortsätta att arbeta och tvingas avsätta tid till 

dialysbehandling flera gånger i veckan gjorde att det blev mindre tid över till familj och 

vänner. Någon upplevde sig som en eremit (Polaschek, 2003; Hagren et al., 2005). 

 

Sjukdomen inkräktade på förmågan att leva livet fullt ut och krävde både tid och fysisk 

styrka. Att inte hitta utrymme för att leva innebar att känna sig instängd och att sjukdomen 

hindrade delaktighet i normala aktiviteter. De uttryckte hur tröttande sjukdomen var och hur 

dialysbehandlingen begränsade dem från fullt deltagande i det sociala livet. Sjukdomen och 

behandlingen ledde till sexuella, äktenskapliga, psykosociala och ekonomiska problem samt 

påverkade semester och arbetslivet (Hagren et al., 2005). De upplevde att de undvek döden på 

bekostnad av en restriktiv frihet och såg dialysbehandlingen som en ändlös process (Hagren et 

al., 2001; Lee et al., 2007). 

 



 

 

[Skriv text] 10 [Skriv text] 

En känsla fanns att aldrig kunna vara helt ledig, att inte kunna ta semester och resa bort med 

familjen och att allt kretsade kring dialysbehandlingen (Polaschek, 2003; Al-Arabi, 2006; 

Herlin & Wann-Hansson, 2010; Kazemi et al., 2011). Vilket kunde uttryckas enligt följande:  

 

”I think this is the worst disease in the world because it makes you dependent on 

the hospital. I want to go to another city or another country and how can I do 

that? It has been my obstacle to go places” (Kazemi et al., 2011 s91). 

 

Patienterna som var uppsatta på väntelista för transplantation såg ljusare på framtiden och såg 

fram emot en ökad frihet (Herlin & Wann-Hansson, 2010).  

 

Att uppleva en förändrad hälsa och minskat välbefinnande 

Denna kategori beskriver hur upplevelsen av hälsa och välbefinnande förändrades p.g.a. att 

relationer förändrades och upplevelser av kroppsliga och psykiska symtom. 

 

Att uppleva förändrade relationer 

En upplevelse av social isolering var något som framkom i flera studier. Det fanns flera 

orsaker till detta bl.a. brist på energi och tid (Lee et al., 2007; Kazemi et al., 2011).  ”I feel 

fatigue after the treatment. I keep myself away from my friends and I don´t take part in any 

activities any more”. (Lee et al., 2007 s411). 

 

Det fanns en upplevelse av att andra människor såg ner på dem och saknade medkänsla och 

sympati för deras situation. För att dölja sina symtom av sjukdomen höll de sig undan från det 

sociala livet och hade inget intresse av att kommunicera med andra (Kazemi et al., 2011). 

 

Det upplevdes även att de så kallade vännerna ”försvann” när informanterna inte orkade vara 

med på olika aktiviteter som tidigare. Det var svårt att behålla sina vänner p.g.a. 

dialysbehandlingarna (Hagren et al., 2001; Al-Arabi, 2006; Lee et al., 2007). Sjukdomen var 

inget informanterna önskade pratade om, därför upplevde de svårigheter att skaffa nya vänner 

och svårt att veta när de skulle berätta om sin sjukdom (Herlin & Wann-Hansson, 2010). Efter 

hand, när vännerna blev färre, var det viktigt att försöka bibehålla relationen med de allra 

närmaste. Livskvalitet var att finnas till för familj och återstående vänner (Al-Arabi, 2006; Yu 

& Petrini, 2010). 
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Det framkom i artiklarna att det var viktigt att ha ett arbete. Det gav patienterna hög 

livskvalitet att känna sig behövda (Al-Arabi, 2006; Herlin & Wann-Hansson, 2010). Ibland 

upplevdes svårigheter att fortbilda sig på arbetet. Konferenser och utbildningar kolliderade 

ofta med dialysbehandlingen (Yu & Petrini, 2010). 

 

Att uppleva kroppsliga symtom 

Upplevelsen av kroppsliga förändringar var överväldigande för patienter i alla åldrar men 

speciellt bland yngre patienter. Det kunde exempelvis vara en kateter på halsen eller en synlig 

fistel på armen (Kazemi et al., 2011). Det symtom som beskrevs i flest studier och som 

påverkade livssituationen mest var tröttheten (Heiwe et al., 2003; Polaschek, 2003; Hagren et 

al., 2005; Lee et al., 2007; Yu & Petrini, 2010; Kazemi et al., 2011). De upplevde en trötthet 

som omfattade två aspekter, mental och fysisk trötthet. Detta var den mest begränsande 

försämringen vid sidan om deras nedsatta fysiska och funktionella kapacitet. Några 

informanter beskrev att de var så trötta att de hade svårigheter att koncentrera sig på det som 

sades eller det de höll på med. En del patienter berättade att de kunde somna när som helst om 

inget hände runt omkring dem. 

 

Tiden för de vardagliga sysslorna i hemmet, såsom att hänga upp tvätt eller dammsuga 

påverkades av att de var tvungna att vila ofta. Orken att utföra vardagssysslor fanns inte 

längre. Känslan av fysisk trötthet kom med en gång när de skulle utföra en fysisk prestation 

och kunde variera i omfattning från dag till dag. Det var som att få mjölksyra i musklerna när 

de skulle göra någon fysisk aktivitet. Detta ledde även till en rädsla att inte orka gå hem eller 

att falla omkull om de gick ut på en promenad. Någon beskrev det som en stor tyngd på sina 

axlar. Det var en trötthet som de inte önskade sin värsta fiende och de upplevde den som en 

förgiftning. Tröttheten beskrevs som något helt annan än en vanlig trötthet, som en otrevlig, 

sjuklig och tung känsla som de upplevde att de måste kämpa för att komma över. De kände 

också att de blev trötta mycket fortare nu än före dialysstarten och tröttheten var mer påtaglig 

de dagar de hade dialysbehandling.  

 

” …it´s a kind of tiredness that you wouldn´t wish on your worst enemy… when 

you can´t read, you´re too tired to watch the telly, you´re too tired to do 

anything, because your brain is so tired like all of you… it feels like you´re kind 

of hollow inside…like it´s only a kind of shell that´s functioning (Heiwe et al., 

2003 s173). 
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På grund av tröttheten begränsades deras sociala liv (Heiwe et al., 2003; Hagren et al., 2005; 

Lee et al., 2007; Kazemi et al., 2011). Allt de ville göra tog tid för att de inte orkade lika 

mycket nu som före sjukdomen. Informanterna beskrev hur de vanligtvis var tvungna att vila 

en stund efter att de kommit hem från dialysbehandlingen. De vanliga uremiska symtomen 

som ökad och oregelbunden hjärtfrekvens, rygg- axel- och skelettvärk, muskelkramper, yrsel 

och tyngdkänsla och en känsla av domningar i händer och fötter gjorde att de ofta kände sig 

illa till mods och en trötthet i hela kroppen. Det fanns en känsla av brist på fysisk energi. De 

beskrev att de inte kunde genomföra saker som de ville göra, som att gå ut, motionera, gå i 

trappor, göra hushållssysslor och läsa. De var inte lika fysiskt starka som tidigare och inte 

kapabla att klara sitt dagliga liv. Några beskrev en känsla av ovilja eller ointresse för 

aktiviteter p.g.a. bristande energi. Konsekvensen blev att de gradvis isolerade sig från världen 

utanför (Lee et al., 2007). 

 

”As the treatment continued, my condition became worse and deteriorated. My 

muscles are weak. After dialysis, I feel sick and have muscle cramps, my legs 

become weak, and I can´t even stand talking to people” (Kazemi et al., 2011 s 

91). 

 

Dålig andedräkt p.g.a. uremin var en vanlig orsak till bristande intresse att delta i sociala 

sammanhang (Kazemi et al., 2011). Ett annat symtom som beskrevs var sömnproblem, både 

kvalitativt och kvantitativt. De vaknade varannan eller var tredje timme på nätterna. Ofta gick 

de upp och satte sig klarvakna och ensamma (Lee et al., 2007). 

 

Att uppleva psykiska symtom 

Oro och nedstämdhet var symtom som många informanter upplevde. Frågan som flera ställde  

sig var: Varför jag? De kände en rädsla och oro över att tillbringa resten av livet i dialys. När 

någon medpatient dog kom tankarna på den egna döden (Walton, 2002). Några upplevde 

också en rädsla över att dialysbehandlingen inte skulle fungera (Hagren et al., 2001). Att se 

medpatienter drabbas av komplikationer väckte rädsla för utvecklingen av deras egen 

sjukdom. Tiden de var uppkopplade vid maskinen gav tid för eftertanke (Hagren et al., 2001; 

Walton, 2002; Herlin & Wann-Hansson, 2010). Det fanns en känsla av förtvivlan över att 

deras komplikationer skulle öka och att deras förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet 

skulle avta. Under dessa omständigheter avtog deras förmåga att delta i sociala aktiviteter som 
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ledde till en känsla av isolering från samhället. Ofta infann sig en känsla av att inte vara på 

humör för att göra någonting, inte ens umgås med sina nära och kära (Kazemi et al., 2011). 

Även klåda kunde leda till nedstämdhet. 

 

”Itching is…the way it´s been for the last couple of years makes me so 

depressed, you couldn´t understand. I almost jumped the other night – from the 

balcony. If it hadn´t been for my wife I would have jumped. That´s how tired I 

am of it” (Hagren et al., 2005 s297). 

 

Att kunna hantera sin nya livssituation 

För att klara av sin livssituation användes olika copingstrategier vilket innebar olika sätt att 

hantera sin sjukdom och behandling genom att tro, förneka eller acceptera sin situation. 

 

Att ta hjälp av sin tro 

För många patienter hjälpte deras religiösa tro dem att hantera sin livssituation. De upplevde 

att de fann styrka genom sin tro för att kunna möta motgångar (de Guzman, Chy, Conception, 

Conferido & Coretico, 2009). Att be gav en styrka och upplevelsen av att de hade en god 

relation till Gud (Walton, 2002; de Guzman et al., 2009). Andligheten upplevdes ha en 

upplyftande kraft när depressioner kom i samband med sjukdomen. En kvinna berättade 

följande: 

 

“Well, it´s like there is a little person inside of me that keeps saying, be positive 

be positive. You can do it if you mind to do it. Don´t get depressed. I´ll be here 

when there is nobody else here. You can talk to me when there ain´t nobody 

else” (Tanyi & Werner, 2008 s43). 

 

Att förneka eller acceptera sin sjukdom 

I flera studier framkom att patienterna förnekade sin sjukdom. Att skämta bort den eller inte 

prata om den utan helt enkelt försöka att glömma den var en copingstrategi. Att acceptera sin 

situation var svårt (de Guzman et al., 2009). Upplevelsen fanns att vara för ung för att drabbas 

av kronisk sjukdom. Det fanns ibland en övertygelse om att läkaren tagit miste och de sökte 

därför upp andra läkare men var till slut tvungna att försöka acceptera situationen (Yu & 

Petrini, 2010). Att känna stöd från alla personalkategorier på dialysenheten underlättade 

acceptansen. Humor och optimism upplevdes vara viktigt (Walton, 2002). Något som också 
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upplevdes viktigt för att kunna orka hantera sin bundenhet och sjukdom var att det fanns 

vänner eller en familj som stöttade. Kärlek och stöd från närstående var något som fick dem 

att acceptera sig själva. I studien av Al-Arabi (2006) beskrev en ung man att han var tvungen 

att sluta sörja och grubbla över sin situation. ”If I can´t deal with it and fix it, then it´s just 

broke. So I´m not going to grieve too long about it. I´m going to get on with my life” (Al-

Arabi, 2006 s283). 

 

Många upplevde det även viktigt att ha ett hopp för att kunna leva med sin sjukdom. En 

patient beskrev att hoppet inför en framtida transplantation hjälpte honom att hantera sin 

situation. Han såg dialysbehandlingen som en tidsbegränsad period i livet. ”Dialysis is a 

stepping stone until you get the transplant” (Polaschek, 2003 s48). 

 

Att ha en fungerande vårdrelation 

Denna kategori beskriver hur viktigt det är för patienten att känna förtroende för 

vårdpersonalen. 

 

Att få bli sedd som en person och inte enbart som en patient var betydelsefullt och framkom i 

flera studier. Då kunde det utvecklas ett förtroende mellan personal och patienter eftersom de 

träffades ofta och kontinuerligt (Hagren et al., 2001; Hagren et al., 2005; Herlin & Wann-

Hansson, 2010). I Hagren et al. (2005) berättade en man om hur svårt det kunde vara att följa 

de råd och vätskerestriktioner som gavs. En sjuksköterska som bannade när råden inte följdes 

kunde då uppfattas som oförstående och att han/hon saknade respekt för patienten som i sin 

tur kunde leda till en känslomässig distans dem emellan. 

 

”If you come in and need a lot of drainage (ultrafiltration), the say ´why do you 

need so much´ and start nagging me. Well I know that I´ve been bad, but it´s 

impossible to stop yourself when you´re thirsty. I´ve told them ´would you last 

on five dl a day´ then they´ll tell me ´but we´re healthy!´ As if I didn´t know” 

(Hagren et al., 2005 s297). 

 

Det var betydelsefullt att få hjälp av en sjuksköterska som de hade förtroende för och som de 

visste var kompetent att sätta deras nålar. De upplevde att det var viktigt med personkemin 

och det var nervöst att låta ny personal ta hand om deras behandling (Hagren et al., 2005; 

Herlin & Wann-Hansson, 2010). För att oron skulle minska var det viktigt med kunnig och 
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trevlig personal som lyssnade och delade med sig av sin kunskap. Det kändes även tryggt att 

få vara med i diskussionen om sin behandling och medicinering. Dialysenheten beskrevs som 

en familjär plats där deras livsuppehållande behandling genomfördes (Hagren et al., 2001; 

Walton, 2002; Herlin & Wann-Hansson, 2010). En kvinna beskrev vänskapen på avdelningen 

på följande sätt: 

 

”I have really good friends in dialysis. Not only patient-wise, but the nurses. 

They have been a lot of help and given me a lot of encouragement. Sometimes 

it´s been hard for me. Since I´ve been on dialysis, I´ve lost a number of very 

good friends and people that have gotten to be good friends. When you get to 

know people who have been through pretty much the same thing, you become 

quite close” (Walton, 2002 s452). 

 

 

DISKUSSION 
 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hemodialyspatienters upplevelser av sin 

livssituation. Resultatet visar att hemodialyspatienter upplever en ökad bundenhet och en brist 

på frihet, att dialysbehandlingen tar en stor del av deras tid och att den påverkar hela deras 

livssituation. De flesta av dialyspatienterna upplevde även en stor trötthet, både fysiskt och 

mentalt. Kroppsliga och psykiska symtom som t.ex. mindre muskelmassa, rädsla och 

depression var också något som upplevdes av många informanter. Dialyspatienter hanterar 

även sin nya livssituation på olika sätt. Ett sätt är att ta hjälp av sin tro. Många dialyspatienter 

förnekar sin sjukdom, andra accepterar den med bl.a. stöd från närstående. Det upplevdes 

också viktigt att ha en fungerande vårdrelation, att känna förtroende för de olika 

personalkategorierna på dialysenheten. Att få bli sedda som individer och få vara med och 

diskutera sin behandling. Resultatet beskriver hemodialyspatienters upplevelser av sin 

livssituation och därmed bedömer författarna att syftet uppnåtts. 

 

Metoddiskussion 

Kvalitativa studier har till syfte att skapa förståelse för patienters upplevelser och erfarenheter 

(Friberg, 2006 s87). Därför valdes enbart kvalitativa studier till resultatet. Vi kunde ha valt att 

göra en intervjustudie men vår gemensamma bedömning var att vi inte hade tillräckliga 

kunskaper för detta och tidsbristen gjorde att vi avstod. 
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Sökningarna gjordes i de olika databaserna Cinahl, PubMed och Academic Search Elite. Vi är 

medvetna om att vi kunde ha använt flera databaser men valde att söka i dessa tre då de på ett 

bra sätt täcker de artiklar som är specialiserade på omvårdnad. På grund av det stora antalet 

träffar som erhölls valde vi att kombinera sökorden innan alla rubriker lästes. Detta kan ha 

påverkat resultatet då kanske relevanta artiklar missades. 

 

Studien baseras på artiklar från olika delar av världen och det finns stora skillnader i de olika 

sjukvårdssystemen och i de olika kulturerna. Intressant är dock att det trots stora skillnader 

finns likheter i upplevelserna att leva med hemodialys. Vi bedömde därför att det var relevant 

att ta med artiklar från olika delar av världen och att resultatet kan vara överförbart till andra 

länder och andra dialyspatienter. Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning ett resultat 

kan överföras till andra grupper och situationer. Det är läsaren själv som avgör om det är 

överförbart (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008 s170). 

 

När vi valde ut artiklarna valde vi bara de som vi kunde få ut i fulltext på 

universitetsbiblioteket vilket kan ha inneburit att fler relevanta artiklar fanns. Artiklarna som 

valdes ut hade fokus på olika upplevelser bl.a. kroppsliga symtom, copingstrategier och 

upplevelser av dialysbehandlingens konsekvenser. Gemensamt för artiklarna är dock att de 

beskriver hemodialyspatienters upplevelser ur flera aspekter och bedömdes därför relevanta 

till studiens syfte. 

 

Vid kvalitetsgranskningen användes en egenhändigt sammanställd mall som utgår från 

Forsberg och Wengströms (2008) s206-210 och Fribergs (2006) s119-120 kvalitetsmallar. En 

svårighet med kvalitetsgranskningen var att artiklarna var skrivna på engelska vilket inte är 

vårt modersmål. Även det akademiska språket som vi inte är så vana vid gav en del 

svårigheter. Eftersom vi inte har så stor erfarenhet av kvalitetsgranskning av artiklar kunde 

det vara svårt att t.ex. veta om en metod var väl beskriven. 

 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) sid169-170 är det nödvändigt med en 

noggrann beskrivning av analysarbetet för att stärka tillförlitligheten i resultatet. För att 

underlätta läsarens bedömning är det nödvändigt att ge en noggrann beskrivning av urval, 

deltagare, datainsamling och analys. Vi har båda läst igenom samtliga artiklar och plockat ut 

meningsenheter som vi bedömde var relevanta för syftet med studien. Vi utförde tillsammans 
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kondenseringen och kodbildningen då vi diskuterade och reflekterade över olika 

tolkningsmöjligheter. Citat finns med i resultatet för att tydliggöra människornas upplevelser i 

studierna. Detta sammantaget kan förhoppningsvis ha ökat både trovärdigheten och tillförliten 

i vår studies resultat.                                 

 

 

Resultatdiskussion 

Att uppleva bundenhet och brist på frihet 

Det som de flesta informanterna upplevde när det gällde bundenhet och brist på frihet var all 

tid de tvingades lägga på dialysbehandlingen och den stora tröttheten som följer med 

sjukdomen och dess behandling. Detta framkom tydligt i resultatet. Även i Jablonski, (2007) 

framkommer ett liknande resultat där trötthet och orkeslöshet beskrivs som de vanligaste 

problemen hos dialyspatienter. Att inte kunna leva det liv som de ville, t.ex. åka på semester, 

arbeta, vara med familj och vänner utan att känna av tröttheten och också vara tvungen att 

flera gånger i veckan tillbringa sin tid på dialysenheten (Clarkson, 2010; Cleary & Drennan, 

2005). 

 

Att som vårdpersonal känna till hur dialyspatienter upplever sin livssituation känns viktigt för 

att kunna stötta och hjälpa dem till ett så bra liv som möjligt. Livsvärldsperspektivet innebär 

att försöka förstå den värld som patienten upplever. Att hela tiden vara bunden till tider att 

passa kan naturligtvis vara påfrestande både för patienten och de anhöriga. Målet för 

vårdandet är att försöka skapa förutsättningar till att en god hälsa kan upplevas. Då är det 

viktigt att vi som personal är lyhörda för patientens önskemål. 

 

Det finns möjligheter att åka på semester även för patienter som är beroende av 

dialysbehandling. Många kliniker tar emot s.k. gästdialyser. Det krävs ofta tidig planering för 

att kunna åka under turistsäsonger, storhelger m.m. Övrig tid på året brukar inte vara några 

problem att få gästdialys. Denna möjlighet finns både i Sverige och utomlands. Det som kan 

upplevas negativt är ju att även under semestern så måste dessa patienter genomgå sin 

behandling. Tiden är densamma både när det gäller behandling på en gästdialysklinik eller 

den ordinarie hemmakliniken. 

 

Ett annat sätt att få bestämma mer över sin tid kan vara att sköta sin behandling själv. Detta 

kan göras antingen i hemmet eller på en dialysenhet. På några kliniker kan patienterna få en 
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nyckel och komma och gå som de vill. Om behandlingen utförs i hemmet kan patienten styra 

ännu mer över sin tid. Dialysbehandlingen kan utföras under kortare tid men vid fler tillfällen 

per vecka så att veckodosen blir densamma. Det är viktigt att vi som vårdpersonal tar reda på 

och informerar patienterna om vilka möjligheter som finns för att försöka minska 

bundenheten och den begränsade friheten. 

 

Att uppleva en förändrad hälsa och minskat välbefinnande 

Hälsa och välbefinnande är tillstånd som rör hela människan. Det är något individuellt och har 

en varierad innebörd för människor (Dahlberg & Segesten, 2010 s47-49). Resultatet visar att 

trötthet och bristande energi var stora problem för dialyspatienterna med tanke på hälsa och 

välbefinnande. På grund av detta så begränsades deras sociala liv och fysiska aktiviteter. 

 

Det är viktigt att försöka uppmuntra patienterna att försöka leva så ”normalt” som möjligt. Vi 

kan som vårdpersonal försöka ordna dialystiderna så att pigga arbetsföra patienter kan ha ett 

arbete. Tillgång till data och telefon under behandling är också viktigt för en del. Vikten av 

goda relationer med vänner och anhöriga framkom i resultatet och är något som vi som 

vårdpersonal kan försöka uppmuntra. 

 

Anhöriga kan bjudas in till avdelningen så de får se hur deras anhörige har det under 

behandlingen. Anhörigträffar är också något som kan anordnas. Att vara anhörig till en 

dialysberoende patient kan vara svårt. I en studie av Ziegert et al. (2009) beskrivs livet för 

anhöriga till en dialysberoende patient. Denna studie visar att anhöriga många gånger 

negligerar sin egen hälsa. De är oroliga för sin närstående och glömmer sina egna behov 

(Ziegert et al., 2009). Vår erfarenhet är att dialyspatienter är beroende av sina nära och kära så 

därför är det viktigt att de anhöriga också får så mycket stöd som de önskar så att den sjukes 

relationer kan bevaras. 

 

Att kunna hantera sin nya livssituation 

Resultatet visar att många patienter använde sig av olika strategier för att kunna hantera sin 

situation. Det var både förnekelse och försök till acceptans. Det är viktigt för oss som 

personal att försöka förstå patienterna och att vi på så sätt kan stödja dem. Hemodialysen 

beskrevs som ett motsatsförhållande där patienten kunde uppleva att behandlingen både tog 

och gav liv. Hopp är något som många patienter upplever för att kunna acceptera sin situation. 

De lever kanske på hoppet om en lyckad njurtransplantation. Hoppets betydelse styrks i en 
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studie av Lohne och Severinsson (2006) där det beskrivs att alla människor kan uppleva 

någon form av hopp och att det finns en stor mening med detta (Lohne & Severinsson, 2006). 

Vi som sjuksköterskor har därför en viktig uppgift i att försöka ingjuta någon form av hopp 

hos våra patienter då de många gånger upplever hopplöshet. 

 

Att ha en fungerande vårdrelation 

Resultatet visar att patienter önskar att få bli sedda som personer och inte enbart som 

patienter. I resultatet beskrivs patienter som drar sig tillbaka när de upplever sjuksköterskans 

oförståelse. Enligt Wiklund Gustin (2003) är det viktigt att komma ihåg att den som har störst 

makt i relationen är vårdaren. Därför har den som har den största makten också det största 

ansvaret. Vårdaren bör se till att relationen blir en kraftkälla för patienten och inte ett hot 

(Wiklund Gustin, 2003 s158). Bemötandet har en mycket stor betydelse för hur patienterna 

upplever sin dialysbehandling. Vi som personal kan uppfattas som respektlösa inför patienten 

när vi t.ex. påpekar deras bristande vilja att följa vätskerestriktioner. Det kan uppstå ett 

vårdlidande på grund av ett omedvetet handlande. Detta kan bero på bristande kunskap eller 

avsaknad av reflektioner (Dahlberg & Segesten, 2010 s212). I en studie beskrivs att patienter 

kan ha svårt att lita på en del vårdgivare. De kände att en del inte förstod deras behov. Det 

kunde till och med vara så att de inte ville ha hjälp av personal som de upplevde kanske kunde 

skada dem (Calvin, 2003). Det är fruktansvärt att någon patient ska behöva uppleva en sådan 

oro över den tillgängliga personalen. Vi anser att det är sjuksköterskans skyldighet att i största 

möjligaste mån försöka leva sig in i patientens upplevelser och situation och på så sätt kunna 

skapa goda relationer och få patientens förtroende. Sedan är det naturligtvis inte alltid så lätt 

att kunna förstå och leva sig in i allting. Men sjuksköterskan kan komma långt med att bara 

försöka lyssna på patienten. Glädjande nog framkommer det i resultatet att flera av 

patienterna är ganska nöjda med sin behandling och personal. Resultatet antyder att ett 

vänskapsförhållande många gånger växer fram i relationerna. 

 

 

 

SLUTSATS 
 

 

Resultatet visar att dialyspatienters livssituation påverkas på många plan både fysiskt, 

psykiskt, socialt och andligt. Studiens resultat lyfter fram vad som kan vara viktigt för 

vårdpersonal att tänka på för att lindra lidande och öka välbefinnandet för dialyspatienter, 
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nämligen att det är viktigt att personalen lyssnar på patienterna för att kunna förstå deras 

livsvärld och på så sätt skapa goda vårdrelationer.  

Dessutom är det viktigt att uppmärksamma de närstående till patienten. Även de kan behöva 

stöd och hjälp. De behövs för patientens sociala välbefinnande. Med litteraturstudien hoppas 

vi kunna ge en ökad kunskap och förståelse för människor som lever med kronisk njursvikt 

och dialysbehandling som följd. Under arbetet har vi fått en ökad förståelse för att anhöriga 

och närstående till patienten spelar en stor roll. Det skulle därför behövas mera forskning om 

hur de upplever sin situation. 
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Dessa var att leva med trötthet, 

förändrad självbild, patientens 

beroende och patienternas 

tendenser att försöka dölja sin 

sjukdom. 

Medelhög 



Artikelmatris  Bilaga 3 

 

   

      4 

Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

 

Lee 

Lin 

Chaboyer 

Chiang 

Hung 

 

(2007) 

 

Taiwan 

Journal of clinical 

nursing. 

 

The fatigue 

experience of 

haemodialysis 

patients in Taiwan. 

Syftet var att undersöka 

upplevelsen av trötthet hos 

hemodialyspatienter. 

Kvalitativ metod. 
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4 män och 7 kvinnor 

deltog från en 

dialysavdelning i 

nordvästra USA 

deltog i studien. 

Huvudresultatet för den här 

studien var att visa hur 

dialyspatienten finner en balans i 

livet. Detta visades i fyra faser: 

a. att konfronteras med döden. 

b. fas av förändringar i livet 

c. anpassa sig till dialys. 

d. möta utmaningen 

Andlighet spelade en väsentlig 

roll i denna strävan efter balans.  

Hög 

Yu 

Petrini 

 

(2010) 

 

Kina 

 

Journal of Clinical 

Nursing. 

 

The HRQoL of 

Chinese patients 

undergoing 

haemodialysis. 

Syftet var att beskriva 

hälsorelaterad livskvalitet hos 

dialyspatienter i livets 

slutskede i Kina. 

Kvalitativ metod. 

 

16 

hemodialyspatienter 

från två sjukhus i 

Kina. 

 

Intervjustudie. 

Resultatet visade att 

dialyspatienter upplevde en 

förbättrad fysisk hälsa efter start i 

hemodialys. Men de kände även 

att en emotionell instabilitet, 

psykologisk oro, ekonomisk 

börda, dålig sjukdomsinsikt och 

dåligt socialt stöd påverkade 

deras livskvalitet. 

Hög 
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Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Most participants described that they 

detested the life-long treatment as they 

were bored and saw the disease and it’s 

treatment as an endless process. 

De flesta informanterna 

avskydde den livslånga 

behandlingen och såg det 

som en ändlös process. 

Avsky en 

livsuppehållande 

behandling. 

  

Att uppleva bundenhet och 

brist på frihet 

Bedsides, some described feeling 

reluctant or not interested in any 

activities because of a lack of energy. 

Consequently, they commented that 

they were gradually isolated from the 

outside world. 

 

Ville inte delta i några 

aktiviteter p.g.a. brist på 

energi ledde till isolering. 

Social isolering p.g.a. 

trötthet och bristande 

energi. 

Att uppleva 

förändrade 

relationer 

Att uppleva en förändrad 

hälsa och minskat 

välbefinnande 

Participants described how they usually 

had to rest or sleep for a while after 

returning home. 

 

 

Patienterna behövde vila 

och sova en stund efter att 

de kommit hem 

Trötthet efter dialys. Att uppleva 

kroppsliga 

symtom 

In addition to constant physical 

discomfort, participants also suffered 

from the psychological stress and mood 

swinging. Not only did they describe 

their physical weakness after 

haemodialysis treatment, but also 

identified that their mental strength was 

weakened. 

 

 

 

Deltagarna upplevde 

ständigt fysiska obehag, 

psykisk stress och 

humörsvängningar. De 

beskrev sin mentala hälsa 

som svagare. 

Upplevelse av 

psykiska obehag. 

Att uppleva 

psykiska 

symtom 
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Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Participants would focus on a hopeful 

outcome and think positive, 

encouraging thoughts. They would trust 

themselves and their decisions and 

have faith that God would work things 

out for the good. 

Deltagarna skulle tänka 

hoppfullt och positivt. De 

skulle ha tilltro till sig 

själva och tro på att Gud 

skulle göra allt till det 

bästa. 

Upplevelsen av att 

sätta sin tilltro till 

Gud. 

Att ta hjälp av 

sin tro 

Att kunna hantera sin nya 

livssituation 

Others were in denial for as long as 

physically possible, trying to retain 

control and independence in their lives. 

Några förnekade sin 

sjukdom så länge som 

möjligt för att behålla 

kontrollen i livet. 

Att förneka och 

försöka behålla 

kontrollen i livet. 

Att förneka 

eller acceptera 

sin sjukdom 

As participants adjusted to dialysis, 

some saw their dialysis treatment as a 

vocation and ministry that allowed 

them to be a part of a supportive 

community. 

Anpassade sig till 

dialysbehandlingarna och 

såg det som en gemenskap 

där de fick vara en del. 

Anpassning till 

dialysbehandlingen. 

 

The presence of the dialysis nurses, 

social workers, and dialysis patients 

were vital to transitioning through this 

phase, processing information on 

treatment and maintaining a positive 

outlook Listening, sharing stories, 

obtaining love were positive 

interventions provided by staff and 

patients. 

Närvaron av 

dialyssköterskor kuratorer 

och dialyspatienter var 

viktigt för att patienterna 

skulle få en positivare 

livssyn. Det var viktigt med 

någon som lyssnade, delade 

kunskap spred kärlek m.m. 

Upplevelsen att 

personerna runt 

patienten är viktiga. 

  

Att ha en fungerande 

vårdrelation 

 

 


