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Abstrakt 
 
Syftet med vår litteraturstudie var att beskriva hur personer upplever att leva med dialysbe-
handling. Vi vill öka kunskapen om dessa personers upplevelser eftersom de lever med en 
långvarig behandling till följd av en kronisk sjukdom. Vi använde oss av kvalitativ innehålls-
analys med manifest ansats när vi analyserade det material som ingår i vår studie. Totalt 
granskade vi åtta vetenskapliga artiklar som beskriver känslor hos vuxna personer som ge-
nomgår dialysbehandling till följd av kronisk njursjukdom. Analysen resulterade i fyra kate-
gorier: Förändrade eller nya relationers betydelse för den sjuke, trötthet och utmattning kan 
innebära fysiska och psykiska förändringar, sjukdomsinsikt kan bringa hopp inför framtiden 
och anpassning så att livet kan gå vidare, den krävande behandlingen kan ge en känsla av me-
ningslöshet eller bundenhet och beroende. För personer som lever med dialysbehandling in-
nebär detta i många fall en livsuppehållande åtgärd som varar livet ut. Att leva med en be-
handling av denna karaktär kan upplevas påfrestande såväl fysiskt, psykiskt och socialt. Del-
tagarna i studierna menade att trötthet och utmattning upplevdes som ett problem under be-
handlingen. Även positiva aspekter som att de kände stöd från familjen och kunde anpassa sig 
till att leva med en svår sjukdom och livsuppehållande behandling berördes. 
 
Nyckelord: Dialysis, experience, quality of life, fatigue, dependence, relations, adaptation, 
physical changes, psychological changes, hope. 
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Att vara kroniskt sjuk påverkar välbefinnandet på många sätt. Om man har en kronisk sjuk-

dom strävar man efter att leva så normalt som möjligt och lär sig anpassa sitt liv efter de möj-

ligheter man har. Vid kronisk sjukdom finns inte samma strävan efter att bli botad som vid 

akut sjukdom. Om man har en kronisk sjukdom där livsuppehållande behandling är nödvändig 

finns strävan efter välbefinnande utifrån personens egna förutsättningar. De faktorer som kan 

påverkas är fysiska, psykiska och sociala behov (Gibson & Kenrick, 1998). Smärta kan på-

verka livskvalitet och enligt Fowler och Baas (2006) finns det ett samband mellan dessa. Om 

man upplever fysisk smärta kan den även framkalla känslor så som depression, ångest och ir-

ritation. I Fowler och Baas studie framkommer även att personer som lever med en medicinsk 

behandling upplever de psykiska aspekterna som mycket påfrestande och inskränkande på 

livskvaliteten. De menar vidare att även depression kan vara en följd av fysisk smärta eller en 

känsla av otillräcklighet och beroende av andra.  

 

Alla som har en livsuppehållande behandling upplever den inte på samma sätt. I Ingadóttir 

och Jonsdottirs (2006) studie beskriver en deltagare att den livsuppehållande behandlingen 

som en välsignelse, ångesten har försvunnit och deltagaren känner att hon inte hade överlevt 

utan behandling. En annan person menar att livet mist sin mening eftersom han är bunden till 

en maskin och bara existerar utan att leva. Båda personerna har samma behandling men sättet 

att se på den skiljer sig helt, för den ena blev upplevelsen av denna en räddning tillbaka till li-

vet. För den andre kändes det som att livet tog slut, även om han höll sig vid liv så levde han 

inte till följd av drastiskt minskad livskvalitet.   

 

Heiwe, Naomi, och Abrandt-Dahlgren (2003) visar på att det är många olika aspekter man 

måste ta hänsyn till vid en livsuppehållande behandling. Dialysbehandling är en relativt tids-

krävande behandling eftersom blodet renas från slaggprodukter varje gång behandlingen sker 

och detta leder i sin tur till att även personernas fritid och vardag berörs. I en litteraturstudie 

av Polaschek (2003) beskrivs hur livet förändras och att personen och dennes närstående mås-

te anpassa sig till behandlingen och dess konsekvenser. Möjligheten att anpassa sig till något 

som inte hör till det invanda kan också skilja sig åt i upplevelse för den enskilde. För den ene 

kan det vara lätt, och andra kan uppleva det svårt. Vad som är lätt och vad som är svårt kan 

också det ha olika innebörd för den enskilde. Gibson och Kenrick (1998) menar vidare att ef-

tersom det finns många olika aspekter som har betydelse vid en livsuppehållande behandling 

är det viktigt att vårdpersonalen känner till dessa och kan bemöta personen individuellt efter 

just dennes behov, såväl fysiska som psykiska  
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Dialys härstammar från grekiskan och betyder ungefär ”ta bort genom att rinna igenom”. Dia-

lys innebär att blod och dialysvätska filtreras genom ett semipermeabelt membran som släp-

per igenom små molekyler och vätska men ej stora partiklar, proteiner eller blodceller (Gref-

berg & Roman, 1997, s. 867). Bakomliggande orsaker till långvarig dialysbehandling kan ex-

empelvis vara kronisk njursvikt. Som ett resultat av att befolkningen i dagens samhälle lever 

längre, menar Ashby et al. (2005) att även en ökning av njursjuka personer kommer att ske. 

Därigenom kommer även personer som behöver genomgå dialysbehandling att öka i samhäl-

let. Ashby pekar på att diabetes, som är en vanlig sjukdom hos äldre personer är en av orsa-

kerna till njursjukdom. Man kan även behöva dialysbehandling tillfälligt, exempelvis vid akut 

njursvikt, grav hyperkalemi och grav acidos, detta kommer vi inte att inkludera i vår studie.  

 

Det finns två olika dialysmetoder: Hemodialys och Peritonealdialys. Hemodialys innebär be-

handling där blodet via semipermeabla membran kommer i kontakt med dialysvätskan. Vid 

hemodialys är det en förutsättning att ha tillgång till blodbanan. Ofta anläggs en arterovenös 

fistel (AV-fistel) på en arm. I och med detta utvecklas en arterialiserad lättillgänglig ven i vil-

ken blodflödet är högt. I vissa fall kan ett konstgjort kärl, en graft kopplas mellan en ven och 

en artär. Ytterligare ett alternativ är att lägga in en dialyskateter i vena cava superior (CDK), 

denna bör tunneleras under huden för att minska infektionsrisken. Hemodialys behandling 

sker vanligen fem-sex timmar åt gången tre gånger i veckan. Denna behandling kan genomfö-

ras både i hemmet och på sjukhus (Westman, 2003, s.308).  

 

Peritonealdialys innebär att blodreningen sker via bukhinnan som då fungerar som det semi-

permeabla membranet och dialysvätskan förs in och ut ur bukhålan. En tunn plastkateter lig-

ger tunnelerad subkutant på buken, genom peritoneum och ut i fri bukhåla. Denna behandling 

sker kontinuerligt med byte av dialysvätska fyra-fem gånger per dygn, och patienterna sköter 

ofta behandlingen själv i hemmet (Redmond, & Doherty, 2005). Peritonealdialys är ofta ett 

förstahandsval eftersom det innebär större frihet för den enskilde individen och dessutom bi-

behålles patientens egen diures längre (Westman, 2003, s. 310). 

 

I en litteraturstudie av Polaschek (2003) beskrivs hur livet förändras och att personen och dess 

närstående måste anpassa sig till behandlingen och dess konsekvenser. En strävan efter att 

”leva normalt” och ”vara normal” är vanligt även önskan om att klara sig själv och vara obe-

roende belyses. Det normala för dessa personer speglar det som var innan sjukdom och det 
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som för dem räknas till normalt. I och med att man drabbas av sjukdom så får det normala 

omvärderas och få en ny innebörd om man ska kunna anpassa sig till att leva på det sätt som 

sjukdomen kräver. Polaschek menar vidare att det inte bara är individen som blir drabbad av 

sjukdom utan även de närstående får omvärdera vad som räknas till det normala. Enligt Gib-

son och Kendrik (1998) finns det många olika aspekter som har betydelse vid en livsuppehål-

lande behandling. Därför är det viktigt att vårdpersonalen känner till dessa och kan bemöta 

personen individuellt efter just deras behov, såväl fysiska som psykiska. Även om sjukdomen 

innebär exempelvis en kronisk smärta så är det inte säkert att upplevelsen av smärta är det 

som har den största betydelsen i patientens upplevelse av sjukdomen. Sociala eller psykiska 

aspekter kan spela en minst lika stor roll i upplevelsen av sjukdomen som den fysiska smär-

tan. Vi som sjuksköterskor kommer att träffa på njursjuka människor som genomgår dialys-

behandling överallt i vårt kommande arbete. Genom ökad förståelse för dessa människors 

upplevelser av att leva med denna behandling tror vi att vi kommer att kunna ge dem en bättre 

vård. Att skapa en medvetenhet om att patienterna som kommer i kontakt med sjukvården kan 

ha andra åkommor än den de söker vård för är viktigt för att kunna bemöta personen individu-

ellt.   

 

Syfte 
Vårt syfte med litteraturstudien är att beskriva upplevelsen hos personer som lever med dia-

lysbehandling.  

 

Metod 
Litteratursökning 

Vi genomförde en litteraturstudie och sökte vårt material i vetenskapliga databaser, vilka vi 

hittade på Luleå tekniska universitets hemsida i universitetsbiblioteket. De databaser som an-

vändes var: Academic Search, Amed, Medline, Cinahl. De inklusions- och exklusionskriterier 

vi utgått från är att: artiklarna skulle vara skrivna på engelska, svenska, norska eller danska 

för att vi skulle kunna förstå innehållet i dem (Willman & Stoltz, 2002, s.57). De skulle hand-

la om vuxna patienter, både män och kvinnor inkluderades. De artiklar som inkluderades skul-

le svara mot syftet, det vill säga hur personer som lever med dialysbehandling upplever detta. 

Kriterier för att utesluta artiklar var upplevelsen hos personer som fått tillfällig dialys vid aku-

ta behandlingar såsom exempelvis akut njursvikt, grav hyperkalemi och grav acidos. Dessa 

behandlades inte, utan endast artiklar som beskrev upplevelserna hos dem som genomgår en 
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planerad långvarig behandling till följd av kronisk sjukdom ingick i vårt arbete. Enligt Dow-

ne-Wamboldt (1992) utgår forskaren från frågeställningen och söker svar på den. De sökord 

vi använde oss av var: dialysis, patient, experience, quality of life, kidney diseases, hemodia-

lysis, peritoneal dialysis, ESRD, illness, Hagren. Dessa söktermer har använts i olika kombi-

nationer. För att granska artiklarna har vi utgått från Willman och Stoltz (2002) kvalitetsbe-

dömningsprotokoll.  

 

Analys 

Enligt Downe-Wamboldt (1992) så bör målet vara att formulera ett syfte utifrån vad det är 

man vill veta. Vi hade följande kriterier för våra artiklar de skulle vara vetenskapliga, kvalita-

tiva, och svara mot syftet. I en första gallring av de artiklar vi fick fram utgick vi från rubri-

kerna och abstrakten för att bilda oss en uppfattning om de motsvarade syftet. Enligt Polit och 

Beck (2004, s. 98) bör metod väljas utifrån den frågeställning som finns. Metoden som valts 

ska kunna svara tillbaka på syftet, vilket i sin tur kommer att leda till ett resultat motsvarande 

frågeställningen. Vi arbetade utifrån ett inifrånperspektiv, analysmetoden vi arbetade utifrån 

var kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Enligt Graneheim och Lundman (2004) 

innebär kvalitativ innehållsanalys att man systematiskt och kvalitativt granskar innehållet av 

kommunikation, men att den även kan innehålla tolkningar och underliggande meningar. Ma-

nifest ansats innebär att man inte tolkar materialet utan bara beskriver det som verkligen står 

och (Downe-Wamboldt, 1992). 

 

När vi funnit de artiklar som svarade mot syftet läste vi igenom dem flera gånger och satte oss 

in i innehållet för att få en djupare förståelse (Burnard, 1991). I vårt fall var det personers upp-

levelser av att leva med dialysbehandling. Downe-Wamboldt (1992) menar att man ska ta ut 

textenheterna för att göra det analyserade innehållet rättvisa. Åtta artiklar ingår i vår litteratur-

studie. Av dessa tog vi ut ca 420 textenheter som beskrev hur personer som lever med dialys-

behandling upplever detta. Det vill säga att vi markerade alla textenheter som motsvarade syf-

tet. Alla dessa textenheter översattes och kondenserades i två steg. Därefter placerade vi in 

textenheterna i olika kategorier som beskrev olika upplevelser av behandlingen. Upplevelser 

som liknade varandra hamnade under samma kategorinamn. Sedan definierade vi kategorier-

nas regler, utvärderade validitet och relialibilitet och avgjorde om artikeln är trovärdig. Däref-

ter förhandsgranskade vi de kategorier vi kommit fram till, vi kodade våra data och gjorde 

ännu en kvalitetsbedömning. Sedan genomförde vi ytterligare en kategorisering då vi sam-

manförde de första kategorierna till mer övergripande kategorier. För att inte förlora mening-
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en av texten gick vi tillbaka till ursprungskällan under hela analysarbetet. Efter detta kom vi 

fram till fyra slutkategorier som motsvarade syftet. När vi sedan skulle skriva brödtext till 

dessa gick vi återigen igenom våra textenheter och hade de som grund för vår text. Varje text-

enhet som beskriver en upplevelse är bearbetad i brödtexten och vi har styrkt detta med citat 

ur artiklarna.  

 

Tabell 1 Dokumentation av artikelsökning 

 

Sökord Academic Search Cinahl Medline Amed 

Dialysis 4606 6077 103557 141 

Dialysis + Quality of 
life 

131 865 1862 34 

Dialysis + Quality of 
life + Patient 
 

121 603 841 14 

Hemodialysis 2278 3921 74652 98 
Hemodialysis + 
Kidney disease 

385 560 42137 1 

Hemodialysis + 
Kidney disease + 
Experience 
 

25 84 1557 - 

Dialysis + 
Experience 

199 847 3123 9 

Peritonealdialysis - 2 3 - 
Hagren 4 11  8 - 
Dialysis +peritoneal 
+experience 

59 224 847 3 

ESRD + 
Dialysis + 
experience 
 

28 160 249 2 

Hemodialysis+ 
Quality of life 

74 703 825 19 
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Tabell 2 Översikt av litteratursökning (n=8) 

 

Söknr *) Söktermer  Antal. 

Academic Search 060905 

1  FT Hemodialysis + quality of life. 
Artikelnamn: Quality of life: subjective descriptions of challenges to 
patients with end stage renal disease. Författare: Al-Arabi, S. Tidskrift: 
Nephrology nursing Journal. (2006). Vol. 33, 3, s.285-301. 

74 

Academic Search 060912 

2 FT Dialysis+ experience 
Artikelnamn: Living on dialysis: concerns of clients in a renal setting. 
Författare: Polaschek, N. Tidskrift: Journal of advanced nursing, (2003) 
41, 1, s.44-52. 

209 

Academic search 060913 

3 FT ESRD + dialysis + experience 
Artikelnamn: Patient’s Perceptions of their Experiences With ESRD and 
Hemodialysis Treatment. Författare: Gregory, D.J., Way, C.Y., 
Hutchinson, T. A., Barett, B.J., & Parfrey, P.S. Tidskrift: Qualitative 
Health Reserch (1998), 8, 6, s. 764-783. 

28 

Amed 060905 

4 FT Hemodialysis 
Artikelnamn: The biopsychosocial impact of end-stage renal disease: the 
experience of dialysis patients and their partners. Författare: White, Y., & 
Grenyer, B.F.S. Tidskrift: Journal of advanced nursing (1999), 30, 6, s. 
1312-1320. 

98 

5 FT Dialysis 
Artikelnamn: Living with chronic renal failure: patient’s experiences of 
their physical and functional capacity. Författare: Heiwe, S., Clyne. N, & 
Abrandt-Dahlgren, M. Tidskrift: Physiotherapy Research International. 
(2003). Vol 8, 4, s. 167-177   

143 

Cinahl 060905 

6 FT Hemodialysis +kidney disease +experience 
Artikelnamn: Maintenance haemodialysis: patient’s experiences of their 
life situation. Författare: Hagren, B., Pettersen, I.M., Severinsson, E., 
Lützen, K., Cline, N. Tidskrift: Journal of clinical nursing (2005), 14, s. 
294-300. 

94 

Cinahl 060905 

7 FT Hagren 
Artikelnamn: The haemodialysis machine as a lifeline: experiences of 
suffering from end-stage renal disease. Författare: Hagren, B., Pettersen, 
I.M., Severinsson, E., Lutze’n, K., Cline, N. Tidskrift: Journal of 
Advanced nursing (2001), 34, 2, s. 196-202. 

11 

Medline 060905 

8 FT Dialysis+ peritoneal +experience 
Artikelnamn: The peritoneal Dialysis Experience: Insights from Long-
Term Patients. Författare: Curtin, R.B., Johnson, H.K., Schatell, D. Tid-
skrift: Nephrology Nursing Journal (2004), 31, 6, s. 615-624. 

847 
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Tabell 3 Kvalitetsgranskning av artiklar ingående i analysen (n=8) 

Författare 
(år) 

Typ av studie Deltagare Metod 
Analys 
Datainsamling 

Huvudfynd Kvalitet 

Al-Arabi 
(2006) 

Kvalitativ 80 personer Semistrukturerade 
intervjuer, analyse-
rades rad för rad 

Att personer med 
ESRD och hemodialys 
upplever begränsningar
i livet då de kände sig 
bundna till behandling-
en och utanför den so-
ciala gemenskapen, 
men även positiva 
aspekter som stöd från 
omgivningen och lycka
över livet. 
 

Medel 

Polaschek 
(2002) 

Kvalitativ 6 män Semistrukturerade 
intervjuer, analysme-
tod: critical foucaul-
dian 

Deltagarna beskrev 
hur de led av symtom 
från sjukdom, kände 
sig begränsade, osäk-
ra, och att relationer 
och autonomin för-
ändrades. 
 

Hög 

Gregory et al. 
(1998) 

Kvalitativ 36 personer Semistrukturerade 
intervjuer. Analys: 
konstant komparativ 
metod. 

Att patienter med 
ESRD och hemodia-
lys upplever psykis-
ka, fysiska och socia-
la förändringar i 
samband med be-
handling som frustre-
rande. Beroendet till 
behandlingen samt 
hur de anpassar sig 
till det förändrade li-
vet underlättas med 
hjälp och stöd av 
andra. 
 

Hög 
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Tabell 3(forts.) Kvalitetsgranskning av artiklar ingående i analysen (n=8) 

Författare 
(år) 

Typ av studie Deltagare Metod 
Analys 
Datainsamling 

Huvudfynd Kvalitet 

White & Gre-
nyer (1999) 

Kvalitativ feno-
menologisk  

22 patienter 
och dess 
partners 

Intervjuer. Analys: 
Husserlian feno-
menologiskt tillvä-
gagångssätt. 

Deltagarna kände oro 
över hälsan, föränd-
rad livsstil, och nega-
tiva känslomässiga 
reaktioner på dialys-
behandlingen, trots 
positiva aspekter av 
relationen, och att 
känna beroende till 
dess partner. 
 

Medel 

Heiwe et al. 
(2003) 

Kvalitativ 16 personer Semistrukturerade 
intervjuer. Analys: 
fenomenologiskt till-
vägagångssätt.  

Deltagarna beskrev 
att behandling och 
sjukdom påverkade 
livet både på ett fy-
siskt och psykiskt 
plan, och hur de kän-
de sig begränsade av 
detta. Främsta orsa-
ken var extrem ut-
mattning och beroen-
det till omgivningen.  
 

Hög 

Hagren et al. 
(2004) 

Kvalitativ 41 personer, 
26 män, 
15 kvinnor 

Semistrukturerade 
intervjuer. Analys: 
kvalitativinnehålls 
anlys. 

Deltagarna beskrev 
upplevelsen av he-
modialys, och att det-
ta var tidskrävande, 
livet blev restriktivt 
med begränsad fritid 
och frihet och de 
kände sig sårbara.  
 

Hög 

Hagren et al 
(2000) 

Kvalitativ 15 personer Semistrukturerade 
intervjuer. Analys: 
Qualitative 
interpretive content 
analysis 

Deltagarna relaterade 
lidande till förlust av 
frihet genom behand-
lingen, som var tids-
krävande. 
 

Hög 

Braun Curtin 
et al.  (2004) 

Kvalitativ 18 personer, 
10 män, 8 
kvinnor. 

Semistrukturerade 
intervjuer. Analys: 
från specifik till ge-
nerell.  

Att personer med pe-
ritonealdialys upple-
ver hur autonomin 
främjas genom att de 
själva kan styra över 
sin behandling. 
 

Hög 

 



 11

Resultat 
 

Översikt över kategorier (n=4) 

Kategorier 

Förändrade eller nya relationers betydelse för den sjuke. 

Trötthet och utmattning kan innebära fysiska och psykiska förändringar. 

Sjukdomsinsikt kan bringa hopp inför framtiden och anpassning så att livet kan gå vidare.  

Den krävande behandlingen kan ge en känsla av meningslöshet eller bundenhet och beroende.  

 

 

Förändrade eller nya relationers betydelse för den sjuke 

I flera artiklar framgår det att deltagarna upplevde att etablerade relationer förändrades i sam-

band med sjukdom. Gregory, Way, Hutchinson, Barett och Parfrey (1998) beskriver att 

många deltagare var rädda för att sjukdomen skulle ha en negativ effekt på familjerelationer-

na. Polaschek (2002) beskrev hur deltagarna ansåg att relationerna till partnern kunde föränd-

ras. Om de hade ett stabilt förhållande innan sjukdom så förblev förhållandet starkt, men av 

ändrad karaktär. Deltagarna upplevde att deras partner också anpassade sina liv efter behand-

lingen och sjukdomen och fanns som stöd för dem.  

 
All of the men acknowledged the alteration in their relationship by recognizing 
some costs to their partners, both in terms of limiting their own activities and also 
the stress of having to share in coping with the illness and its treatment 
(Polaschek, 2002, s.49).  

 

Personerna i Al-Arabis (2006) studie beskrev att efter insjuknandet har stödet från familj och 

vänner blivit än mer värdefullt och de upptäckte hur viktigt det är med äkta och kravlös kär-

lek. Med hjälp av denna kärlek och omtanke fick deltagarna bättre självförtroende. White och 

Grenyer (1999) beskriver i sin studie att deltagarna kände en styrka i att ha stöd från de anhö-

riga i vardagen. Även Gregory et al. (1998) påtalar lyckan över familjen och den sjuke upp-

levde att partnerns stöd var anledningen till att de orkade fortsätta kämpa. Att tala om sjuk-

domen med andra kunde vara till hjälp för deltagarna att finna en inre styrka, och för att lätta-

re kunna hantera sin sjukdom och behandling (Al-Arabi, 2006; Braun Curtin, Johnson, & 

Schatell, 2004). Att finnas tillhands för andra och vara ett stöd för sin familj var viktigt för 

deltagarna, att de ville skydda sina anhöriga från bördan av vård (Al-Arabi, 2006; Gregory et 

al. 1998).    



 12

 

My quality of life means being able to provide for my kids, my wife, being a good 
friend to my friends, being able to have somebody there when you need ‘em is 
very important to me ‘cuz I hope I’m always there when somebody needs me. And 
being able to do basically the things that I need to do to take care of my family 
(Al-Arabi, 2006, s.34). 

 
När familjen och vännerna hittade på olika aktiviteter så orkade man inte delta på grund av 

sjukdom och behandling. Att inte kunna delta som tidigare upplevdes negativt, och de kände 

sig ibland övergivna och isolerade (Al-Arabi, 2006; White, & Grenyer, 1999). Hagren, Petter-

sen, Severinsson, Lützén, Clyne (2004) beskrev att vissa deltagare såg sociala tillställningar 

som påfrestande och ensamhet, lugn och ro föredrogs. Deltagarna i Hagren, Pettersen, Seve-

rinsson, Lützén, & Clyne (2000) uttryckte att omgivningen inte alltid hade förståelse för vad 

sjukdomen innebar. I och med sjukdom skapades också nya relationer, såsom relationen till 

vårdpersonal och medpatienter. Gregory et al. (1998) beskriver att relationen till andra patien-

ter kunde upplevas både positivt och negativt. Att känna medlidande med de andra patienterna 

och komma dem nära var påfrestande för deltagarna. Detta blev mer påtagligt om de själva 

hade en sämre period i sin sjukdom och behandling.  

 

However participants also identified negative consequences of maintaining close 
relationships with fellow patients. Psychological stressors were associated with 
acute illness episodes or deaths of fellow patients (Gregory et al. 1998, s.778-
779).  

 

Ur en annan aspekt kunde andra patienter vara en källa till stöd och en familjär relation kunde 

byggas upp till medpatienter och dess anhöriga. Eftersom de hade samma behandling, och var 

i en liknande situation kunde de förstå varandra och dela erfarenheter och upplevelser. Delta-

garna i Hagren et al. (2000) menade att eftersom de tillbringade så mycket tid på sjukhuset i 

och med dialysbehandlingen var det naturligt att de även skapade relationer till vårdpersona-

len. De flesta av personerna upplevde att de blev behandlade som individer och blev person-

ligt bemötta av vårdpersonalen. De uppskattade kontinuitet bland personalen och kände sig 

tryggare när det var personal som de tidigare varit i kontakt med. Att känna sig trygg med 

vårdpersonalen var en förutsättning för att våga uttrycka sina önskemål angående vården. När 

deltagarna kände att de kunde diskutera behandlingen med läkaren och att denne visade för-

ståelse för patientens behov så upplevde deltagarna det som stödjande. Om de definierade en 

sjuksköterska som kompetent och trevlig eller inte berodde på sjuksköterskans förmåga att 

tillgodose varje patients individuella behov.  
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It was important that a nurse or a physician was able to make the participants feel 
comfortable and at ease. Being seen as an individual meant that trust could be 
developed over time and they could ’hand over their lives to a nurse or a doctor’ 
(Hagren et al. 2000, s. 200). 

 
Vissa av patienterna i Hagren et al. (2004) upplevde att de inte hade en god relation till vård-

personalen. De upplevde att de inte fick den uppmärksamhet de behövde eller att de kände di-

stans till vårdgivarna. Vissa patienter kände sig anklagade av vårdpersonalen för att missköta 

sin hälsa, de ansåg att vårdpersonalen inte hade någon erfarenhet av att vara njursjuk och 

därmed saknade förståelse till varför man missköter sin hälsa. De upplevde även brist på 

kommunikation och att de inte såg till hela människan utan bara till den medicinska aspekten 

av problemet.  

 

If you come I and need a lot of drainage (ultraflitration), they 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 
5 dl a day?’, Then they’ll tell me ‘but we’re healthy!’ as if I didn’t know (Hagren, 
et al. 2004, s. 297). 

 

Trötthet och utmattning kan innebära fysiska och psykiska förändringar. 

Deltagarna i Heiwe, Clyne, & Abrandt Dahlgren (2003) menade att de kände sig kraftlösa och 

att de saknade energi för att göra vardagsgöromål så som att laga mat, äta eller ens vara uppe 

en hel dag. Andra saker som de beskrev var att de inte längre orkade engagera sig i diskussio-

ner eller aktiviteter. Personerna beskrev vidare att sedan de börjat med dialysbehandling blev 

de tröttare mycket fortare än tidigare. De upplevde tröttheten som att någon satt på deras axlar 

och tyngde ned dem, att det bara var skalet kvar av dem, denna trötthet önskade de inte ens 

deras värsta fiende. Gregory et al. (1998) beskrev att deltagarna ansåg att de var tvungna att 

kämpa för att orka fungera som tidigare på grund av trötthet.  

 

The tiredness comes and goes … during the day … I mean, I can experience 
moments during the day when I feel really alert … only to feel a moment later like 
someone is pushing a button … it’s that quick … and I feel all worn out … It feels 
as if my arms are as heavy as lead … it’s difficult to move at all … and then it 
goes away after a couple of hours.  (Heiwe, Clyne, & Abrandt Dahlgren, 2003, s. 
173) 

 

Heiwe et al. (2003) menade att utmattning i samband med sjukdom och behandling beskrevs 

av deltagarna. Personerna beskrev en trötthet som de jämförde med att känna sig förgiftad. 
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Tröttheten var alltid närvarande, men i varierade grad, detta upplevdes som fysiskt begrän-

sande. Patienterna i White & Grenyers (1999) studie upplevde utmattningen efter dialysbe-

handlingen som den största fysiska begränsningen. Heiwe et al. (2003) beskrev att deltagarna 

kände att de hade svårt att koncentrera sig i sociala sammanhang så väl som i dagliga aktivite-

ter.  När tröttheten övergick i utmattning kunde den komma plötsligt och var överrumplade. 

Att känna denna extrema utmattning var något deltagarna upplevde svårt att hantera, och var 

något de var tvungna att kämpa för att ta sig igenom. Även Gregory et al. (1998) kom fram till 

att utmattningen ledde till att personerna inte kunde fungera som de gjort tidigare.  

 

When the mental fatigue hits you, you can’t manage … your head stops 
functioning. You can’t manage to follow a conversation, especially if it’s … like in 
the afternoon or … so I’m actually not there, like when sleeping, now and then 
during the course of the day … or I just literally fall asleep right in the middle of 
the conversation ( Heiwe et al. 2003, s. 173). 
 
 

I samband med sjukdom och behandling beskriver personerna i Hagren et al. (2004); White 

och Grenyer (1999) att de drabbades av depression bland annat av fysiska symtom och ut-

mattning. White och Grenyer beskrev vidare att nedstämdheten kunde leda till sömnproblem. 

Gregory et al. (1998) menar att vissa deltagare berättade att mardrömmar kunde orsakas av 

psykologisk stress, ibland i samband med andra patienters lidande och död. Vid depressions-

perioderna upplevde sig patienterna i Polascheks (2002) studie mer sårbara vilket skapade 

osäkerhet och förlorat hopp inför framtiden. Gregory (1998); Hagren et al. (2004); Hagren et 

al. (2000); Polaschek (2002) beskrev att deltagarna kände oro och rädsla inför framtiden och 

hur sjukdomen kunde påverka deras anhöriga, samt en ovisshet över livslängden.  

 

Personerna i Heiwe et al.(2003); White & Grenyer (1999) menade att de i samband med sjuk-

dom och behandling upplevde ilska, sorg och ångest. Vissa kände en så stark oro att de påver-

kades fysiskt. Känslan av fysisk smärta och konstanta symtom upplevdes påfrestande av del-

tagarna i Gregory et al. (1998); Hagren et al. (2000); Hagren et al. (2004); Polaschek (2002) 

för att den var svårbehandlad, det enda de kunde göra var att vänta ut den.  

 

And like a lot of days you get a headache and stuff, and it’s really bad… They 
(doctors and nurses) can’t do anything for you… (Gregory et al. 1998, s. 776).  
 

Både Polaschek (2002); och Heiwe et al. (2003) menade att patienterna beskrev utmattningen 

efter behandlingen som mycket påfrestande och mer uttalad än övriga dagar. På behandlings-
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dagarna kände de att de inte hade energi till att göra något fysiskt, annat än att åka till dialys-

behandlingen. Heiwe et al. (2003) beskrev att deltagarna i studien upplevde att tröttheten var 

ständigt ökande och de kände sig så trötta att de kunde somna var som helst när som helst.  

 

After 4 hours I feel like a bloody dig. I’m tied up. I can’t go anywhere, do 
anything.  (Polaschek, 2002, s.48).  

 

De fysiska aktiviteter som de tidigare hade klarat av kunde de inte utföra utan att vila. Delta-

garna menade vidare att de blev stressade över att alla aktiviteter var mer tidskrävande på 

grund av bristande ork. De upplevde att när de behövde vila stals tid från de aktiviteter de 

planerat att utföra. Al-Arabi (2006); Heiwe et al. (2003); Hagren et al. (2004) beskrev att del-

tagarna på grund av trötthet blev begränsade i vardagslivet. De klarade inte heller av att utföra 

vardagliga aktiviteter i samma utsträckning som tidigare, detta ledde till att de inte heller kun-

de delta i sociala sammanhang i samma utsträckning som tidigare. I Al-Arabis (2006) studie 

beskrevs det att på grund av deras fysiska oförmåga är det till och med svårt att behålla ett ar-

bete.  

 

Deltagarna i White och Grenyer (1999) beskrev ilska över att känna sig begränsad och att inte 

kunna resa obehindrat som tidigare. Gregory et al. (1998) beskrev känslan av att man föränd-

rades som person när man inte längre kunde göra de saker som skapat ens personlighet. Hei-

we et al. (2003); Polaschek (2002) berättade att personerna inte gjorde mer än nödvändigt för 

att det var för ansträngande.  

 

It was common not to feel like doing anything more than was absolutely 
necessary.  (Heiwe et al. 2003, s. 173).  

 

Ytterligare en fysisk aspekt till följd av sjukdom och behandling omtalades i Braun Curtin et 

al. (2004); Gregory et al. (1998) deltagarna beskrev upplevelsen av sin “nya kropp” och hur 

de försökte anpassa sig till den. De beskrev vidare att på grund av försämrat hälsotillstånd 

förändrades deras personlighet vilket kunde leda till osäkerhet. Braun Curtin et al. (2004) me-

nade att behandlingen påverkade kroppen utseendemässigt. Dessa deltagare hade en kate-

terslang fäst i magen för behandlingen, denna bidrog till att de kände sig obekväma och det 

var en ständig påminnelse om deras sjukdom. Att uppleva sig som sjuk och lite handikappad 

bidrog till de inte ville ha fysik närhet medan andra inte lät den ändrade kroppsuppfattningen 

hindra dem från att leva som tidigare.  
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…you kind of feel like there’s something wrong with you. But when you actually 
have it hanging out of you, now you know (patient’s emphasis) there is something 
wrong with you. (Braun Curtin et al. 2004, s. 622). 

 

Sjukdomsinsikt kan bringa hopp inför framtiden och anpassning så att livet kan gå vi-

dare.  

Gregory et al.(1998) påpekade att deltagarna tyckte att behandlingsstarten kom oväntat även 

om de vetat att de varit sjuka, däremot förstod de inte innebörden av sjukdomen innan de på-

började behandlingen. Personerna i Al-Arabi (2006); Hagren et al. (2000) beskrev en stark 

känsla av att vilja leva för dagen och under behandlingstiden hade de tid att reflektera över 

hur en framtid med sjukdom och behandling kunde se ut. Deltagarna i Gregory et al. (1998) 

beskrev en medvetenhet om behandlingens konsekvenser, om hur det påverkade dem själva 

och deras omgivning. Vissa personer menade att de i början av behandlingen upplevde det 

skrämmande med alla maskiner. När det tillstötte komplikationer insåg de allvaret med sjuk-

domen och behandlingen. Braun Curtin et al. (2004); Hagren et al. (2000); Polaschek (2002) 

har alla funnit i sina studier att deltagarna ansåg att det var en allvarlig sjukdom de hade när 

de fick börja med dialysbehandling, på grund av de stora påfrestningarna kände vissa att de 

inte skulle påbörjat behandlingen om de vetat förutsättningarna.  

 
Critical events may, singularly of cumulatively, bring patient to a turning point 
constituting a moment of truth.  (Gregory et al. 1998, s.779).  

 

Personerna som deltog i Braun Curtin et al. (2004); Gregory et al. (1998); Hagren et al. 

(2000); Polaschek (2002) var alla eniga om dialysbehandlingens positiva effekter på hälsan, 

den sågs som en nödvändig livlina och trygghet. De upplevde även att de fått livet tillbaka och 

minskad fysisk smärta då behandlingen gav snabbt resultat. Att de hade vetskap om att det 

fanns en behandling som hjälpe dem ingav trygghet i livet. En person i Al-Arabis (2006) stu-

die menade att det innebar personlig tillfredsställelse att överleva och såg livet som en gåva. 

Några av deltagarna beskrev i Gregory et al. (1998); Polaschek (2002) att de inte upplevde 

behandlingen som något bestående utan dessa hoppades på tillfrisknande. Gregory et al. 

(1998); Hagren et al. (2000); & Polaschek (2002) menade alla att deltagarna inte såg dialys-

behandlingen som något bestående utan ett steg mot transplantation. Al-Arabi (2006) menade 

att vissa personer uppgav att de fann stöd och styrka genom sin tro och genom bönen, och att 

de fick lättare att acceptera sjukdom och behandling med hjälp av sin tro.  
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I just accepted everything that was happening. Once the doctors told me I’m was 
going to be on dialysis, I just prayed about it. And once I prayed about it and I 
accepted it, that was it, you know. (Al-Arabi, 2006, s.289).  

 

Braun Curtin et al. (2004); Gregory et al. (1998); Hagren et al. (2000); Hagren et al. (2004); 

Polaschek (2002); White & Grenyer (1999) beskrev att personerna accepterade sjukdomen 

och behandlingssituationen, för att kunna integrera den i vardagen. Detta var en förutsättning 

för att orka kämpa vidare och överleva. Al-Arabi (2006); Braun Curtin et al. (2004); Gregory 

et al. (1998); Polaschek (2002); White & Grenyer (1999) visade på hur deltagarna när de an-

passade livet efter dialysbehandlingen uppkom en ny normalitet i vardagen. Braun Curtin et 

al. (2004); Gregory et al. (1998); White & Grenyer (1999) menade att vissa, även om det upp-

stod problem i och med sjukdom och behandling, kände att de kunde fortsätta att leva ett rela-

tivt normalt liv med små förändringar. Deltagarna i Braun Curtin et al. (2004); Heiwe et al. 

(2003) beskrev hur de numera prioriterade att göra saker för sin egen skull, att klara av sådant 

de tidigare gjort var inte något problem även om det tog längre tid. Braun Curtin et al. (2004); 

Polaschek (2002); White & Grenyer (1999) menade att personerna trots förändringar i varda-

gen kunde anpassa sjukdomssituationen och behandlingen så att livet kunde fortsätta nästan 

som innan. Att kunna leva som man gjort tidigare gav en känsla av lycka och frihet. Braun 

Curtin et al. (2004) beskriver hur en person berättade att detta innebar livskvalitet.  

 

“You can still live almost a normal life, you know. You want to go places, you can 
go.” (Braun Curtin et al. 2004, s.620).  

 

Deltagarna i Braun Curtin et al. (2004); Gregory et al. (1998); Hagren, et al. (2004); Pola-

schek (2002); White & Grenyer (1999) beskriver alla att hur de strävar efter normalitet i var-

dagen. Oberoende stärkte självkänslan och autonomin, och patienterna hade som mål att inte 

sjukdomen skulle få ta kontrollen över deras liv.  

 

Overall, the patients in this study highly valued what they perceived as normality 
in their everyday lives. (Braun Curtin et al. 2004, s.621).  

 

Braun Curtin et al. (2004); Gregory et al. (1998); Polaschek (2002) beskrev att deltagarna 

även lade stor vikt vid att få bestämma över sin behandling själv. Att känna sig delaktig och 

själv ha kontroll gjorde att autonomin förstärktes. Vissa personer uppskattade att själv kunna 

påverka sin behandling och styra över den. (Braun Curtin et al. 2004; Al-Arabi 2006) Delak-

tigheten gjorde även att de kände ansvar över behandlingen och att de tog konsekvenserna av 
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de beslut som de själva tog. Al-Arabi (2006) menade att personerna ansåg att livskvalitet in-

nebar att må bra, detta beskrevs som individuella upplevelser. Gemensamt för deltagarna var 

att livskvalitet hörde samman med normalitet i vardagen, att kunna leva som tidigare. I och 

med sjukdom och behandling så ansåg vissa att livskvaliteten förbättrats då de tog vara på li-

vet på ett annat sätt än tidigare. Att känna sig älskad och uppskattad höjde den personliga till-

fredsställelsen vilket var viktig för livskvaliteten.  

 

In the context of ”personal satisfaction” participants spoke about enjoying life 
and loves ones, feeling needed, and surviving as key elements of life quality (Al-
Arabi, 2006, s.289). 

 

Den krävande behandlingen kan ge en känsla av meningslöshet eller bundenhet och be-

roende.  

Braun Curtin et al. (2004): Hagren et al. (2000) beskrev hur vissa deltagare inte vill identifiera 

sig som sjuka. De behövde inte heller få förklarningar om sjukdomen eftersom de ansåg att 

den inte är dödlig. Personer i Al-arabi (2006); Hagrens (2004) studier beskrev att de inte ville 

prata om sjukdomen eftersom de kunde upplevas stressande. Deltagarna som var inblandade i 

Gregory et al. (1998) Polaschek (2002); White och Grenyers (1999) studier beskrev vissa att 

det känns som att livet är slut när hoppet om tillfrisknande försvinner, och det känns menings-

löst att leva. Gregory et al. (1998); Polaschek (2002) beskriver att personerna berättade att de 

inte har för avsikt att anpassa sig till behandlingen eftersom sjukdomen leder till begränsning-

ar i vardagen. Gregory et al. (1998); Hagren et al. (2004) beskrev hur några patienter i början 

av behandlingen tyckte att det kändes bra, men efter en tid upplevdes behandlingen allt mer 

påfrestande. Detta därför att de inte upplevde hälsan bättre trots behandling på grund av kom-

plikationer.  

 

But I don’t feel that coming three times a week for dialysis has improved my 
health… If anything, it has me a lot worse (Gregory et al. 1998, s. 769). 
 

Lidande kunde orsakas av fysisk, psykisk och känslomässig smärta av deltagarna, andra orsa-

ker till lidande kunde vara förlust av frihet och att behöva anpassa sig till något de inte kunde 

kontrollera (Hagren et al., 2000). 

 

The participants' suffering could be related to the time spent receiving 
haemodialysis, a situation out of their control but which they had to adjust to. 
(Hagren, 2000, s. 201) 
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Deltagarna i Hagren (2004); Heiwe, Clyne & Abrandt Dahlgren (2003) beskrev att de under 

behandlingen upplevde tristess. Hagren (2004) beskrev hur personerna kände sig bundna till 

dialysen och att de under behandlingen inte hade något att göra. Om den dessutom tog längre 

tid än planerat kände deltagarna ilska. Al-Arabi (2006); Gregory et al. (1998); Polaschek 

(2002) beskrev även vätske- och dietrestriktionerna som jobbiga av deltagarna, inte bara be-

handlingen i sig själv var påfrestande. Al-Arabi (2006); Hagren et al. (2004); Heiwe et al. 

(2003); Polaschek (2002) menade att personerna såg bundenheten till dialysmaskinen som en 

konstgjord livlina. Deltagarna i Heiwe et al. (2003); Hagren (2004); Polaschek (2002) beskrev 

hur behandlingen styrde deras liv och de fick begränsad fritid. Eftersom behandlingen var så 

tidskrävande kände de att de inte kunde vara spontana, utan de fick planera fritiden utifrån 

behandlingen. Al-Arabi (2006); Polaschek (2002) menade vidare att patienterna ansåg att de 

förlorade tid till dialysbehandlingen och att de var tvungna att spara tid för att orka med be-

handlingen. Heiwe et al. (2003); Polaschek (2002) berättade hur deltagarna menade att be-

handlingen tog så mycket tid att dialysenheten kändes som ett andra hem och blev en del av 

vardagen. I Hagren et al. (2000) berättade en person att det ibland kändes som att han ville ge 

upp behandlingen för att den tog så mycket tid.  

 

Patienterna som deltog i studierna av Al-Arabi (2006); Hagren (2004); Gregory et al. (1998); 

Polaschek (2002) menade att livet kändes styrt eftersom behandlingen skulle integreras i var-

dagen. Även om det blev en rutin i vardagen så kändes det störande att ha ett restriktivt liv. En 

person beskrev hopplösheten och avsaknaden av pengar vilket också sågs som en begränsning 

(Hagren et al. 2004). Deltagarna i Polaschek (2002) beskrev att de inte kunde resa och ha se-

mester som tidigare, och om de hade semester så kunde de inte vila och koppla av som tidiga-

re, på grund av behandlingsrutiner. Vissa beskrev även att de upplevde att de var beroende av 

andra i sin behandling (Gregory et al. 1998; Hagren et al. 2004; Polaschek 2002; White & 

Grenyer 1999).   

 

Several said they could not have a ´real’ holiday while living on 
dialysis.”(Polaschek, 2002, s. 47).   
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Diskussion 
Syftet med vår litteraturstudie var att beskriva hur det är att leva med dialysbehandling. På 

grund av att vi har fått ökad kunskap om dessa personers upplevelser av att leva med en lång-

varig behandling till följd av en kronisk sjukdom. I analysarbetet framkom fyra kategorier: att 

invanda relationer förändras och nya skapas kan vara till stöd för den sjuke i samband med 

behandling, att trötthet och utmattning innebär att fysiska och psykiska aspekter förändras, att 

ha sjukdomsinsikt kan bringa hopp inför framtiden och anpassning så att livet kan gå vidare, 

att den krävande behandlingen kan ge en känsla av meningslöshet eller en bundenhet och ett 

beroende.  

 

I den första kategorin framgår det att dialyspatienterna upplever det viktigt med stöd från an-

höriga. Relationer de haft innan insjuknandet ändrade karaktär och nya relationer skapades då 

de kom i kontakt med vården. Det kan underlätta för personer med allvarliga sjukdomar att gå 

vidare i livet om de har stöd från sina anhöriga. Bluvol & Ford-Gilboe (2004) menar att det 

kan bidra till bättre hälsa och snabbare tillfrisknande. Relationerna med vårdpersonalen kan 

upplevas som både positiva och negativa. Rydahl-Hansen (2005) beskriver hur deltagarna 

oroade sig över hur familjen skulle klara sig i framtiden, eftersom rollerna hade förändrats. 

Vig och Pearlman (2003) menar att en person trots sjukdom kände ansvar över de anhöriga, 

denne person planerade vardagen så att den även skulle fungera när personen inte längre fanns 

tillgänglig. Vig och Pearlman (2003) påtalar vidare att en person i deras studie berättar om hur 

viktigt det är för patienterna att behålla sin identitet inför sina anhöriga så att de inte bara ser 

dem som sjuka. Även om relationerna förändrades, ville den sjuke i största möjliga mån be-

hålla sin personlighet och friska identitet.  

 

I en litteraturstudie om personer med njursjukdom kom Gee, Howe och Kimmel (2005) fram 

till att det är viktigt att vårdpersonalen tar hänsyn till det sociala livet då patienten ofta är i den 

åldern då de har familj med hemmavarande barn. Sjuksköterskor bör också ta detta i beakt-

ning då det inte bara är det medicinska som ska behandlas. Deltagarna i Söderberg, Lundman 

och Norberg (1999) beskiver till exempel att de inte blev trodda av vårdpersonalen när de sök-

te hjälp, detta bidrog till att de fick en dålig relation med vården. När de blev väl bemötta av 

vårdpersonal som tog sig tid, visade intresse och trodde på deras upplevelser förbättrades rela-

tionen. Söderberg et al. menar att vårdpersonalen behöver vara medveten om att upplevelsen 

av smärta och sjukdom är individuell, och genom att tro på patientens upplevelser visar man 

respekt för deras integritet.  
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Luk (2006) som studerat vikten av rehabilitering under behandling av personer med njursjuk-

dom beskriver att de patienter som har behandlingen i hemmet är i behov av stöd från andra. 

De känner då att de inte blir ensamma med ansvaret för behandlingen utan har någon att ven-

tilera sina problem och behov med. Att träffa andra i samma situation underlättade eftersom 

de kunde dela med sig av sina erfarenheter. Genom stödgruppen får de även chans att känna 

sig behövda då de kan dela med sig av sina upplevelser och vara till hjälp för andra. Luk me-

nar vidare att det är viktigt för välbefinnandet att ägna sig åt sådant som man mår bra av, då 

det kan minska nedstämdhet i samband med sjukdom och behandling.  

 

Som sjuksköterskor är det viktigt att vi finns tillhands och är närvarande för patienternas indi-

viduella behov. I en studie av Dowling (2006) beskrivs det hur man i utbildningen får en teo-

retisk grund om hur man ska bemöta patienter, men att den senare krockar med verkligheten. 

Även om man vet hur man bör handla i vissa situationer så är det inte alltid så att detta tilläm-

pas i verkligheten. Med detta vill vi visa hur vanligt det är att ställas inför etiska dilemman 

och verkligen göra det som är rätt för patienten i varje situation. Att lyssna på patientens öns-

kemål om sin behandling kan vara en sådan aspekt, och inte bara ta hänsyn till det medicinska 

utan även hur det påverkar personens livskvalitet. En sådan gång bör man ha i åtanke vilka för 

och nackdelar handlingen har för patienten och vilket alternativ som väger tyngst. 

 

I den andra kategorin beskrev patienterna känslan av trötthet och utmattning. De beskriver 

även hur livet förändras på grund av detta, då de inte lägre orkar leva som tidigare. Andra stu-

dier Rydahl-Hansen (2005) om kroniska sjukdomar visar att trötthet och utmattning är vanligt 

förekommande. Utmattning och det oförutsägbara i sjukdomsförloppet begränsar personerna i 

deras vardag. Även om sjukdomen alltid är närvarande så kom förändringarna oväntat. I likhet 

med vår litteraturstudie beskiver Öhlén, Bengtsson, Skott och Segersten (2002) om utmattning 

hos personer i samband med sjukdom, då i termer av lidande. Vissa personer i studien beskri-

ver även smärtan i samband med utmattning, de hade också svårt att finna ett inre lugn och 

tron på sig själva. Söderberg et al. (1999) visar med sin studie att patienterna upplever en 

ständig utmattning och brist på energi. Tröttheten var ständigt närvarande, och även om de 

sovit en hel natt kände de sig aldrig utvilade. Deltagarna beskriver vidare att utmattningen 

upplevs värre än fysisk smärta. Personerna berättar även om hur de saknar intresse att engage-

ra sig i aktiviteter, på grund av att det tar för mycket kraft. Dessa personer har tappat orken för 

socialt umgänge.  
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Vi bedömer att det i många fall kan vara till hjälp för personer som lever med sjukdom och 

livslångbehandling att få träffa andra i samma situation, både för att dela med sig av sina erfa-

renheter och för att själva bli styrkta i mötet med dessa personer. Om det fanns grupper som 

ger ett ömsesidigt utbyte tror vi att det skulle kunna vara till hjälp för att orka aktivera sig. Ef-

tersom alla befinner sig i samma situation skulle det vara tillåtet att komma dit och träffas 

oavsett hur man mår, och de skulle på så sätt få ett socialt utbyte på deras villkor. Bedöm-

ningen stöds av Moss-Morris (2005) där personer som upplever kronisk utmattning sätter upp 

olika copingstrategier för att orka med att klara av vissa aktiviteter. På detta sätt upplever del-

tagarna det inte oöverkomligt att klara saker, utan de har små delmål att uppfylla på vägen till 

det stora målet. Med dessa copingstrategier anses utmattningen lättare att hantera.  

 

I den tredje kategorin menade deltagarna att för att livet skulle kunna gå vidare var de tvungna 

att acceptera sjukdomen och anpassa livet efter behandlingen och de begränsningar sjukdo-

men innebar. Där framkom även patienternas upplevelser av livskvalitet och deras syn på 

hopp inför framtiden. La Charity (1999) beskriver att det var många av deltagarna som var 

chockade över sin diagnos, de trodde inte att det skulle drabba dem. Att acceptera att livsstils-

förändringar är nödvändiga för att kunna anpassa livet efter de nya förutsättningarna. Luk 

(2006) beskriver att patienterna i studien fick delta i förberedelse på sjukhuset innan hem-

gång, detta för att behandlingen skulle anpassas till vardags livet på ett så bra sätt som möj-

ligt. Även efterföljande hembesök planerades in till hjälp för deltagarna om de skulle behöva 

hjälp med behandlingen i hemmet (Luk 2006). I vårt arbete som sjuksköterskor kommer vi att 

vara omvårdnadsansvariga, detta innebär även ett visst ansvar över patienternas hemsituatio-

ner. Även om de är medicinskt färdigbehandlade när de lämnar sjukhuset är det inte ovanligt 

att de har med sig någon form av behandling hem. Detta kan exempelvis innebära medicine-

ring eller dietföreskrifter. För att vara förvissad om att patienterna kan följa de föreskrifter lä-

karen ordinerat är det vårt ansvar som sjuksköterskor att bedöma om personen är kapabel till 

detta. För att det ska vara så lätt som möjligt för patienten att anpassa sig till behandlingen 

och integrera den i vardagen, är det viktigt att se till livssituation patienten befinner sig i.  

 

Öhman, Söderberg och Lundman (2003) visar i sin studie att för att kunna förstå sin nya livs-

situation var det viktigt för deltagarna att få svar på frågor angående sjukdomen. De menar 

vidare att det är lättare att acceptera förändringar om man förstår bakgrunden. Deltagarna 

kände sig lättade när förklaringarna överensstämde med deras upplevelse då osäkerhet inför 

det okända var det mest skrämmande. För att lära sig att anpassa vardagen och dess föränd-
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ringar var de tvungna att acceptera sjukdomen som en del av livet. Vissa hade svårt i upple-

velsen av transition, det vill säga att gå från att ha varit frisk till att få sjukdomsinsikt. När de 

kommit till insikt om att de har en kronisk sjukdom underlättar det för att anpassa sig till den 

nya vardagen. På detta sätt insåg deltagarna att de kunde uppleva livskvalitet trots att de lever 

med en kronisk sjukdom. Detta fick dem att åter hoppas på, och planera inför framtiden. 

 

I den fjärde kategorin beskrev personerna hur krävande behandlingen kunde vara och att det 

skapade bundenhet och beroende till både behandlingen och omgivningen. Vissa deltagare 

ansåg att behandlingen var så påfrestande att det kändes meningslöst att leva. Deltagarna i 

Rydahl-Hansen (2005) menar att genom att de inte pratar om lidandet i sjukdomen så skyddar 

de medvetet sig själv från att bryta ihop känslomässigt. De saknade professionellt stöd i att få 

prata och lära sig att hantera sin livssituation. Om dessa personer fått hjälp med att komma till 

insikt tror vi att de lättare skulle kunnat anpassa sitt vardagsliv till vad sjukdomen innebar. 

Genom att förneka sjukdomen får de svårt att hantera situationen, då de inte kan inse vad den 

innebär. Däremot bedömer vi att de själva bör få bestämma om de vill ta emot hjälp, vi som 

personal kan erbjuda samtalshjälp men det är frivilligt från patientens sida om det vill accep-

tera erbjudandet.  

 

Enligt Gee et al. (2005) som studerat personer med njursjukdom ur ett partnerperspektiv för-

utsätter ofta dialys i hemmet att partnern eller en vårdare kan assistera vid behandlingen. Det-

ta kan bidra till känslan av beroende till omgivningen för den sjuke och öka stressen och räds-

lan att vara en börda för sina anhöriga. När man har behandling i hemmet är det naturligt att 

anhöriga involveras i vården. Den anhörige och den sjuke kan dock själva avgöra hur delakti-

ga de ska vara. Den anhörige behöver inte bli sjukvårdare, det är en valmöjlighet men inget 

måste. Den som är sjuk kan även uppleva sig som en belastning för familjen även om de inte 

är medicinskt involverade. Personen som genomgår behandlingen kan känna att denne hindrar 

familjens valmöjligheter i vardagen. Delmar et al. (2006) beskriver att deltagarna känner 

skuld gentemot de anhöriga eftersom det är på grund av deras sjukdom som de anhöriga i 

många fall måste anpassa sig till en ändrad livsstil. En dialysbehandling innebär ofta bunden-

het och vissa begränsningar.  

 

Enligt Rydahl-Hansen (2005) menade personerna att de är rädda för att bli en börda för sjuk-

vårdspersonalen, då de vet hur mycket de har att göra. De vill inte uppta personalens tid i 

onödan eftersom det finns andra sjuka som kanske behöver personalens hjälp bättre. Som 
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vårdpersonal är det viktigt att bemöta patienterna så att de inte känner sig som att de är till be-

svär om de ber om hjälp. Att inte bara säga att man har tid för patienten utan att också visa det 

med kroppsspråket har betydelse för hur patienten upplever bemötandet från personalen. Vi 

som blivande sjuksköterskor kommer att finnas där för patientens skull, och sträva efter att 

vara tillgängliga på deras villkor. Detta tror vi kan vara till hjälp för att patienterna inte ska 

känna att de är en börda för personalen.   

 

Metoddiskussion 

Enligt Polit och Beck (2004) utgår man från syftet när man väljer metod. Polit och Beck me-

nar även att man bör ha en frågeställning som svarar tillbaka på syftet, eftersom vi arbetade på 

detta sätt fick vi ett resultat som motsvarade frågeställningen. Vi har genomfört en kvalitativ 

innehållsanalys enligt Downe-Wamboldt (1992). Eftersom det var upplevelsen vi ville basera 

vår uppsats på, anser vi att metoden uppfyllde kraven. Syftet med vår studie var att få fram 

upplevelsen hos personer som lever med dialysbehandling, dessa upplevelser markerades i 

texten.  

 

Artiklarna vi analyserade var alla kvalitativa studier, skrivna på engelska och publicerade ef-

ter 1998. Eftersom engelskan ibland kan vara svår är det en viss risk att nyanser gått förlora-

de. För att undvika detta har vi upprepade gånger gått tillbaka till ursprungstexten efter över-

sättning och kondensering. När man kondenserar en översatt text i flera steg är det viktigt att 

vara textnära och kontrollera att man inte förlorar innehållet i analysprocessen. Eftersom ar-

tiklarna är publicerade efter 1998 betyder det att de är relativt aktuella, och behandlingarna 

som deltagarna i artiklarna hade fungerar på samma sätt i dagsläget.  

 

Analysmetodens fördelar är att den är systematisk, och går att tillämpa i alla kvalitativa studi-

er. Vi följde tillvägagångssättet enligt Downe-Wamboldt (1992). Liknande beskrivningar 

finns även i Burnard (1991) och i Graneheim & Lundman (2003). Eftersom vi genomförde 

analysen steg för steg minskades risken för att information från artiklarna gick förlorad. En 

nackdel med vårt systematiska arbete var tidspressen, då det sällan fanns tid för reflektion. En 

förutsättning för att vi skulle klara delmålen var att varje steg i processen genomfördes med 

noggrannhet. Under arbetets gång har vi haft delexaminationer vilka vår handledare avgjorde 

om vi fick delta i.     
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Enligt Willman och Stoltz (2002) bedömer man tillförlitligheten i materialet genom att tolka 

och värdera bevis. I vårt fall granskade vi först artiklarna för att se om de var trovärdiga, kva-

litativa och granskade. Genom att vi har haft inklution- och exkultionskriterier och ett klart 

syfte var det relativt enkelt att avgöra huruvida artiklarna vi hittade kunde ligga till grund för 

vårt arbete. Enligt Holloway och Wheeler (2002) innebär bekräftbarheten att man varit objek-

tiv, med detta menas att man inte lagt in egna värderingar utan endast utgått från det verkliga 

materialet. Resultatet ska inte innehålla annat än en objektiv tolkning av artiklarna. Endast i 

diskussionen får det finnas utrymme för spekulation och att dra egna slutsatser av resultatet.    

 

Vår studie är begränsad till åtta artiklar, detta skulle kunna vara ett otillräckligt material, men 

eftersom artiklarna var rika på innehåll ger det ändå en översikt över hur personer som lever 

med dialysbehandling upplever sin situation. Eftersom vi haft ett stort antal textenheter att ar-

beta med var det ibland svårt att få in varje enskild upplevelse under rätt kategori. Upplevelser 

är individuella och kan därför skilja sig mycket från person till person, även om grunden till 

upplevelsen är den samma, därav svårigheterna att sammanställa slutkategorierna. Även om 

upplevelserna kunde skilja sig åt och skapa problem i sammanställningen så var det vanligare 

att de liknade varandra.  

 

Slutsatser 
Vår studie visar att för personer som lever med en dialysbehandling innebär det att invanda 

relationer förändras. I och med mötet med vården skapas även nya relationer. Att känna stöd 

från anhöriga och vårdpersonal upplevs viktigt för patienterna. Vi har även funnit att denna 

behandling upplevs väldigt utmattande och tröttsam av de flesta patienter, både fysiskt och 

psykiskt. Om personen har sjukdomsinsikt visar vårt arbete att det blir lättare att gå vidare i 

livet. Att finna hopp inför framtiden gör att man kan anpassa vardagen till att leva med en 

livsuppehållande behandling. Vissa gånger kan behandlingen upplevas så påfrestande att det 

känns meningslöst att utsätta sig för detta lidande. Att ständigt känna sig beroende och bunden 

till andra människor och till behandlingen i sig upplevs negativt. Att se till hela patienten ge-

nom att även ta hänsyn till livssituation och familjeförhållanden förutom det rent medicinska 

aspekterna har visat sig vara positivt för patienterna som är beroende av vården. Eftersom dia-

lys är en omfattande behandling är det viktigt att få kännedom om de fysiska och känslomäs-

siga aspekterna av behandlingen och hur det påverkar personens vardag för att kunna ge en 

god omvårdnad.  
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