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Abstrakt 
Människor med kronisk njursvikt behöver dialysbehandling för att överleva. 
Det är en behandlingsform som kräver integration av det dagliga livet vilket 
påverkar både den sjuka och personens anhöriga. Syftet med denna littera-
turstudie var att beskriva hur människor med njursvikt upplever livet med 
dialysbehandling. En litteratursökning gjordes från vilken tio kvalitativa ve-
tenskapliga artiklar som motsvarade syftet framkom. Dessa artiklar analyse-
rades enligt kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Resultatet av 
analysen utföll i sex kategorier; att känna sig attackerad och vingklippt, att 
känna ängslan inför döden och en osäker framtid, att känna stöd från Gud 
och människor i ens närhet, att känna misstro och missnöje mot vårdperso-
nal samt behandlingsmetod, att lindra lidandet genom att lära sig att leva 
med sin sjukdom och att kämpa vidare och känna hopp inför framtiden. 
Sjuksköterskan och övrig vårdpersonal behöver kunskap om studiens resul-
tat för att kunna planera och individanpassa omvårdnaden med målet att ge 
dessa människor förutsättningar för att uppnå en så god livskvalitet som 
möjligt. 
  

Nyckelord: dialysbehandling, ovisshet, begränsning, stöd, misstro, anpass-

ning, hopp  
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Vår befolkning blir allt äldre och den medicinska teknologin går framåt i utvecklingen. 

Sjukdomar som en gång i tiden var förenade med döden är nu möjliga att leva länge med. I 

och med att en person får ett besked om en kronisk sjukdom ändras dennes livsvärld på ett 

ögonblick. Vanliga reaktioner bland dem som drabbats av en kronisk sjukdom är ängslan 

och ångest beträffande smärta, obehag, rädsla och osäkerhet gällande framtiden samt de-

pression. Uppskattningsvis lider 25-50% av personer med kronisk sjukdom av depression. 

Den traditionella vården inriktas mindre på de psykologiska aspekterna av sjukdomen och 

mer på det medicinska perspektivet (Roberts, Kiselica & Fredrickson, 2002).  

 

I studien av Öhman, Söderberg och Lundman (2003) framkom att personer med kronisk 

sjukdom upplevde kroppen som ett hinder. De beskrev en känsla av att livet tappat sitt vär-

de. De kände sig ensam i sin sjukdom och de kämpade för att allt skulle vara som vanligt. 

Det upplevdes viktigt för personerna att försöka förstå den ändrade livssituationen och att 

hitta svaret på frågan om varför de drabbats av sjukdomen. Thorsteinsson (2002) menar att 

personer som levt med kroniska sjukdomar en längre tid försöker leva ett normalt liv. De är 

tacksamma för hjälp från andra men de försöker vara självständiga. 

 

Singer, Hopman och MacKenzie (2000) menar att personer med kroniska sjukdomar har en 

exceptionell psykisk anpassningsförmåga. Trots upplevelser av de fysiska sviter som hög 

ålder och långvarig sjukdom medför uppger de sig kunna känna och bibehålla en inre upp-

levelse av god hälsa. Narayanasamy (2002) skildrar hur de har funnit stöd i livet genom 

hopp, bön och gudstro. Andligheten skall inte ses som likställd med religion, snarare som 

ett av många uttryck av andlighet där det främsta syftet är att finna en mening med livet, 

underlätta coping och skapa gemenskap med samhället i övrigt.  

 

Tekniska hjälpmedel kan vara ett stöd för kroniskt sjuka personer och de kan bidra till 

ökad självständighet. Det är av vikt att anpassa hjälpmedlen efter varje individs unika fy-

siska och kognitiva förmågor. Det är inte alltid det senaste och mest avancerade hjälpmed-

let som är det bästa. Genom tillhandahållandet av de mest lämpade av hjälpmedel anser de 

sig kunna förhöja livskvalitet och uppfylla drömmar (Hatakeyama, Okamoto, Kamata & 

Kasugo, 2000). 

Kronisk njursvikt innebär att njuren under en längre tid inte förmår utföra sin uppgift som 

salt och vätskeregulator. Vanliga första tecken på detta är albumin och onormalt sediment i 

urinen samt förhöjt blodtryck. Som måttstock av njurens funktion nyttjas oftast kreatinin-
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värdet i blodet vilket stiger vid en försämrad glumerulusfiltration. Njursvikt medför en 

kraftig ökning av risken för bland annat hjärt-kärlsjukdomar och därmed en förkortad livs-

längd. För att människor ska kunna överleva krävs behandling av bakomliggande sjukdo-

mar samt dialysbehandling (Eknoyan, Levey, Levin & Keane, 2001).     

 

Människor med kronisk njursvikt ställs i en situation där de blir beroende av dialysbehand-

ling och den teknisk apparatur som används. Peritonealdialys eller hemodialys används när 

funktionen i den egna njuren är kraftigt nedsatt.  (Gokal & Hutchison, 2002). Det finns två 

typer av peritonealdialys, kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialys (CAPD) och kontinu-

erlig automatiserad peritonealdialys (CCPD).  CAPD innebär att människorna alltid går 

omkring med dialysvätska i buken som instillerats via en kateter. Människorna genomför 

behandlingen själv i hemmet varje dag. Vätskan byts ut fyra till fem gånger per dag, bytet 

tar omkring 30 minuter. CCPD är en metod som används på natten. En maskin sköter by-

tena av dialysvätska. Behandlingen pågår sju dagar i veckan under åtta till tio timmar varje 

natt (Luongo, 2003).  

 

Vid hemodialys leds personens blod med hjälp av dialysapparatens slangar ut ur kroppen 

och genom den konstgjorda njuren, dialysmembranet, och sedan tillbaka till blodbanan 

igen. Varje behandling tar omkring fyra timmar och man spenderar igenomsnitt nio till 

fjorton timmar per vecka på dialysbehandling (Gokal & Hutchison, 2002). 

 

För att omvårdnaden av patienten ska bli så bra som möjligt krävs utbildad och professio-

nell personal, det kan påverka patientens känslor, välmående och hälsa. Professionell per-

sonal innefattar sjuksköterskans attityd, beteende, den kliniska och tekniska kompetensen 

liksom sättet som vården utförs på (Thorsteinsson, 2002).  

 

Dialysbehandling är en tidskrävande behandling vilket medför omfattande förändringar i 

livet för de drabbade. Beroendet av tekniska hjälpmedel rutar in tillvaron och fordrar an-

passning. Depressioner och smärta är vanligt förekommande vid kroniska sjukdomar. 

Sammantaget ger detta en bild av en människa med många och komplexa behov. För att 

kunna vårda dessa människor på bästa tänkbara behöver man kunskap och förståelse om 

hur denna grupp människor upplever sitt liv. Detta ger syftet med föreliggande litteratur-

studie som är att beskriva hur människor med kroniska njursjukdomar upplever sitt liv med 

dialysbehandling. 
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Metod 
Litteratursökning 

Sökningen efter vetenskapliga tidskrifter med artiklar inom ämnet utfördes i databaserna: 

Academic Search Elite, Cinahl, Medline och PsycInfo. Urvalskriterierna som användes för 

att begränsa sökningen var att artiklarna publicerats under åren januari 1993 till och med 

mars 2003 eftersom vi inte ville ta med forskning som var äldre än tio år, att artiklarna var 

på engelska eller svenska samt att människorna var vuxna. Sökningen genomfördes med 

sökorden: experience of, quality of life, lived experience, dialysis och kidney disease. Re-

sultatet av sökningen var 52 artiklar varav nio kvalitativa artiklar och en kvalita-

tiv/kvantitativ artikel motsvarade syftet (Tabell 1). 

 

Analys 

Analysen gjordes enligt kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Den kvalitativa in-

nehållsanalysen kan användas för att analysera data med målet att upptäcka olika mönster 

eller teman. Det insamlade materialet är av berättande och kvalitativ karaktär. Innehålls-

analys av manifest slag analyserar exempelvis ord och frasers synliga innebörd i samband 

med det studerade fenomenet (Burnard,1991; Downe-Wamboldt, 1992; Sandelowski, 

2000). Syftet med analysen är att utförligt och systematiskt upptäcka teman som sedan län-

kas samman till lämpliga kategorier (Burnard, 1991). Kvaliteten på resultatet höjs genom 

att relatera kategorierna till sammanhanget eller miljön där datan uppkommit. Syftet är att 

komma fram till teoretiskt användbara generaliseringar med en minimal förlust av ur-

sprungsdata (Downe-Wamboldt, 1992).  

 

Analysen utfördes med inspiration av Burnard (1991). Artiklarna lästes igenom flera gång-

er för att få en uppfattning om helheten i materialet. De textenheter som svarade mot studi-

ens syfte plockades ut ur texten. Textenheterna översattes och kondenserades, det vill säga 

att man tog bort överflödig text som inte fyllde någon funktion. Det essentiella i varje kon-

densering togs ut och formades till att-satser. De att-satser som hade liknande budskap 

slogs ihop till en första kategorisering. Kategorierna slogs ihop i flera steg till bredare ka-

tegorier. Under arbetet med kategoriseringen var det nödvändigt att vid flera tillfällen gå 

tillbaka till textenheterna och vidare till artiklarna för att kontrollera att inte viktig informa-

tion gick till spillo och för att se så att inte textens innebörd ändrats under analysens olika 
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steg. Under resultatskrivningen var det även nödvändigt att upprepade gånger gå tillbaka i 

kategoriseringen eftersom det upptäcktes att vissa kategorier gick in i varandra. Det utkris-

talliserades sex kategorier som betraktades som rena vilket innebar att innehållet i varje ka-

tegori var tydligt avgränsat från de andra och det gick inte att föra samman fler kategorier 

med varandra. 
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Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen ( n=10 ) 
 
Författare, år 

 
Typ av studie 

 
Deltagare 

 
Metod 

 
Huvudfynd 

Braun Curtin & 
Mapes (2001) 
 
 
 
 
 
 
 
Braun Curtin et al. 
(2002)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caress et al. (2001)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hagren et al. (2001) 
 
 
 
 
 
 
Kierans &  Mayno-
oth (2000) 
 
 
 
 
 
 
 
Martin- McDonald 
(2003) 
 
 
 
 
 

Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ/kvantitativ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
 

10 män och 8 kvin-
nor 
 
 
 
 
 
 
 
10 män och 8 kvin-
nor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
405 män och kvin-
nor varav 155 som 
hade njursvikt men 
inte ännu krävde dia-
lys, 103 personer 
som levde med he-
modialys och 147 
njur-transplanterade 
 
 
8 kvinnor och 7 män 
 
 
 
 
 
 
82 personer män och 
kvinnor 
 
 
 
 
 
 
 
5 kvinnor och 5 män 
 

Tematiska  semi-
strukturerade inter-
vjuer 
 
 
 
 
 
 
Semistrukturerade 
intervjuer med öpp-
na frågor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tvärsnitts undersök-
ning baserad på in-
nehållsanalyserad 
frågemall 
 
 
 
 
 
 
Intervjuer med fokus 
på dagligt liv, behov 
och framtids- för-
väntningar  
 
 
 
Informella och halv-
strukturerade inter-
vjuer 
 
 
 
 
 
 
Intervjuer med nar-
rativ karaktär 
 

Patienter klarade av 
sjukdomen genom 
att anpassa sig, lära 
känna sin kropp, att 
ha kontroll och att 
hitta egna behand-
lingsformer 
 
 
Teman som handla-
de om att vara sam-
ma jag som förut, att 
vilja leva, vara vär-
defull, att ha kon-
troll, att anpassa sig 
och att förstå allvaret 
i sjukdomen fram-
kom. 
 
 
Främst yngre manli-
ga patienter valde att 
tackla sin sjukdom 
genom att se den 
som en utmaning. 
Äldre såg den oftare 
som något ödesbe-
stämt. 
 
 
 
De två huvudteman 
som framträdde var 
att dialysmaskinen 
var en livlina och en 
lindring av lidandet. 
 
 
Dialys är ett tillstånd 
i ständig förändring 
som måste ses in-
ifrån och inte bara 
med medicinska 
ögon för att kunna 
förstås. 
 
 
Fem olika teman 
upptäcktes; frihet – 
restriktioner, att vara 
normal – vara synlig, 
kontroll – att foga 
sig, hopp – förtviv-
lan och stöd – över-
givenhet. 
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Tabell 1(forts.) Översikt över artiklar ingående i analysen ( n=10. ) 
 
Författare, år 

 
Typ av studie 

 
Deltagare 

 
Metod 

 
Huvudfynd 
 

Martin-McDonald & 
Biernoff (2002)           
                                    
 
 
 
 
 
Polaschek (2003)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salvaggio et al. 
(2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
White & Grenyer 
(1999) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 män och 5 kvinnor 
 
 
 
 
 
 
 
6 män 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 män och 9 kvinnor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44 personer, 22 per-
soner som levde med 
dialys och 22  part-
ners 
 
 
 
 
 
 
 
 

Djupintervjuer 
 
 
 
 
 
 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Halvstrukturerade 
intervjuer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervjuer som be-
stod av två öppna 
frågor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övergången till dia-
lys kunde delas in i 
tre stadier: separa-
tion, begränsning 
och återinförande. 
 
 
Fyra bekymmer an-
gående sjukdomen 
framträdde; att lida 
av symtom av sjuk-
domen, begräns-
ningar, osäkerhet i 
livet och att gå från 
oberoende till bero-
endeställning. 
 
 
Fyra huvudteman 
som rörde somatiska 
frågor, förlust av 
oberoende, rela-
tionspåverkan och 
psykologisk anpass-
ning framkom. 
 
 
Fem teman uppstod 
från intervjuerna 
med personerna som 
levde med dialys; 
ängslan angående sin 
osäkra hälsa, livs-
stilsändringar, nega-
tiva emotionella 
känslor, positiva 
aspekter av relatio-
ner och en känsla av 
att vara i tacksam-
hetsskuld till part-
nern. 
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Resultat 
Tabell 2 Översikt över kategorier ( n=6 ) 

Kategorier 

Att känna sig attackerad och vingklippt 

Att känna ängslan inför döden och en osäker framtid 

Att känna stöd från Gud och människor i ens närhet 

Att känna misstro och missnöje mot vårdpersonal samt behandlingsmetod 

Att lindra lidandet genom att lära sig att leva med sin sjukdom 

Att kämpa vidare och känna hopp inför framtiden 

 

Att känna sig attackerad och vingklippt 

De fysiska symtom som ansatte människorna var många som exempelvis kramp, huvudvärk 

och ödem (Hagren et al., 2001; Kierans & Maynooth, 2001; Polaschek, 2003). Tillföljd av 

dessa symtom fanns upplevelser av smärta, inaktivitet och kroppslig vekhet som bidrog till en 

försämrad livskvalitet. (Braun Curtin, Mapes, Petillo & Oberley, 2002; Caress, Luker & 

Owens, 2001; Hagren et al., 2001; Kierans & Maynooth, 2001; Salvaggio et al., 2003). Oför-

måga att stiga upp ur sängen, svårigheter att sköta sig själv och gradvis försämring av hälsan 

beskrevs (Polaschek, 2003; Salvaggio et al., 2003). Människorna upplevde sig som ständigt 

sjuka, attackerade och svikna av sina kroppar. Dialysens ingrepp i kroppen gav fistlar och ärr-

bildning som fanns där för evigt (Caress et al., 2002; Kierans & Maynooth, 2001; Martin-

McDonald & Biernoff, 2002).  

 

Chock, vrede, förnekelse, tristess samt en känsla av frustration avlöste varandra allt eftersom 

dialysbehandlingen påverkade livet (Braun Curtin et al., 2002; Caress et al. 2001; Martin-

McDonald, 2003; Martin-McDonald & Biernoff, 2002; Salvaggio et al., 2003). Brist på energi 

var genomgående. Ibland tvingades människorna vila, avstå från hobbys eller åka hem ifrån 

vänner när orken tröt (Hagren et al., 2001; Martin-McDonald, 2003; Salvaggio et al., 2003). 

Den förändrade kosthållningen, att inte få äta den mat man tycker om, ta en öl med vänner el-

ler att inte få dricka när man är törstig var kännbara begränsningar för många (Caress et al., 

2001; Kierans & Maynooth, 2001). Fritidsintressen, nöjen och yrkesutövandet försvårades 

(Kierans & Maynooth, 2001; Martin-McDonald, 2003). Vissa tvingades sälja sina hus, andra 
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upplevde sig begränsade av sin boendeform och avståndet till familjen som uppstod vid flytt 

närmare kliniken där dialysbehandlingen utfördes (Salvaggio et al., 2003; White & Grenyer, 

1999).  

 

Människorna i studierna upplevde att de inte kunde åka på semester på grund av dialysbe-

handlingen (Polaschek, 2003; Salvaggio, Kelly & Minore, 2003; White & Greyner, 1999). De 

pensionerade upplevde det ledsamt att inte kunna resa eftersom de hade antagit att de skulle få 

mer tid för sådant efter pensioneringen (White & Greyner, 1999). Dialysbehandlingen med-

förde att människorna kände sig vingklippta eftersom de förlorat sitt oberoende (Martin-

McDonald & Biernoff, 2002). Människorna upplevde svårigheter med att kunna planera för 

vardagen eftersom de kunde må dåligt efter dialysbehandlingen (Hagren, Pettersen, Severins-

son, Lützén & Clyne, 2001; Polaschek, 2003). 

 

When we retired we thought we would be able to travel. But dialysis has stopped 
that (White & Greyner, 1999, p. 1316). 
 
It´s the three D´s. You have to have dialysis, take a lot of of drugs and restrict your 
diet. But what does that tell you, absolutely nothing. What dialysis means for me is 
that I can´t have a ‘pint’. This is such a pain in the arse, especially in Ireland 
where social life is so drink oriented (Kierans & Maynooth, 2001, p. 246-247). 
 
Dialysis has clipped my wings. I feel terrible at times because I have been such an 
independent person (Martin-McDonald & Biernoff, 2002, p. 350) . 
 

Att känna ängslan inför döden och en osäker framtid 

Människorna kände ängslan och oro inför sin hälsa, osäkra framtid, vilka potentiella problem 

som kunde uppstå och även inför en för tidig död (Polaschek, 2003; Salvaggio et al., 2003; 

White & Greyner, 1999). De hade funderingar kring dialysens fortskridande, hur mycket de 

kunde bli testade av Herren och hur mycket smärta de skulle tvingas utstå (Martin-McDonald, 

& Biernoff, 2002; Polaschek, 2003; Salvaggio et al., 2003). Förmågan att planera för framti-

den och ha framförhållning blev nedsatt. Oförutsägbarheten som sjukdomen skapade gav en 

stark känsla av att leva i ovisshet (Braun Curtin et al., 2002; Hagren et al., 2001; Kierans & 

Maynooth, 2001; White & Grenyer, 1999). Det vanligaste förekommande orosmomentet var 

dödens ständiga närvaro vilket i sin tur skapade sömnproblem, ångest, sorg och fruktan för 

vad som kunde hända (Braun Curtin et al., 2002; Braun Curtin & Mapes, 2001; Caress et al., 



 11

2001; Hagren et al., 2001; Martin-McDonald & Biernoff, 2002; Salvaggio et al., 2003)        

 

How long will I live? It was the only thing I thought of – how long could one live 
with dialysis (Hagren et al., 2001, p. 200).  
 
I often wonder how long you can do this for...there seems almost no hope of a 
transplant; in my age bracket perhaps the chances lessen, there’s certain amount 
of urgency as you get older (Polaschek, 2003, p. 48). 
 
Patients were anxious about the uncertainty of their health (White & Greyner, 
1999, p. 1316). 

 

Att känna stöd från Gud och människor i ens närhet 

Människorna i studierna betonade vikten av att ha en positiv relation med partners (Caress et 

al., 2001; Hagren et al., 2001; Martin- McDonald, 2003; White & Greyner, 1999). De beskrev 

att de njöt av livet med partnern och att de passade perfekt ihop. De talade om sina partners 

med beundran, respekt och vänlighet (White & Greyner, 1999). Det uttrycktes oro över part-

nerns hälsa eftersom dialysen utgjorde en extra börda för dem (Salvaggio et al., 1999). Män-

niskorna uttryckte sin uppskattning över det stöd familj och vänner gav dem (Caress et al., 

2001; Hagren et al., 2001; Martin- McDonald, 2003; Salvaggio et al., 2003; White & Greyner, 

1999). Vissa upplevde känslan av att Gud vakade över dem och att tillsammans med Herren 

skulle de kunna hantera vad som helst (Martin- McDonald, 2003; Martin-McDonald & Bier-

noff, 2002; Salvaggio et al., 2003; White & Greyner, 1999).  

 

Möjligheten att träffa vänner samt familjelivet kunde påverkas negativt. Relationerna fick 

mindre tid och fick en ytligare karaktär (Caress et al., 2001; Hagren et al., 2001; Kierans & 

Maynooth, 2001; Martin-McDonald & Biernoff, 2002; Polaschek, 2003; Salvaggio et al., 

2003). En del upplevde skam över att behöva visa sin kropp och stress över att behöva dela 

sin sjukdom och behandling med partnern (Polaschek, 2003). Somliga kände sig övergivna av 

sina vänner samt att deras besök och telefonsamtal inte återgäldades (Martin- McDonald, 

2003; Martin-McDonald & Biernoff, 2002; Salvaggio et al., 2003). Relationer upplevdes svå-

ra att bevara då livet begränsades av dialys.  Äktenskapet och relationen med familjen och 

vänner stördes av alla resor till dialysavdelningen (Hagren et al., 2001; Martin-McDonald & 

Biernoff, 2002; Polaschek, 2003).  
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Människorna kunde känna sig ensamma och isolerade trots det stöd de fick av närstående 

(Braun Curtin et al., 2002; Martin- McDonald, 2003; Martin-McDonald & Biernoff, 2002; 

Polaschek, 2003; Salvaggio et al., 2003; White & Greyner, 1999). Oro över att bli omhänder-

tagen av sina egna barn eller tankar på hur barnen ska kunna klara sig själva framkom (Caress 

et al., 2001; Salvaggio et al., 2003). Vissa upplevde att barnen inte förstod att de var sjuka 

(Caress et al., 2001; Hagren et al., 2001). 

 

Människor i studierna utvecklade positiva relationer med vårdpersonalen och med andra pati-

enter i samma situation (Hagren et al., 2001; Martin- McDonald, 2003; Martin-McDonald & 

Biernoff, 2002; Polaschek, 2003). De kände att de hade en personlig relation till personalen 

och ansåg sig vara vän med dem (Hagren et al., 2001; Martin-McDonald & Biernoff, 2002; 

Polaschek, 2003). Inför behandlingar kände de sig avslappnade, de fick stöd från personalen 

och de var inte rädda för att be om hjälp (Braun Curtin & Mapes, 2001; Hagren et al., 2001; 

Martin- McDonald, 2003). De upplevde stark gemenskap med sina medpatienter och att de 

kunde hjälpa andra med sjukdomen (Hagren et al., 2001; Martin-McDonald & Biernoff, 

2002).  

 

There’s nothing that’s going to happen to me today that he (God) and I can’t han-
dle together, and I firmly believe that all the way through. She (wife) supports me 
in the natural sense, but he (God) supports me in the spiritual  (Martin- McDon-
ald, 2003, p. 32). 
 
There again, in the bedroom, it´s not exactly very nice because that´s kind of a big 
concern, that you´re not going to rip it (Tenkhoff catheter) out, and it´s not nice to 
look at...I used to wear a lot of things with waists on them...but now I´m in baggy 
T-shirts and things to get around my tummy  (Martin-McDonald & Biernoff, 2002, 
p. 350). 
 
It’s not like a nurse-patient relationship, we’re friends  (Polaschek, 2003, p. 49). 

 

Att känna misstro och missnöje mot vårdpersonal samt behandlingsmetod 

Bland en del människor fanns ett missnöje mot vårdpersonalen vilket exempelvis uttrycktes 

genom rädsla att bli illa behandlad eller att inte få den information om sitt tillstånd som de 

hade rätt till. Vissa upplevde personalens alltför optimistiska synsätt vilseledande eftersom 
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människornas prognoser inte var så goda som personalen utgav (Braun Curtin & Mapes, 

2001; Hagren et al., 2001; Polaschek, 2003). En känsla av att gång på gång vara tvungen att 

gå till inrättningen och komma överens med personalen upplevdes påfrestande (Polaschek, 

2003). En del människor hade inte förtroende för sin läkare men de önskade att de skulle vara 

så trygga att de kunde lämna över vården i personalens händer (Braun Curtin & Mapes, 2001; 

Hagren et al., 2001).  

 

Det fanns ett missnöje mot behandlingsmetoden. Fisteln på armen irriterade och störde sömnen 

och ett ogillande av den mage som dialysen gav beskrevs. Livsuppehållande behandling lik-

ställdes med en dödsdom och behandlingstiden ansågs vara för lång. Att behöva bli stucken fle-

ra gånger kändes jobbigt. Inga läkemedel upplevdes hjälpa mot värken och smärtan, den var 

bara att vänta ut (Caress et al., 2001; Hagren et al., 2001; Kierans & Maynooth, 2001; Martin-

McDonald & Biernoff, 2002). 

 

Det uttrycktes vilja att ha kontroll över så många aspekter av livet som möjligt. Kontrollen 

kunde uttryckas i att vilja kontrollera och övervaka all vårdpersonal. Det fanns en vilja att ha 

kontroll över och känna delaktighet i sin behandling (Braun Curtin et al., 2002; Braun Curtin & 

Mapes, 2001; Caress et al., 2001; Hagren et al., 2001; Martin- McDonald, 2003; Martin-

McDonald & Biernoff, 2002; Salvaggio et al., 2003).  Människorna upplevde det nödvändigt 

att ibland få tala för sig själv och ha möjlighet att ifrågasätta behandlingen (Braun Curtin & 

Mapes, 2001; Caress et al., 2001; Martin- McDonald, 2003). 

 

You’ve got this problem where you will die if you don’t have dialysis – you have 
got to go to this facility and depend on these people. Then you have to get along 
with them day in and day out, no matter what kind of people they are or what 
their competency is. You know you have to be careful not to make them mad or 
get a reputation for being a troublemaker – then they might stick you or infil-
trate your vessel on purpose. You know that’s happened – where technicans 
have done that  (Braun Curtin & Mapes, 2001, p. 389). 
 
I think because of my high control needs, I’ve never been able to sleep on dialy-
sis...I think what it is, I’m afraid that I will die if I go to sleep. You know, I’m 
out of control and I am not watching what is going on and I just can’t do it  
(Braun Curtin & Mapes, 2001, p. 390). 
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Att lindra lidandet genom att lära sig att leva med sin sjukdom 

Människor i studierna kände tacksamhet för den behandling de fick och för teknologin som 

höll dem vid liv. Att få ett transplantat kunde upplevas som en förlust vilket liknades vid att få 

sin arm avhuggen eller att förlora ett husdjur (Braun Curtin et al., 2002; Caress et al., 2001; 

Hagren et al., 2001; Martin-McDonald & Biernoff, 2002; Polaschek, 2003). Människorna lär-

de sig leva med sin sjukdom och anpassa sig till de begränsningar som sjukdomen innebar. 

Att acceptera begränsningarna behövdes för att kunna fortsätta leva (Braun Curtin et al., 2002; 

Hagren et al., 2001; Martin- McDonald, 2003; Polaschek, 2003; Salvaggio et al., 2003). En 

del hade en känsla av att ha levt två liv, ett friskt och ett med sjukdomen. Det beskrevs att 

man blev en ny människa när dialysen startade och fick lära sig att göra nya saker med tiden 

och att njuta av det lilla (Braun Curtin et al., 2002). Det kunde vara nödvändigt att ändra sina 

rutiner och avstå från tidigare sysselsättningar (Hagren et al., 2001; Salvaggio et al., 2003). 

Människorna ansåg att var dag bör ses som en gåva att förvalta väl. Man ska uppskatta var-

dagliga saker och inte ta allting för givet (Caress et al., 2001; Martin-McDonald & Biernoff, 

2002). De symtom som upplevdes hanterades med  humor, skratt, positiv fokusering, tack-

samhet och hopp (Salvaggio et al., 2003). 

 

Människorna upplevde att de fortfarande var samma person som före sjukdomen (Braun Cur-

tin & Mapes, 2001; Braun Curtin et al., 2002; Martin- McDonald, 2003). De hade lärt känna 

sin kropp så väl att de kände direkt när någonting hände och de hade hittat en medelväg i mat 

och dryck (Braun Curtin & Mapes, 2001; Braun Curtin et al., 2002; Martin- McDonald, 2003;  

Polaschek, 2003). 

 

Människorna upplevde att de omdefinierat ordet normalt eftersom de glömt vad normalt innebar 

förut. Viljan fanns att leva ett självständigt liv och inte låta behandlingen dominera livet (Braun 

Curtin et al., 2002; Caress et al., 2001; Hagren et al., 2001; Martin- McDonald, 2003; Polaschek, 

2003). En del människor ville fly från dialysen återvända till det liv de levt tidigare (Martin-

McDonald & Biernoff, 2002; White & Greyner, 1999). Människorna kände oberoende när de 

kunde ta ansvar för sig själv och klara av vardagslivet, de försökte leva fullt ut och undvika ett 

restriktivt liv. De oroade sig inte och försökte vara bekymmersfria (Braun Curtin & Mapes, 

2001; Braun Curtin et al., 2002; Hagren et al., 2001).  
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It’s a very different life, but I am willing to live it. I am willing to face whatever 
this different life brings about. I’m very aware of the drastic change in life-
style...I can not go back to the way it used to be...It’s like I have – I’ve lived two 
lives. One life when I was healthy and then this life with this illness (Braun Cur-
tin et al., 2002, p. 620). 
 
I  am still me, a different me, but me nonetheless  (Braun Curtin et al., 2002, p. 
616). 
 
I mean I figure out that I am normal. OK I have kidney failure, I realise that, 
but I try to lead as much a normal life as possible  (Martin-McDonald, 2003, p. 
31). 
 

Att kämpa vidare och känna hopp inför framtiden 

Människorna med dialys uttryckte en kämpaanda som fick dem att trotsa de motgångar och 

problem som dialysbehandlingen medförde (Braun Curtin et al., 2002; Caress et al., 2001; 

White & Grenyer, 1999). Livsviljan och livets inneboende värde beskrevs som en viktig driv-

kraft (Braun Curtin et al., 2002; Martin-McDonald & Biernoff, 2002). Som en annan strategi 

skildrades sättet att hantera sin sjukdom som en utmaning. Andra såg det hela som något att 

komma över och gå vidare ifrån eftersom gnäll och gråt inte hjälpte (Caress et al., 2001).  

 

För många innebar möjligheten till njurtransplantation ett stort hopp som underlättade hanter-

ingen av osäkerheten och motgångarna i dialysbehandlingen (Hagren et al., 2001; Martin-

McDonald, 2003; Polaschek, 2003). En del av människorna fann hopp genom att leva i nuet i 

väntan på en bättre framtid (Braun Curtin et al., 2002; Martin-McDonald, 2003; Polaschek, 

2003). Förhoppningarna varierade mellan nya forskningsrön, bättre behandlingsmetoder, 

egendialys och allra helst tillfrisknande (Braun Curtin et al., 2002; Martin-McDonald, 2003; 

Polaschek, 2003). 

  

Alla människor kunde inte känna hopp utan depression och tankar på självmord var några 

av de motgångar som människorna stötte på (Caress et al., 2001; Polaschek, 2003; White & 

Grenyer, 1999). Depressionen kunde gå i perioder och vissa mådde ibland så dåligt att de 

uppgav sig inte vilja leva (Hagren et al., 2001; Polaschek, 2003).   
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“dialysis is a stepping stone until you get the transplant” (Polaschek, 2003, p. 
48) 
 
Sometimes I think there isn’t any light at the end of the tunnel. But somehow I 
keep battling on. The doctors are amazed that I am still alive. They say life is 
very unpredictable and I agree with that. But I go into hospitals quite a bit and 
I see people who are worse off than me. So I come home and battle on again 
until the next illness strikes me. (White & Grenyer, 1999, p. 1316) 
 
I´m getting right depressed just lately. I feel as though I´m not getting any-
where. I go out shopping and I see things to eat and can´t have any. (Caress et 
al., 2001, p. 723) 

 
Carl said that he lived here and now and did not worry about the past or the fu-
ture. However, waiting for a kidney and not knowing when this would be was a 
profound cause of suffering. But, for some, the possibility of transplantation 
getting a new kidney gave hope. (Hagren et al., 2001, p.200) 

 

Diskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva hur människor med dialysbehandling upplever sitt liv. 

Analysen resulterade i sex kategorier; att känna sig attackerad och vingklippt, att känna ängslan 

inför döden och en osäker framtid, att känna stöd från Gud och människor i ens närhet, att kän-

na misstro och missnöje mot vårdpersonal samt behandlingsmetod, att lindra lidandet genom att 

lära sig att leva med sin sjukdom samt att kämpa vidare och känna hopp inför framtiden. 

 

Att känna sig attackerad och vingklippt skildrade en uppsjö av hinder och begränsningar som 

mötte den dialysberoende människan. Intaget av mat och dryck var så hårt reglerat att törst och 

smak inte kunde tillfredsställas som tidigare. Fritiden och nöjena förkortades och försvårades 

av den tid och ork som upptogs av dialysbehandlingen. Få var yrkesverksamma och de kände 

sig bundna till hemmet. Vissa var så illa åtgångna att det dagliga livet med uppstigning och på-

klädning kändes tungt. Söderberg, Lundman och Norberg (1997) kom i sin studie fram till att 

kvinnor som lever med fibromyalgi upplever att de förlorat sin frihet. De har smärta kroppen, 

en känsla av trötthet och ingen energi (Söderberg et al., 1999). Öhman et al. (2003) kom även 

fram till att människor med kroniska sjukdomar upplever kroppen som ett hinder. Kroppen 

smärtar, är orkeslös och de upplever sig ha förlorat sin självständighet (Öhman et al., 2003).  

Dessa fynd liknar det som kommit fram i denna litteraturuppsats vilket kan tyda på att männi-

skor med kroniska sjukdomar oavsett vilka kan ha liknade upplevelser angående sitt liv med 
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sjukdom. 

  

Den mängd fysiska åkommor som dialysbehandling orsakade försvårade kampen om bibehål-

len livskvalitet. Personerna kände sig veka, attackerade och svikna av sina kroppar särskilt då 

åkommorna i sin tur orsakade andra upplevelser som smärta, trötthet och inaktivitet. Blomkvist 

och Edberg (2002) visar att smärtans påverkan på det vardagliga livet upplevs som ett större 

problem än smärtan själv. De begränsningar som följer i smärtans fotspår medför en försämrad 

livsstil och ett sämre mentalt tillstånd. Graden av missnöje påverkas av hur anhöriga och vård-

personal reagerar på den upplevda smärtan. Smärtan bör därför behandlas på ett bredare plan 

genom att både identifieras och bekräftas. På detta sätt skall ett bättre resultat nås. Det är av 

stor vikt för patienten att de fysiska och psykiska åkommorna behandlas och lindras i största 

möjliga mån för att öka livskvalitet hos människor med kroniska njursjukdomar (Blomkvist och 

Edberg, 2002). 

 

Människor med dialysbehandling lider av den ovisshet som genomsyrar deras liv.  Känslan av 

att inte veta eller förstå skapade oro och ångest. Det kunde gälla saker som från vilken tid en 

taxi skulle beställas till hur länge dialysen kunde fortgå men främst upprörde tankar kring dö-

den och när den skulle inträffa. Upplevelser som följde i ovisshetens spår var sömnproblem, 

ångest, sorg och fruktan. Enligt Scott, Entwistle, Sowden och Watt (2001) utgör ovisshet och 

okunskap ett hot mot hälsan och det är av stor betydelse för den sjuka människan att personalen 

når fram med den kunskap som finns. God information är viktigt för att patienter ska kunna 

delta aktivt i sin vård. Förståelsen kan ökas ifall informationen inte bara ges muntligen utan 

kompletteras med direkta bandinspelningar av konsultationen eller sammanfattade utskrifter. 

Detta kommer särskilt väl till pass då vänner och anhöriga skall informeras vidare och i de fall 

negativa besked lämnas (Scott et al., 2001). 

 

Studien visade att människorna betonade vikten av att ha en positiv relation med partners. De 

uttryckte sin uppskattning över det stöd familj och vänner gav dem. Vissa upplevde att Gud va-

kade över dem. Människor utvecklade positiva relationer med vårdpersonalen och med andra 

patienter i samma situation. Möjligheten att bevara relationer försvårades och försämrades och 

trots det stöd de fick kunde människorna känna sig ensamma och isolerade. Enligt Lindsey 
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(1996) är det viktigt för människor med kroniska sjukdomar att ha nära relationer och att kunna 

hjälpa andra människor. Då människorna lär känna sig själv förbättras deras relationer. Männi-

skorna bör vara medvetna om sina andliga behov för att känna harmoni och fridfullhet. Känslan 

av samhörighet med Gud är en viktig del för att uppleva hälsa. Kunskap om vikten av andliga 

behov är betydelsefullt för sjuksköterskan att känna till för att patienten ska kunna uppleva häl-

sa i sin sjukdom (Lindsey, 1996). 

 

I sjukdom känner människor ett starkare band till familjen. Erfarenhet av en allvarlig sjukdom 

kan ändra människans livsmål, värden i livet och deras relationer med andra (Diemert Moch, 

1989). Shapiro (2002) menar att familjen ska betraktas som en helhet där alla har rätt att få in-

formation och att de problem som uppstår löses gemensamt. Talseth et al. (2001) beskriver be-

tydelsen av ett gott bemötande och en bra relation mellan vårdpersonal och anhöriga. Det som 

anhöriga betraktar som betydelsefullt med en relation är att bli sedd som en människa, att få 

delta i en ömsesidig relation med vårdpersonalen, att kunna lita på personalen, behandlingen 

och vården, att känna att vårdpersonalen litar på dem, att känna sig välkommen och avslappnad 

och att få tillbaka sitt hopp. Eftersom familjen bör betraktas som en helhet är det viktigt att 

även den sjukes anhöriga har en bra relation med vårdpersonalen. Lindsey (1997) menar att det 

hos patienter finns ett behov av att ha en relation med vårdpersonalen där de känner stöd samt 

får respekt och bekräftelse. Att ha en medlem i familjen som har en njursjukdom och är i behov 

av dialysbehandling påverkar hela familjen. Genom att se familjen som en helhet bidrar sjuk-

sköterskan till att familjens relation kan stärkas genom att de övriga känner en större delaktig-

het. Den sjuka människan bör uppmuntras till att bevara de befintliga relationerna samt att gär-

na utveckla nya. Vårdpersonalen bör alltid försöka upprätta en god relation till alla sina patien-

ter eftersom det upplevs betydelsefullt för den sjuka människan. På vårdinrättningar är patien-

terna utelämnade och behöver känna sig trygga med vårdpersonalen (Lindsey, 1997). 

 

I studien framkom att det fanns missnöje och misstro mot vårdpersonalen samt behandlingsme-

toden. Rädslan att bli illa behandlad och att bli vilseledd av personalens alltför optimistiska 

synsätt framkom. Människor ville vara så trygga så att de kunde lämna över vården i persona-

lens händer. Det uttrycktes vilja över att ha kontroll över sitt liv. Brown & Williams (1995) 

menar att människor som lever med kronisk sjukdom kan få problem med relationen till vård-
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personalen på grund av att den medicinska behandlingen som kan erbjudas inte kan bota deras 

sjukdomar. Detta kan leda till att vårdpersonalen får skulden för det lidande som människorna 

får utstå. I studien av Thorsteinsson (2002) beskriver patienter sjuksköterskor som utfört om-

vårdnad av dålig kvalitet. Patienterna blev arga, irriterade och stressade av detta. De menade att 

en del sjuksköterskor saknade den nödvändiga kliniska kompetensen för att utföra omvårdnad. 

Eftersom människor med kroniska sjukdomar ofta behöver vårdinsatser kan en vård av dålig 

kvalitet påverka livet på ett väldigt negativt sätt. Ett missnöje mot vårdpersonalen som orsakar 

vrede, irritation och stress är negativa copingstrategier som sänker människornas upplevelse av 

livskvalitet (Thorsteinsson, 2002). 

 

Kralik, Brown & Koch (2001) beskriver att människor som får en diagnos om en kronisk sjuk-

dom ofta känner sig sårbara och utlämnade på grund av den bristfälliga informationen som de 

fått av vårdpersonalen. Enligt Klang, Björvell och Clyne (1999) kan grundlig information av 

människor som står inför en dialysbehandling hjälpa dem att välja den behandlingsmetod som 

passar dem bäst. Detta i sin tur kan även leda till ökat välbefinnande och bättre livskvalitet 

(Klang et al., 1999). Klang, Björvell, Berglund, Sundstedt och Clyne (1997) pekar även de på 

vikten av undervisning av människor i dialys för att minska ängslan, öka rörlighet och lindra 

ensamhet (Klang et al., 1997). Människorna vill att vårdpersonalen respekterar deras behov av 

att få ha kontroll över deras egen vård. Detta kan även upplevas som ett stort steg att ta vilket 

fordrar mycket mod och energi att uppnå (Lindsey, 1997). Det finns missnöje mot vårdpersonal 

och behandlingsmetod även i andra studier än denna vilket tyder på att det finns en brist i 

kommunikationen mellan vårdpersonalen och patienterna. Bristen kan även vara vårdpersona-

lens brist på kunskap och på professionalitet i mötet med kroniskt sjuka människor. 

 

I studien framkom att människorna lärde sig leva med sin sjukdom och anpassa sig till de be-

gränsningar som sjukdomen innebar. Det fanns viljan att leva ett normalt liv och inte låta be-

handlingen dominera livet. Människorna kände att de var oberoende på det sättet att de kunde 

ta ansvar för sig själv och klara av vardagslivet, de försökte leva fullt ut och undvika ett restrik-

tivt liv. När alla de negativa känslor och upplevelser som människorna i denna studie möter i 

sin vardag skildras anas vidden av deras anpassningsförmåga. Singer, Hopman och MacKenzie 

(2000) lyfter fram den anpassningsförmåga som gör att kroniskt sjuka förmår behålla en god 
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mental hälsa under sjukdomens gång. Positiv fokusering och en förnöjsamhet över livssituatio-

nen lyckas tillsammans med ett rikt inre liv med fantasi och meningsfulla relationer upprätthål-

la mentalt välmående.  

 

En människa med stark KASAM tolkar och bearbetar händelser i livet. Ifall svåra händelser in-

träffar i livet kommer dessa människor inte att sörja för alltid utan klara av situationen och reda 

sig själv. Dessa människor har en bra förmåga att hantera problem och andra svåra situationer 

som de ställs inför (Antonovsky, 1991, s.37-56). Lundberg & Nyström Peck (1994) beskriver 

att det finns ett samband mellan dålig hälsa och lågt KASAM. De människor som upplevde 

stark KASAM upplevde större välmående, kände sig mera hoppfulla, fria, värdefulla och mer 

som andra människor än de som upplevde ett lågt KASAM (Söderberg et al., 1997). KASAM 

har ett samband med personlighetsdimensionerna optimism, känslan av att kunna styra sitt öde 

samt förmågan att utveckla och behålla sociala relationer (Cederblad & Hansson, 1996, s.157). 

En del av människorna i denna studie uppfattas ha höga värden av KASAM, de anpassade sig 

på ett bra sätt till det förändrade liv de tvingades leva. För människor med högt KASAM be-

traktas livet ur en positiv synvinkel (Antonovsky, 1991, s.37-56). 

 

Att få bibehålla sin självständighet och att bli sedd som enskilda individer är betydelsefullt för 

äldre människor (Jones & Meleis, 1993). I studie av Lindsey (1996) framkom att människorna 

såg sin sjukdom som en möjlighet att förändra sina liv och växa som människa. Människorna 

hyllade livet och kände sig levande vilket präglades av energi, vitalitet och passion. Männi-

skorna betonade vikten av att kunna dra sig undan, dagdrömmar och fantasi var viktiga element 

för att kunna känna frihet. Öhman et al. (2003) beskriver att människorna försökte klara av sitt 

dagliga liv. Hälsa betydde att kunna leva så som de gjort innan sjukdomen. Då människorna var 

hemma och upplevde sådant som betraktades som normalt fick de en känsla av välmående. Att 

vara fri och kunna röra sig fritt gjorde människorna nöjda och ökade deras självförtroende 

(Öhman et al., 2003).  Människorna beskrev att de hade anpassat sitt liv till sjukdomen och en 

bra dag var en dag när de kunde leva det liv de gjort innan sjukdomen (Söderberg et al., 1999). 

Enligt ovanstående studier mår människor med kroniska sjukdomar bra av att klara de krav det 

dagliga livet ställer och att de får leva det liv de levt innan sjukdomen. Sjuksköterskan bör hjäl-

pa dessa människor genom att de får klara sig själv så långt som möjligt och finnas där som en 
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resurs.  

 

Hoppet var av stor vikt för personer med dialysbehandling. De fann stöd och kraft genom att 

tänka på positiva utvecklingar inom sin dialys och därutöver transplantation. Somliga kunde 

leva här och nu men samtidigt stärkas av tanken på något gott som väntar. Forbes (1999) visar 

hur hoppet förändras när man ställs inför kronisk sjukdom. Före insjuknandet är hopp något 

världsligt för att under sjukdomstiden förändras till en mer spirituell tanke. Vidare beskrivs 

även hoppets inverkan på hantering av sjukdom. Som frisk ligger hoppet latent eller irrelevant 

och behöver vid sjukdom full fokus för att kunna upptäckas och utvecklas. När full funktion av 

hoppet nås vinner man medvetenhet och uppmärksamhet. Öhman et al. (2003) beskriver att 

människorna pendlade mellan hopp och hopplöshet. Trots att de hade en sjukdom som inte 

kunde botas hoppades de på ett mirakel som exempelvis att någon skulle komma på ett bote-

medel så de skulle bli friska igen. Hoppet sägs vara det sista som överger en och trots att män-

niskorna i denna studie hade kroniska njursjukdomar kände de hopp om framtiden.  

 

Lin och Bauer-Wu (2003) anser att hopp är nödvändigt för att kunna anpassa sig till kronisk 

sjukdom, minska stressorer, känna livskvalitet och psykosocialt välbefinnande samt uppleva 

den goda döden. De menar att goda sociala relationer, kontroll över tillvaron och en så normal 

livssituation som möjligt ligger till grund för hoppets upprätthållande. Med utgångspunkt från 

detta ska människor med dialys eftersträva sådana förutsättningar. Sjuksköterskan kan inte 

egenhändigt skapa dessa förhållanden men Heinz, Babrow, Badzek och Moss (2001) menar att 

uppmuntran är en metod som dialyspatienter förespråkar för att känna stöd i sina beslut om be-

handling och våga ta initiativ. Få av sjuksköterskorna i deras studie tyckte att något behov av 

uppmuntran fanns vilket är ytterligare ett skäl att framhålla hoppet inom vården. 

 

Det är av stor vikt att sjuksköterskan visar ett intresse för patienten. Kralik et al. (2001) kom i 

sin studie fram till att det är viktigt att vårdpersonalen har en öppen och genuin relation med 

patienterna samt är villiga att lyssna på vad de har att säga. Thorsteinsson (2002) kom fram till 

att sjuksköterskans kompetens tillsammans med den stödjande och vårdande rollen bidrar till 

ett ökat välbefinnande, minskad ängslan och osäkerhet. Den professionella omvårdnaden utgör 

den viktigaste delen av hur människor med kroniska sjukdomar uppfattar vårdkvaliteten. Sjuk-
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sköterskan har ett ansvar gentemot patienten att ge denne så bra vård som möjligt. Söderberg et 

al. (1999) beskriver hur viktigt det är att respektera människans värde vid möten med kroniskt 

sjuka människor. Brown och Williams (1995) menar att patientens personliga upplevelser bör 

stå i centrum för sjuksköterskans intresse och utövande. För att kunna utveckla en grund för ett 

bra omhändertagande av patienter i vården krävs forskning över hur patienterna upplever sjuk-

domen. Genom kunskap om hur kroniskt sjuka människor upplever livet får sjuksköterskan en 

ökad medvetenhet vilket leder till en ökad förståelse för betydelsen av att patientens får behålla 

sin autonomi (Lindsey, 1997). Enligt Lindsey (1996) har vården haft fokus på att identifiera 

problem och om sjuksköterskan bara fokuserar på detta så kommer bara det området att synas. 

Om sjuksköterskan är medveten om att det går att uppleva hälsa i sjukdom och fokuserar på 

detta kommer även detta område att vara synligt. Shapiro (2002) menar att sjuksköterskans in-

terventioner bör innefatta hela familjen, en kommunikation med en ömsesidig förståelse samt 

att tillsammans lösa de problem som uppstår. En konsekvens av denna studie är att sjuksköters-

kor och övrig vårdpersonal bör ha kunskap om hur kroniskt njursjuka människor upplever sitt 

liv för att kunna planera och individanpassa omvårdnaden för dessa människor. Målet är att de 

kroniskt njursjuka människorna får förutsättningar för att uppnå en så god livskvalitet som möj-

ligt. 

 

I studien har vi höjt trovärdigheten och bekräftbarheten genom att ha med en tabell över de ar-

tiklar som ingår i analysen med fakta om deltagande, analysmetod och huvudfynd. All text går 

att spåra tillbaka till ursprungskällan genom referenstekniken. Studiens bekräftbarhet säkras 

genom att läsaren ska kunna se att texten i resultatet har en ursprungskälla (Holloway & Whee-

ler, 1996, s.163-169). Pålitligheten i studien har höjts genom en detaljerad beskrivning av ana-

lysarbetets olika steg. Pålitligheten anses vara hög eftersom man kan följa forskningsprocessens 

olika steg samt att den håller en rekommenderad standard (Holloway & Wheeler, 1996, s. 163-

169). Man kan undvika ensidig subjektivitet genom att låta flera personer analysera samma 

text. Forskaren kan ge detaljerade exempel på material som använts vid tolkningen och hur 

tolkningen gått tillväga. Detta för att läsarna ska kunna följa och kontrollera de olika stegen i 

analysen (Kvale, 2001, s.188). En fördel med studien är att vi har varit två personer som arbetat 

tillsammans och kunnat se på saker från olika synvinklar. En nackdel med denna form av litte-

raturstudie kan vara att de artiklar som använts var på engelska vilka vi översatt. Där finns där 
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en risk att olika nyanser av innebörden i texten gått förlorad. Detta har vi dock försökt hindra 

genom att båda jämfört ursprungstexten i artiklarna med de översatta delarna. Resultatet av 

denna litteraturstudie kan inte generaliseras på alla människor som lever med dialysbehandling 

men detta anses inte heller vara meningen med en kvalitativ undersökning. Överförbarheten be-

stäms genom att den kunskap man fått genom studien kan ge förståelse för en grupp människor 

(Holloway & Wheeler, 1996, s. 163-169).  

 

Förslagsvis kan man fortsätta forska inom ämnet och utgå från familjen som helhet och hur de-

ras upplevelser av livet påverkats av sjukdom. Vidare forskning behöver också genomföras be-

träffande kroniskt njursjuka människors misstro gentemot vårdpersonalen och hur detta påver-

kar människornas livskvalitet. Forskning kan också genomföras med fokus på dessa männi-

skors hälsa.  
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