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Abstrakt 

 
Människor som lever med kronisk sjukdom är ofta i behov av någon sorts 
behandling för att få en bättre tillvaro. Oavsett behandling påverkas det 
dagliga livet på något sätt. Syftet med denna litteraturstudie var att 
beskriva människors upplevelse av att leva med dialysbehandling. Med 
dialysbehandling avses i denna studie peritonealdialys och hemodialys. 
Studien grundar sig på 15 vetenskapliga artiklar. Artiklarna bearbetades 
med en kvalitativ innehållsanalys. Analysarbetet resulterade i fem 
kategorier; att vara tvingad att ge upp sitt tidigare liv, att inte orka leva 
som tidigare, att känna rädsla och sorg inför dialysen och oro inför 
framtiden, att vara hoppfull inför en transplantation och känna stöd från 
familjen samt att vara självständig och känna sig trygg med dialys.  
 
Nyckelord: dialysbehandling, begränsningar, trötthet, sorg, hopp, insikt. 
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Miljontals människor över hela världen lever med kronisk sjukdom. Människor som 

lever med kronisk sjukdom påverkas i sitt dagliga liv på en rad olika sätt. Cameron och 

Gregor (1987) menar att kronisk sjukdom blir till en livserfarenhet som involverar 

bestående avvikelser från det normala, orsakat av oundvikliga sjukdomsförändringar. 

Den kroniska sjukdomen innebär en förändring i individens levnadssätt där 

omprövningar av värderingar vad gäller funktion och hälsa är en förutsättning (Jerrett, 

1994). Mottagandet av beskedet att vara drabbad av en kronisk sjukdom väcker många 

känslor. Utan adekvat kunskap och information om hur sjukdomen påverkar identiteten 

och om hur nuet och framtiden kommer att se ut, känner sig den drabbade människan 

ensam och sårbar (Kralik, Brown, & Koch, 2001). Price (1996) menar att människor 

som lever med kronisk sjukdom upplever att kroppen ständigt gör sig påmind. 

Vardagliga aktiviteter upplevs inte längre som självklara, då ständig hänsyn till 

kroppens nedsatta funktion måste tas. Upplevelsen av kronisk sjukdom är dynamisk och 

invecklad. Price (1996) menar även att det som motiverar människan är de uppsatta mål, 

behov, resurser och prioriteringar som upprättats tillsammans med närstående.   

 

Price (1996) belyser de kroniskt sjukas besvikelse över sin nedsatta kroppsfunktion, 

deras oro över hur de ska orka ta hand om sin kropp, orka med behandlingar samt hur 

de ska kunna uppvisa en plausibel social bild av sig själva. I sjukdomsupplevelsen för 

dessa människor ingår ofta en trötthetskänsla. Sjukdomen samt rädslan och osäkerheten 

inför den ovissa framtiden innebär förlust av energi och hopp (Benet, 1996). För att 

orka med hela sin dag måste de planera sina aktiviteter utifrån sin energinivå, de lär sig 

ganska snart hur mycket energi det åtgår för olika aktiviteter (Lerdal, 1998). Enligt 

Benet (1996) måste människan för att klara av att leva med kronisk sjukdom ha en 

balans mellan anpassning och beständighet, aktivitet och vila, accepterande och 

förkastande, styrka och svaghet, kärlek och likgiltighet, humor och ledsamhet samt ilska 

och glädje. Varje förändring är förenad med en risk, tas inga risker kan inga positiva 

förändringar ske. För att växa som människa krävs mod att möta både framgång och 

misslyckande (Benet, 1996). De livserfarenheter människan har påverkar hur hon 

upplever och hanterar sin kroniska sjukdom (Klang & Clyne, 1997). De människor som 

fått information och utbildning om sin sjukdom och dess olika behandlingsalternativ 

upplever större självständighet och bemästrar lättare den stress som livet med kronisk 

sjukdom innebär (Klang, Björvell, & Clyne, 1999). 
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Många av de människor som lever med en långvarig eller kronisk sjukdom genomgår 

svåra och påfrestande behandlingar som kan vara livslånga. Ett exempel på sådan 

behandling är oxygenterapi. Människor som är ständigt beroende av syrgas upplever en 

bundenhet till hemmet eftersom utrustningen ofta är ohanterlig och begränsar 

rörligheten. Medvetenheten om kroppens syrgasbehov underlättar accepterandet av 

behandlingen. Det välbefinnande som infinner sig i samband med behandlingen 

påverkar också accepterandet, men den drivande kraften är viljan att leva vidare (Ring 

& Danielsson, 1997). Människor som har cancer genomgår också påfrestande 

behandlingar, ett exempel är cytostatikabehandling. De som genomgår denna 

behandling beskriver en känsla av rädsla, en rädsla för det okända, att inte veta hur 

behandlingen går till eller hur det kommer att sluta. Illamående, trötthet och brist på 

energi är biverkningar som många av dessa människor beskriver (Cowley, Heyman, 

Stanton, & Milner, 2000). 

 

Vid ett flertal sjukdomar påverkas kroppens olika organsystem. Vid t ex diabetes och 

kardiovaskulära sjukdomar samt vid medicinska njursjukdomar leder förloppet inte 

sällan till kronisk njursvikt, vilket medför en förlust av njurarnas normala funktion 

(Eknoyan, Levey, Levin, & Keane, 2001). För att ersätta den förlorade funktionen i 

njurarna kan olika former av dialysbehandling bli aktuell (Lindqvist & Sjödén, 1998).  

 

Dialysbehandlingen består i huvudsak av två former, peritonealdialys och hemodialys. 

Vid peritonealdialys utnyttjar man peritoneum som dialysmembran. Dialysvätskan 

instilleras via en inopererad kateter till peritonealhålan där det uppstår en 

koncentrationsgradient mellan de i blodet lösta slaggprodukterna och dialysvätskan. När 

vätskan tappas ut ur bukhålan avlägsnas slaggprodukter och vatten ur patienten. Den 

vanligaste formen av peritonealdialys är CAPD (kontinuerlig ambulatorisk 

peritonealdialys), vilken patienten sköter själv i hemmet. De flesta människor som har 

CAPD byter dialysvätska fyra gånger per dygn, varje byte tar 30-45 minuter (Lindqvist 

& Sjödén, 1998). 

 

Vid hemodialys leds patientens blod ut ur kroppen och passerar en s.k. konstgjord njure, 

ett dialysfilter, för att därefter återföras till blodbanan. Blodet leds via en AV-fistel 

(arterio-venös fistel) på underarmen till en dialysapparat med artificiellt semipermeabelt 
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membran. Denna form av dialys utförs tre till fyra gånger per vecka på sjukhus, varje 

behandling tar cirka fyra timmar (Lindqvist, Carlsson, & Sjödén, 1998).  

 

Dialysbehandlingen innebär stor påverkan på patientens dagliga liv, behandlingen 

kräver omsorg och är mycket tidskrävande (Lindqvist & Sjödén, 1998). Gruppen 

människor som behandlas med dialys är ständigt ökande samtidigt som tekniken inom 

området utvecklas. I denna situation är det därför viktigt att lyfta fram upplevelsen hos 

den enskilda människan. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människors 

upplevelse av att leva med dialysbehandling. Gruppen människor exkluderar barn under 

18 år. Med dialysbehandling avses i denna studie peritonealdialys och hemodialys.  

 

Metod 
Litteratursökning 

De databaser som användes till litteratursökningen av internationella vetenskapliga 

artiklar var: CINAHL, PsycINFO, MEDLINE (PubMed) och Academic Search Elite. 

Sökord som användes var: ESRD (end stage renal disease), dialysis, experience of, lived 

experience, quality of life. De urvalskriterier som användes var att artiklarna publicerats 

på engelska, från 1990 och framåt samt att de endast berörde vuxna, d.v.s. över 18 år.  

Denna sökning resulterade i 42 artiklar varav 15 svarade mot syftet (Tabell 1). 

 

Analys 

Litteraturen analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalysen ger 

kunskap och förståelse för det studerade fenomenet (Sveinsdóttir, Lundman, & Norberg, 

1999). Målet med innehållsanalys är att resultatet skall kunna relateras till 

ursprungsdatas sammanhang. Metoden är detaljerad då den till skillnad från strikt 

kvalitativ design eftersträvar yttre validitet. Innehållsanalys avser att ge en systematisk 

och objektiv bild av verbal, visuell eller skriven data för att beskriva och kvantifiera 

specifika fenomen Innehållsanalys kan ha två olika ansatser, manifest eller latent. 

Manifest innehållsanalys beskriver synliga och självklara komponenter i texten, medan 

den latenta analysen fokuserar på den underliggande meningen. (Downe-Wamboldt, 

1992). Burnard (1991) menar att all data bör läsas objektivt för att få en känsla för 

helheten. Målet är sedan att koda och kategorisera materialet för att så småningom få 

fram täckande och beskrivande kategorier. När det gäller innehållsanalys finns det flera 
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tillvägagångssätt. Den här litteraturstudien har bearbetats med inspiration av Burnard´s 

(1991) 14 analyssteg.  

 

Analysarbetet började med genomläsning av artiklarna (Tabell 1). Artiklarna lästes ett 

flertal gånger, detta för att få en djupare förståelse för textens innehåll och för att kunna 

se helheten. Textenheter som motsvarade syftet extraherades och kondenserades för att 

få fram textens kärna. De kondenserade textenheterna kodades till en första 

kategorisering. Kategorierna granskades och de med liknande innebörd klustrades i flera 

steg till bredare kategorier för att få fram en slutlig kategorilista. Under kategoriseringen 

fördes en kontinuerlig diskussion som gav anledning till att åter studera den ursprung-

liga texten, detta för att få en förankring av kategorierna. Som ett led i valideringen av 

kategorierna granskades de av handledaren och en diskussion fördes. Artiklarna lästes 

åter, nu parallellt med kategorilistorna för att se om kategorierna täckte innehållet, små 

justeringar gjordes.   

 

Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=15) 
 
 
Författare, år 

 
Typ av 
studie 

 
Deltagare 

 
Metod 

 
Huvudfynd 

 
Breckenridge 
(1997) 
 

 
Kvalitativ 

 
22 människor 
med *dialysbeh. 

 
Semistrukturerade              
djupintervjuer 

 
Valet av dialysbehandling 
gjordes av deltagarna 
själva eller avgjordes av 
andra faktorer. 
 

Cormier-
Daigle & 
Stewart (1997) 

Kvantitativ 30 män med  
hemodialys 
    

Copingfrågeformulär 
(WOC) & 
Självbedömningsformulär 
(IPRI) 
 

Deltagarna använde sig 
primärt av problem-
fokuserad coping. 
 

Estwing 
Ferrans & 
Powers (1993) 

Kvantitativ 349 människor 
med hemodialys 

Ferrans & Powers 
livskvalitetsindex (QALI)

Deltagarna i denna studie 
var nöjda med sitt liv i 
stort. 
 

Gregory et al. 
(1998) 

Kvalitativ 36 människor 
med hemodialys 
 

Semistrukturerade 
intervjuer 

Deltagarna omdefinierade 
begrepp som stöd, 
sjukdom och behandling. 
 

Gudex (1995) Kvantitativ 705 människor, 
njurtransplanterade
eller med dialys-
beh. 
 
 
 

Hälsofrågeformulär 
(HMQ) 

Deltagarna var osäkra 
inför framtiden och 
saknade energi. 
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Tabell 1 (forts.) Översikt över artiklar ingående i analysen (n=15) 
 
 
Författare, år 

 
Typ av 
studie 

 
Deltagare 

 
Metod 

 
Huvudfynd 

 
Gurklis & 
Menke (1995) 

 
Kvalitativ   
och 
kvantitativ 

 
129 människor 
med hemodialys 

 
Strukturerad intervju med 
öppna frågor 

 
Deltagarna använde ett 
flertal olika coping-
metoder för att handskas 
med stressorer. 
 

Hagren et al. 
(2000) 

Kvalitativ 15 människor med 
hemodialys 

Semistrukturerade 
intervjuer 
 

Deltagarna upplevde 
dialysmaskinen som en 
livlina och en lindring av 
lidandet. 
 

Janes (1990) Kvantitativ 8 människor med 
dialysbeh. 

Ferrans & Powers 
livskvalitetsindex (QALI)

Studien visar på stora 
variationer i begreppet 
livskvalitet. 
 

Lindqvist et al. 
(2000) 

Kvalitativ 86 människor, 
njurtransplanterade
el. med dialys-beh.
 

Ostrukturerade intervjuer Huvudtemat var en 
önskan om ett oberoende 
och normalt liv. 
 

Molzahn 
(1991) 

Kvalitativ 10 människor med 
hemodialys 

Semistrukturerade 
intervjuer 

Deltagarna var berövade 
några väsentliga faktorer 
för ett bra liv, där person-
liga förbindelser och fysi-
skt status påverkade mest. 
 

Peters et al. 
(1994) 

Kvantitativ 248 människor 
med dialysbeh. 

Frågeformulär i 8 delar Det framkom att det fanns 
relativt små skillnader 
mellan dialyspatienter 
med och utan arbete vad 
gäller demografisk, 
fysisk, psykosocial och 
yrkesmässig potential. 
 

Ritterman et al. 
(1993) 

Kvalitativ 6 människor med 
dialysbeh. 

Semistrukturerade 
intervjuer 

Studien förtydligar det 
tekniska i den njursjukes 
liv och belyser 
meningsfullheten i 
sjuksköterskans 
patientkontakt. 
 

Salek (1996) Kvalitativ  256 njursjuka 
människor 

Semistrukturerade 
intervjuer 

7 faktorer som är viktiga i 
mätning av livskvaliteten. 
 

Weil (2000) Kvalitativ 14 människor med 
hemodialys 

Semistrukturerade 
intervjuer 

Deltagarnas olika 
upplevelser av hopp. 
 

White & 
Grenyer (1999) 

Kvalitativ 22 människor med 
dialysbeh. och 
deras partners 

Ostrukturerade  
Intervjuer 

Vikten av att sjuksköt-
erskan uppmärksammar 
och svarar på den känslo-
mässiga inverkan kronisk 
sjukdom och dess behand-
ling har på familjen. 
 
 

*Med dialysbehandling avses i tabellen människor med hemo- och peritonealdialys.  
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Resultat  
Analysen resulterade i fem kategorier (Tabell 2) som presenteras i texten nedan och 

illustreras med citat från artiklarna.  

 

Tabell 2 Översikt över kategorier (n=5) 

Kategorier 

Att vara tvingad att ge upp sitt tidigare liv    

Att inte orka leva som tidigare  

Att känna rädsla och sorg inför dialysen och oro inför framtiden 

Att vara hoppfull inför en transplantation och känna stöd från familjen 

Att vara självständig och känna sig trygg med dialys  

 

Att vara tvingad att ge upp sitt tidigare liv 

Kategorin att vara tvingad att ge upp sitt tidigare liv visar på de begränsningar 

människorna  som lever med dialys erfor, och hur begränsningarna även påverkade 

familjen. Dialysbehandlingen innebar en förändrad livsstil (Gregory, Way, Hutchinson, 

Barret, & Parfrey, 1998) vilket avspeglade sig i flera aspekter, där tiden som 

tillbringades i dialys hade stor inverkan. Människorna i studierna kände sig fängslade i 

dialysen och upplevde sig ha en begränsad frihet (Cormier-Daigle & Stewart, 1997; 

Estwing Ferrans & Powers, 1993; Gudex, 1995; Gurklis & Menke, 1995; Hagren, 

Petersén, Severinsson, Lützén, & Clyne, 2000; Lindqvist, Carlsson, & Sjödén, 2000; 

Molzahn, 1991; Ritterman, Northsea, Hausauer, Green, & Swanson, 1993). De kände 

svårigheter att delta i sociala aktiviteter då dessa ständigt måste planeras utifrån 

dialystiderna (Estwing Ferrans & Powers, 1993; Lindqvist, Carlsson, & Sjödén, 2000; 

Weil, 2000). Kost- och vätskerestriktioner upplevdes också som ett problem (Cormier-

Daigle & Stewart, 1997; Gregory et al., 1998; Gudex, 1995; Molzahn, 1991; Ritterman 

et al., 1993), de kände sig begränsande när de inte kunde äta och dricka som andra, 

speciellt i samband med restaurangbesök och firande av storhelger (Estwing Ferrans & 

Powers, 1993; Molzahn, 1991; Ritterman et al., 1993). 

 
Dialysis takes up a lot of time… like a quarter of your life when you think 
about it as far as hours (Gurklis & Menke: 1995, s. 383) 
 
I just think there is no more prison in this world (Molzahn: 1991, s. 177). 
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You can never go away suddenly, everything has to be planned carefully 
(Lindqvist, Carlsson, & Sjödén: 2000, s. 294) 
 
I find the fluid part the hardest because I love to drink ice water. And you 
know, if you drink too much, the next time you come in, it’s going to be a 
harder dialysis for you (Gregory et al.: 1998, s. 9) 

 

Dialysbehandlingen inskränkte även på aspekter som boende och yrkesliv (Hagren et 

al., 2000). I en av studierna framkom det att människorna i vissa fall tvingades flytta till 

annan ort för att komma närmare dialysenheten (White & Grenyer, 1999). Svårigheter 

att arbeta och få jobb (Molzahn, 1991; Ritterman et al., 1993) avspeglade sig i en 

försämrad ekonomi (Estwing Ferrans & Powers, 1993; Gurklis & Menke, 1995). 

Möjligheten till semester och resor var också begränsade, dels genom behovet av närhet 

till dialysenhet för människorna med hemodialys och dels av den mängd vätskor och 

utrustning som människorna med peritonealdialys behövde ta med (Cormier-Daigle & 

Stewart, 1997; Estwing Ferrans & Powers, 1993; Gudex, 1995; Peters, Hazel, Finkel, & 

Colls, 1994; Weil, 2000; White & Grenyer, 1999). Människorna i studierna upplevde att 

de begränsade familjens liv och att dialysrutinerna tröttade och tärde på make/maka 

(Gregory et al., 1998; Hagren et al., 2000; White & Grenyer, 1999). På grund av 

behovet av hjälp i det dagliga livet kände de en beroendeställning till de närstående 

(White & Grenyer, 1999; Lindqvist, Carlsson, & Sjödén, 2000; Ritterman et al., 1993; 

Gudex, 1995; Gurklis & Menke, 1995). Helst av allt ville de leva ett normalt liv (White 

& Grenyer, 1999; Gregory et al., 1998) men de tvingades acceptera dialysbehandlingen 

för att inte dö (Gregory et al., 1998; Gurklis & Menke, 1995; Hagren et al., 2000; 

Molzahn, 1991). 

 

We always wanted to live on a farm, and we got our own hobby farm. We 
were really happy there. We realised with my husband’s bad back and 
me not being able to do a lot we’d have to sell up. So we moved down 
here into an apartment. It’s a bit easier now that I’m closer to town 
(White & Grenyer: 1999, s. 1316). 
 
When we retired we thought we would be able to travel. But dialysis has 
stopped that (White & Grenyer: 1999, s. 1316). 

 
I think, that this is harder on my wife than it is on me, all this dialysis 
business. Especially when I get my headaches. She suffers more than I do 
(Hagren et al.: 2000, s. 200). 
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I have to accept this because this is my life. If I don’t do it that’s the end. 
But sometimes I feel I don’t want to continue (Hagren et al.: 2000, s. 
199). 

 

Att inte orka leva som tidigare 

Kategorin att inte orka leva som tidigare speglar de fysiska påfrestningar människor 

som lever med dialysbehandling får erfara. Människorna i studierna upplevde att de 

kände sig mycket trötta och svaga efter dialysen och att de i regel inte orkade med något 

mer de dagarna (Cormier-Daigle & Stewart, 1997; Estwing Ferrans & Powers, 1993; 

Hagren et al., 2000; Lindqvist, Carlsson, & Sjödén, 2000; Molzahn, 1991;Ritterman et 

al., 1993). I studierna framkom det att människorna kände brist på energi och uthållig-

het vilket medförde fysiska begränsningar (Molzahn, 1991; White & Grenyer, 1999; 

Salek, 1995; Gudex, 1995; Peters et al., 1994). De upplevde att livet hade förändrats och 

de orkade inte längre vara eller leva som tidigare (Gregory et al., 1998; Gurklis & 

Menke, 1995; Lindqvist, Carlsson, & Sjödén, 2000; Molzahn, 1991; Weil, 2000; White 

& Grenyer, 1999). Huvudvärk, kramp och klåda var några av de biverkningar som 

kunde upplevas i samband med dialysen (Gregory et al., 1998; Hagren et al., 2000; 

Lindqvist, Carlsson, & Sjödén, 2000; Molzahn, 1991), minskad lukt och smak 

(Molzahn, 1991), koncentrationssvårigheter och sömnrubbningar kunde också 

förekomma (Cormier-Daigle & Stewart, 1997; Gudex, 1995). De kroppsliga 

förändringar som dialysen medförde kunde skapa avsmak hos vissa deltagare i 

studierna. De kunde t ex känna avsky över sin stora mage och över fisteln på armen då 

den såg ut som en knöl (Breckenridge, 1997; Lindqvist, Carlsson, & Sjödén, 2000). 

 
In reality I only have a 4-day week because the dialysis days don’t count 
because I’m too tired to do anything (Hagren et al.: 2000, s. 199). 
 
I had to move my mind off an individual who was high energy and had no 
health problems to one who was high energy with some health problems 
… I didn’t have that drive I’ve always had all my life…. And I wasn’t 
able to carry out those things that made me what I am (Gregory: 1998, s. 
4). 
 
…the difficult thing is having headaches sometimes at the end of dialysis. 
And there is no way of ignoring them either. It can be hard. We’ve tried 
almost everything. There’s no pill that works; some of them have knocked 
me out. But that doesn’t help. The only way is to wait for it to pass. Now 
it’s better. I’m only in pain for a couple of hours, but it used to last for 3-
5 hours after dialysis (Hagren et al.: 2000, s. 200). 
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…you don’t want to talk about it, problems with clothes, nothing fits you 
because of this disgusting, big stomach (Lindqvist, Carlsson, & Sjödén: 
2000, s. 295). 
 

Att känna rädsla och sorg inför dialysen och oro inför framtiden 

Kategorin att känna rädsla och sorg inför dialysen och oro inför framtiden speglar den 

ängslan och ovisshet människor som är beroende av dialysbehandling ständigt lever 

med. Människorna i studierna kunde känna bitterhet och missnöje med dialyspersonalen 

då de upplevde att personalen ibland saknade empati och teknisk kunskap (Estwing 

Ferrans & Powers, 1993; Molzahn, 1991). De kände rädsla och stress för eventuella 

komplikationer i samband med dialysbehandlingen (Cormier-Daigle & Stewart, 1997; 

Gurklis & Menke, 1995; Molzahn, 1991). Människorna i en av studierna uttryckte 

rädsla för att behandlingen inte skulle hjälpa dem (Hagren et al., 2000). De var oroliga 

för sin hälsa (Gudex, 1995; Hagren et al., 2000; White & Grenyer, 1999) och kände sig 

sorgsna och tvivlande inför den ovissa framtiden och ifrågasatte hur länge 

dialysbehandlingen kunde hålla dem vid liv ((Breckenridge, 1997; Gregory et al., 1998; 

Gudex, 1995; Gurklis & Menke, 1995; Hagren et al., 2000; Molzahn, 1991; Weil, 

1997). När människorna i studierna såg sjuka och döende medpatienter kände de 

hopplöshet (Gregory et al., 1998; Molzahn, 1991; Weil, 1997). De var nedstämda och 

deprimerade (Estwing Ferrans & Powers, 1993; Gudex, 1995; Gurklis & Menke, 1995; 

White & Grenyer, 1999) över sin situation och kunde inte se någon mening med livet 

(Estwing Ferrans & Powers, 1993; Gregory et al., 1998; Lindqvist, Carlsson, & Sjödén, 

2000). 

 

Sometimes I get a bit annoyed when they put the needle in, I’m not easy 
and it takes almost 4-5 hours for my treatment. The time before last they 
had to redo the needle three times. The fourth they succeeded. ….I might 
have to wait, since there are many patients coming in at once. Then I’ll 
start checking out who’s going to come and put the needle in me today. 
And then, of course, when I know who it is that’s going to do that I can 
relax and I’ll know that this will be fine. But if I know it’s going to be 
someone who isn’t good at it, then, naturally I’ll get all tense and wonder 
how it’s going to end (Hagren et al.: 2000, s. 199-200). 
 
I don’t know how much time I got left. Things are not getting any better. 
My system is starting to break down (Gregory et al.: 1998, s. 5). 
 
I find it really bad when I see somebody in here who is really sick and 
suffering. I find that tortures me… I have nightmares about this place 
almost every night (Gregory et al.: 1998, s. 6). 
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Att vara hoppfull inför en transplantation och känna stöd från familjen 

Kategorin att vara hoppfull inför en transplantation och känna stöd från familjen belyser 

vikten av att ha stöd och något att se fram emot. Människorna i studierna upplevde att 

stödet och bemötandet från familj och närstående gav dem hopp och vilja att fortsätta 

leva (Gregory et al., 1998; Gurklis & Menke, 1995; Molzahn, 1991; Peters et al., 1994; 

Weil, 2000; White & Grenyer, 1999). Även medpatienter ingav viss tröst då de befann 

sig i samma situation (Weil, 2000). Barnbarnens betydelse framhävdes ofta då de 

symboliserade framtidshopp (Ritterman et al., 1993; Weil, 2000). Hoppet kunde även 

grunda sig i andlighet och tro (Gurklis & Menke, 1995; Weil, 2000). Människorna i 

studierna hyste också stort hopp om nya medicinska rön (Estwing Ferrans & Powers, 

1993; Ritterman, 1993; Weil, 2000) och inför möjligheten att få en ny njure (Gregory & 

Menke, 1998; Hagren et al., 2000; Lindqvist, Carlsson, & Sjödén, 2000; Ritterman et 

al., 1993).  

 
My hope centres around my family. They give me hope and keep me 
going. If it had not been for my husband and my family I would have 
pulled the plug. They are the ones that give me courage, the hope to keep 
going (Weil: 2000, s. 221). 
 
A desire to observe and participate in their (grandchildren’s) 
development and growth was especially important as a source of hope 
(Weil: 2000, s. 221). 
 
My hope in Christ keeps me going… things will get better. I believe God 
has control over all (Gurklis & Menke: 1995, s. 384). 
 
You hope for a new kidney as soon as possible, but it seems difficult. If 
only I get a new kidney, I will be stronger and everything will be well 
(Lindqvist, Carlsson, & Sjödén: 2000, s. 294). 
 

Att vara självständig och känna sig trygg med dialys 

Kategorin att vara självständig och känna sig trygg med dialys speglar behovet av att ha 

insikt och kunskap om sin sjukdom och dess behandling för att kunna acceptera och 

leva med den (Gregory et al., 1998; Gurklis & Menke, 1995; Hagren et al., 2000; Weil, 

1997). Accepterandet underlättades när människorna i studierna efter dialysstarten 

kände sig friskare och fick en förbättrad hälsa (Gregory et al., 1998; Gurklis & Menke, 

1995; Janes, 1990; Ritterman et al., 1993). De upplevde även att det var viktigt att 

bevara tron på sig själv och sin självständighet (Breckenridge, 1997; Gregory et al., 
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1998; Gurklis & Menke, 1995; Lindqvist, Carlsson, & Sjödén, 2000; Weil, 1997). Detta 

var möjligt genom att omgivningen lyssnade och såg på dem som individer (Hagren et 

al., 2000; Janes, 1990). Genom ökad kunskap kände människorna trygghet och kontroll 

och kunde därigenom delta i beslut om sin vård, vilket bevarade autonomin (Cormier-

Daigle & Stewart, 1997; Gregory et al., 1998; Gurklis & Menke, 1995; Hagren et al., 

2000; Weil, 1997). Tryggheten stärktes också genom kontinuitet och god omvårdnad 

vilket för människorna i studierna innebar att de blev vänligt bemötta, träffade samma 

personal och hade sin ”egen” plats på dialysenheten (Breckenridge, 1997; Estwing 

Ferrans & Powers, 1993; Gurklis & Menke, 1995; Hagren et al., 2000; Janes, 1990; 

Ritterman et al., 1993; Weil, 2000). 

 

You have to accept that you have to be on dialysis for the rest of your life. 
Once you can accept it, you can go on with it. Now it is a part of living. It 
takes time to accept it (Gurklis & Menke: 1995, s. 384). 
 
Part of my hope is that I (can) be in control and that I know as much 
about my treatment, what’s going on, as anybody else. I feel nobody does 
anything  to me unless they explain why first, doctor’s included (Weil: 
2000, s. 222). 
 
I had some good doctors, you have to have good doctors and nurses, and 
the patient can go a long way. I was blessed with that. You can’t do it by 
yourself (Breckenridge: 1997, s.317). 

 

Människorna i studierna uttryckte tacksamhet för att dialysen höll dem vid liv (Gregory 

et al., 1998; Mozahn, 1991; Weil, 1997), de var nöjda med livet i stort och ville ta till 

vara på varje dag (Breckenridge, 1997; Estwing Ferrans & Powers, 1993; Hagren et al., 

2000; Lindqvist, Carlsson, & Sjödén, 2000; Molzahn, 1991; Ritterman et al., 1993). Det 

var viktigt att dialysen inte styrde livet (Gregory et al., 1998; Gurklis & Menke, 1995; 

Lindqvist, Carlsson, & Sjödén, 2000; Weil, 1997). Människorna i studierna ville leva så 

normalt som möjligt och arbeta i den utsträckning de orkade. Det var också viktigt för 

dem att behålla vardagliga aktiviteter som promenader, trädgårdsarbete och umgänget 

med vänner (Ritterman et al., 1993; Hagren et al., 2000; Lindqvist, Carlsson, & Sjödén, 

2000; Weil, 1997). Människorna i studierna hade en vilja att kämpa vidare trots att livet 

inte alltid var så lätt (Gregory et al., 1998; Weil, 2000; White & Grenyer, 1999). 

 

It has been a real gift (dialysis). It has provide me with the opportunity to 
be around (Weil: 2000, s.222). 
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One gentlemen stated that it took his wife 15 minutes to mow the lawn. 
“It takes me an hour and a half, but I can still do it. I will not give up” 
(Weil: 2000, s. 222). 
 
Sometimes I think there isn’t any light in 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 hospital 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, s. 
1316). 

 

Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människors upplevelse av att leva med 

dialysbehandling. Studien resulterade i fem kategorier; att vara tvingad att ge upp sitt 

tidigare liv, att inte orka leva som tidigare, att känna rädsla och sorg inför dialysen och 

oro inför framtiden, att vara hoppfull inför en transplantation och känna stöd från 

familjen samt att vara självständig och känna sig trygg med dialysen.  

 

Att vara tvingad att ge upp sitt tidigare liv, beskrev den förändrade livsstil människor 

som lever med dialysbehandlingen erfar. Förändringar i dagliga rutiner blev nödvändiga 

för att anpassa sig till dialysen, anpassningen innebar bland annat kost- och 

vätskerestriktioner och planering av sociala aktiviteter. Det blev även en förändring i 

familjerelationen då den sjuke befann sig i en beroendeställning till sina närstående. 

Rush Michael (1996) menar att förändringarna i det dagliga livet påverkar individen 

olika, ofta är det inte förändringen i sig, utan tanken på att en förändring måste göras 

som är svår att acceptera. Förändring av invanda rutiner och att behöva acceptera en 

oönskad aktivitet känns svårt för alla inblandade. Genom att behöva göra val som 

tillgodoser sjukdomens behov påverkas identiteten hos den sjuke och denne mister 

kontrollen över sitt liv.  

 

I kategorin att inte orka leva som tidigare beskrev människorna i litteraturstudien en 

extrem trötthet efter dialysbehandlingen. Detta innebar att inga andra aktiviteter var 

möjliga på dialysdagarna. Det framkom även att de inte orkade leva och vara som 

tidigare, livet hade förändrats. Schwartz (2000) definierar fatigue/extrem trötthet som 

ett tillstånd som varar mer än två veckor och uppträder de flesta dagar. Det är vanligt 

med minskad motivation och intresse för aktiviteter, utmattning, apati, generell svaghet, 
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sömnstörningar, irritabilitet och nedstämdhet. Extrem trötthet återfinns hos ett flertal 

människor med kronisk sjukdom och påverkar både sociala och fysiska aktiviteter i det 

dagliga livet (Koch, Kralik, & Sonnack, 1999; Richardson, 1995; Small & Lamb, 1999; 

Söderberg, Lundman, & Norberg, 1999). Madjar (1997) beskriver människans lidande 

då sjukdomen förändrar kroppen på flera olika nivåer. Så länge kroppen är frisk tas den 

för given. När sedan sjukdom blir en del av livet och kroppen inte längre orkar som 

tidigare gör avsaknaden av den välbekanta fungerande kroppen sig påmind. Det är 

förlusten av fungerande kroppsfunktioner som gör att sjukdomskänsla infinner sig. 

Förändras även kroppens utseende blir känslan av förlust större.  

 

Att känna rädsla och sorg inför dialysen och oro inför framtiden, beskrev människorna i 

litteraturstudiens ovisshet och ängslan över den situation de befann sig i. Enligt Rush 

Michael (1996) ger de livsförändringar och förluster som kronisk sjukdom medför 

upphov till känslor som rädsla, skuld, sorg och frustration. Dessa känslor uppträder 

olika hos olika människor och beskrivs metaforiskt som en känslomässig berg- och 

dalbana. Rädsla för det okända, för att bli beroende, för att inte ha kontroll samt för att 

dö framkommer i Rush Michaels (1996) studie, detta framkom även bland människorna 

i den här litteraturstudien. 

 

Känsla av sorg är en normal och vanligt förekommande reaktion hos kroniskt sjuka 

människor. Denna reaktion medför en känslomässig och fysisk utmattning (Rush 

Michael, 1996). Känslan av sorg är individuell och varierar i intensitet beroende på 

tidpunkt och situation (Hollingum, 1995). Oro över den ovissa framtiden karakteriserar 

livet med kronisk sjukdom, något som Ring och Danielsson (1997) belyser, de beskriver 

även oron att leva med medvetenheten om att sjukdomen bara blir sämre. 

 

Att vara hoppfull inför en transplantation och känna stöd från familjen beskrevs i 

litteraturstudien där det framkom att stödet och bemötandet från familj och närstående 

ingav hopp och en vilja att fortsätta leva. Hopp är en personlig upplevelse som Kylmä 

och Vehviläinen-Julkunen (1997) beskriver som en känsla, en erfarenhet eller ett behov. 

Hopp kan definieras som en tro på sin egen eller familjens framtid och som en tro på 

möjligheten till nya lösningar där svårigheter kan förebyggas och hanteras. Hoppet kan 

även finnas i en relation till Gud eller annan högre makt (Ibid.).  
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Vid insjuknandet i en kronisk sjukdom omvärderas begreppet hopp. Osäkerhet, rädsla, 

frustration och ilska hotar hoppet. Relationer till närstående, samhället och Gud 

omvärderas och förändras. Enligt Forbes (1999) kan människan genom att förlika sig 

med sin situation, släppa sina gamla värderingar och införliva sjukdomen med sitt nya 

jag återskapa hoppet i en ny form. Med hoppets återkomst kommer även livsglädjen. I 

närvaron av den kroniska sjukdomen finns ständigt både hopp och förtvivlan, att 

bibehålla hoppet är en livslång process (Ibid.). 

 

Small och Lamb (1999) belyser vikten av att ha stöd från familjen då detta gör livet 

lättare att leva. Peterson Tilden och Weinert (1987) beskriver det sociala stöd som ett 

nätverk kan erbjuda. Det sociala nätverket kan bestå av familj, vänner, grannar, 

arbetskamrater och andra som kan ge stöd. Stödet är beroende av storleken, relationen, 

och hur homogen nätverksgruppen är. Det sociala stödet är beroende av den hjälp som 

erbjuds från nätverket. Stödet är informellt, frivilligt och ömsesidigt.  

 

Människorna i litteraturstudien uppgav att de även behövde stöd från medpatienter då 

dessa befann sig i samma situation och förstod deras behov. Rush Michael (1996) 

bekräftar detta och påvisar medpatienters positiva inverkan då det gäller att förstå och 

hantera sin egen sjukdom. Mäkinen, Suominen och Lauri (2000) menar att människor 

med kronisk sjukdom känner sig hjälpta av att dela sina erfarenheter med personer i 

samma situation. 

 

Kategorin att vara självständig och känna sig trygg med dialysen beskrev människorna i 

litteraturstudiens behov av att ha insikt och kunskap om sin sjukdom och dess 

behandling. Rush Michael (1996) beskriver hur människor med kronisk sjukdom genom 

att söka stöd och kunskap återfår kontrollen över sitt liv och finner mening i sin 

sjukdom. Genom att ha kunskap underlättades accepterandet av sjukdomen och de 

förändringar som den innebar. Kunskapen kom huvudsakligen genom erfarenheter i det 

dagliga livet, genom att prova sig fram, men även genom egna studier och via möten 

med sjukvårdspersonal och medpatienter. Genom att ha kunskap och kontroll över 

sjukdomen kan människan vara delaktig i beslut om sin vård och behandling (Ibid.). 

Detta framkom även i litteraturstudien, med kunskap och kontroll bevarades autonomin. 

Andersson (1996) skriver om rätten att göra autonoma val, det är vårdpersonalens 
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skyldighet att underlätta dessa val. Vård och behandling ska så långt som möjligt 

planeras och genomföras i samråd med patienten. 

 

I litteraturstudien framkom betydelsen av att bevara självständigheten och tron på sig 

själv. Mechanic (1995) belyser vikten av att bevara sin självständighet, självaktning och 

motivation då kronisk sjukdom utmanar individens personlighet både i dess möjlighet 

att klara av sina vanliga roller men även i dess integration med samhället. Avvikelser 

från normala aktiviteter hotar individens personlighet och dennes förmåga att hantera 

det nya levnadsförhållandet. För att bevara individens självständighet och självaktning 

behövs stöd och bekräftelse från omgivningen.  

 

Resultatet av denna studie förväntas ge de människor som genomgår dialysbehandling 

ett bättre bemötande och en mer individanpassad omvårdnad. Denna litteraturstudie kan 

bidra till att sjuksköterskor uppmärksammar denna patientgrupps upplevelser och behov 

och utnyttjar denna kunskap i mötet med patienten. Det är viktigt att sjuksköterskan 

respekterar patientens behov av att ha kontroll över sin behandling. Sjuksköterskan kan 

stärka patienten och göra denne delaktig i sin vård genom att lyssna på och se hela 

människan (Lindsey, 1997). Genom att medvetandegöra patienten om sina egna 

resurser, sin styrka, det egna ansvaret och möjligheten att göra egna val kan sjuk-

sköterskan enligt Jones & Meleis (1993) stärka patienten så att denne kan uppleva hälsa 

i sin sjukdom. Desto större kunskap och förståelse patienten har ju mer delaktig blir 

han/hon i sin egen vård. Detta ökar motivationen och känslan av oberoende (Wellard & 

Bethune, 2000). 

 

Den sjuka människan är ofta orolig och har många frågor. Genom att hantera och 

besvara dessa frågor kan sjuksköterskan förhindra att den sjuke upplever besvikelse och 

isolering (Rush Michael, 1996). Enligt Rush Michael (1996) bör sjuksköterskan se hela 

människan och inte bara det som är sjukt. Kräver sjukdomen som vid hemodialys 

avancerad medicinteknisk behandling är det enligt van der Riet (1997) lätt att 

sjuksköterskan inte ser människan utan fokuserar på den tekniska utrustningen. Den 

medicintekniska delen av vården måste integreras i omvårdnaden den ska vara 

närvarande men inte styrande. Dialysen ska bara vara en del i patientens liv, den bör 

inte överskugga hela tillvaron (Bevan, 1998).  
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Fördelen med denna litteraturstudie är att den belyser livet för den ökande grupp 

människor som behandlas med dialys. Genom att uppmärksamma dessa människors 

upplevelser kan behov och bemötande anpassas i omvårdnaden av den enskilde 

individen. Vidare forskning inom området kan förslagsvis inriktas på de närståendes 

perspektiv då det i denna studie framkommit att dialysbehandlingen begränsar hela 

familjen. Det vore även intressant att studera upplevelsen hos människor med 

peritonealdialys och hemodialys var för sig, då denna litteraturstudie begränsas av att de 

olika dialysmetoderna inte specificerats.  
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