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Abstrakt 

Dialys är en livsuppehållande behandling för personer med kronisk 

njursvikt. Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser av att vara 

beroende av hemodialysbehandling. Studien baserades på 10 internationella 

studier. Artiklarna analyserades med manifest kvalitativ innehållsanalys. 

Analysen resulterade i fem kategorier: Att det är en livlina och att man 

hoppas överleva; Att vara styrd av dialysmaskin, vårdgivare och av 

dietrestriktioner; Att vara i behov av stöd från personal, medpatienter och 

familj; Att trötthet leder till begränsningar och beroende, Att vara osäker 

och känna rädsla inför framtiden. Av resultatet framgick att beroendet av 

behandling ledde till begränsningar i livet och att stöd och information var 

betydande. Lämpliga omvårdnadsinterventioner att utföra för sjuksköterskor 

var att inge hopp, stöd och information till den sjuke.  

 

 

 

Nyckelord: hemodialysbehandling, beroende, begränsningar, upplevelser av, kvalitativ 

studie, manifest innehållsanalys. 
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Vanligen har njurar stor kapacitet, vilket gör att det kan ta lång tid innan personen eller 

sjukvården upptäcker att njurproblem finns. Förekomsten av terminal 

njurfunktionsnedsättning ökar med personens ålder (Baillod, 1995). Vid terminal 

njurfunktionssjukdom anses individen vara i slutfasen av sjukdomen när njurfunktionen 

minskat med 90 %. Om njurfunktionen sjunker under 5 % avlider individen om inte 

behandling påbörjats (O´Neill, 2004; Baillod, 1995). Kronisk njurfunktionsnedsättning kan 

orsakas av exempelvis diabetesnefropati, polycystisk njursjukdom och pyelonefrit. 

Njurfunktionsnedsättningen är kronisk när försämringen är framåtskridande och obotlig 

(Quinan, 2005; Singh, Khanna & Niaz, 2000). 

 

Redmond och Doherty (2005) beskriver att interventioner som diet, blodtryckskontroll och 

anemibehandlingar kan bromsa progression och förbättra symptom. Symtom på kronisk 

njurfunktionsnedsättning är trötthet, illamående, klåda, blekhet, perifera ödem, 

sjukdomskänsla, minskad sexuell drift. Kronisk njurfunktionsnedsättning går inte att bota men 

det finns olika behandlingsalternativ, såsom peritoneal dialys, hemodialys eller 

njurtransplantation från levande eller död donator (Redmond & Doherty, 2005). 

Transplantation anses vara den bästa metoden att ersätta njurfunktionen. Bristen på donatorer 

gör att antalet personer som behöver transplantation ökar. Dialys är därför den viktigaste 

behandlingen för övervägande del av de kroniskt njursjuka. Dialys genom att vävnad och blod 

renas från avfall kompletterar den nedsatta njurfunktionen. Det är inte botande, men en 

livsuppehållande behandling (Baillod, 1995). Dialys i jämförelse med en frisk njure ger 

ungefär 15 % funktion. För de individer som är mellan 30- 84 år, och har dialysbehandling, är 

den förväntade livslängden efter det att diagnosen är ställd ungefär 6,2 år (Quinan, 2005). 

 

Hemodialys är den vanligaste metoden av dialys. Hemodialys utförs tre gånger per vecka och 

tar ca tre till fem timmar per tillfälle att utföra (Baillod, 1995). Blod tas från ett blodkärl via 

en central venkatater eller en arterio-venös fistel på armen och får passera dialysmaskinen. I 

dialysmaskinen separeras blodet och dialysvätskan med hjälp av ett semi-permeabelt 

membran innan det återförs till personen. Människor som genomgår denna behandling kan 

känna sig ”urtvättad” efter hemodialysbehandling (Redmond & Doherty, 2005). 

Peritonealdialys innebär, till skillnad från hemodialys, att man istället för att rena blodet 

utanför individens kropp, introducerar dialysvätskan in i bukhålan, där bukhinnan verkar som 

semi- permeabelt membran och separerar individens blod allt eftersom att det renas i kroppen 

(Baillod, 1995).  
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Människor som är beroende av dialys riskerar att drabbas av protein- och kalori malnutrition. 

Dialysbehandlingen förbrukar proteiner och aminosyror från blodet vilket leder till att 

muskelvävnad bryts ned om dessa inte tillsätts. En frisk person rekommenderas ett 

proteinintag på 0,8 gram/kg/dag medan en person som får dialys bör ha ett intag på 1,2 

gram/kg/dag. Den njursjukes nutritionsstatus bör kontrolleras regelbundet och om det finns 

brister kan oralt nutritionskomplement för njurpatienter ges. Vid minskad aptit kan enteral 

näring ges. Vikt och eventuella kräkningar och diarréer bör kontrolleras. Det är vanligt att 

njurpatienter har vätskerestriktioner som kan vara 500 ml eller mindre per dag. För att ta fram 

vad som är optimalt för individen kan en dietist kontaktas (O´ Neill, 2004). 

 

Under 1960- talet hade framstegen inom dialysteknik avancerat så att individer med kronisk 

njursjukdom, och terminal njursjukdom kunde få ett förlängt liv istället för att som tidigare 

bara ha döden som alternativ (Baillod, 1995; Quinan, 2005). Eftersom det saknades tillräckligt 

med kunnig personal och kostnaden var hög valde man att utbilda anhöriga till att utföra 

dialysbehandling i hemmet (Baillod, 1995). På sjukhus är det sjuksköterskor som utför dialys. 

Ett alternativ till att få dialys på sjukhuset är att få behandlingen hemma, då vanligtvis med 

hjälp av nära anhörig. Syftet med dialys utförd i hemmet är att underlätta behandlingen och 

göra den lättillgänglig jämfört med den behandling som ges på sjukhuset. Trots detta innebär 

dialys i hemmet stort engagemang och ansvar för den som utför dialysen eftersom 

behandlingen i hemmet ofta utförs av make/maka till den som är sjuk. Det innebär att den 

personen som har det största ansvaret för hushållet i övrigt, även har ansvaret över de 

medicinska problem som finns. Den som sköter behandlingen till någon med kronisk sjukdom 

kan till följd av stressen och kraven det innebär drabbas av hälsoproblem såsom 

insomningssvårigheter, mardrömmar, depression och oro. Blir den som ger behandlingen sjuk 

kan det leda till att vården måste ges av någon annan, alternativt på sjukhuset. Det finns 

många individer med dialys som utför den själv hemma. Den som ger behandling kan känna 

att det är en plikt att ta hand om sin sjuke och saknar möjlighet att kunna välja. Vårdare till 

nära anhöriga som är sjuka kan få kronisk trötthet och bli berövade sitt eget liv till förmån för 

att hjälpa den sjuke (Quinan, 2005). 

 

Kronisk sjukdom är långvarig, ofta permanent och progressiv. Leva med en kronisk sjukdom 

innebär en påverkan på och förändring i människors liv. Sjukdom är en del av livet och har 

därmed alltid plats i en livshistoria. Allt som gjordes innan sjukdomen, hur livet var förr och 

vilka förhoppningar och drömmar som avbröts och förändrats, allt påverkas av hur personen 
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upplever sin sjukdom (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). Toombs (1993, s.63, 83) 

beskriver att kroppen upplevs främmande vid sjukdom innan togs den för given. Möjligheten 

att vara lika aktiv och delta i olika händelser minskar. En allvarlig sjukdom kan upplevas 

mycket skrämmande när man märker att de kroppsliga funktionerna sviker. Kroppen 

förändras och blir det centrala för personer med sjukdom.  

 

Öhman, et al. (2003) beskriver att människor kan uppleva bitterhet över förlusten av 

oberoende och friheten att göra vad man vill. Förlust av förmågan att bestämma över sitt liv, 

kan göra att livet inte längre känns lika värdefullt. Hos sjuka finns betydande behov av att 

prata med någon som förstår. Samtidigt isolerar sig många sjuka på grund av känslan att vara 

annorlunda och att stå utanför livet. Personer som lever med en kronisk sjukdom känner 

motstridiga känslor, de vill både leva men är samtidigt rädda och längtar efter att få dö. De 

svävar mellan hopp och en känsla av hopplöshet. De känner sig ensamma, ingen kan förstå 

dem och hur de känner sig helt och fullt.  Det är betydande för människor med sjukdom att 

återta kontroll och ansvar för att få livet mer begripligt. 

 

Strandberg, Åström och Norberg (2002) beskriver att människor strävar efter att vara stark 

och oberoende så länge det är möjligt. Detta bevisar människor genom att arbeta hårt. Så 

länge människor inte är beroende av vård kan det vara svårt att föreställa sig hur det kan vara 

att bli beroende av andra för att kunna utföra dagliga sysslor. Ellefsen (2002) beskriver hur 

människor som är beroende av vård känner sig styrda då deras möjlighet att påverka sin 

tillvaro var begränsad. De kan inte påverka när de får hjälp av vårdpersonal eftersom de är 

tvungen att anpassa sig till hur personalen har möjlighet att hjälpa dem. Människor upplever 

att de är en börda. Känslor av osäkerhet över att inte veta vem som kommer och hjälper dem 

och att det är en situation där de anförtror sig till en annan människa det gör att situation 

upplevs vara svår och att de känner sig ångestfyllda. 

 

Att vara beroende av en livsuppehållande behandling påverkar människor. Tidskrävande 

behandling inverkar på livet för den sjuke men även för anhöriga. Denna studie är ur ett 

sjuksköterskeperspektiv viktig för att få ökad kunskap och därmed förbättra omvårdnaden. 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur personer med njursjukdom upplever att 

vara beroende av hemodialysbehandling.  

 

 



 6 

Metod 

Litteratursökning 

Studien har utförts som en litteraturstudie för att systematiskt samla in relevant forskning. En 

ostrukturerad sökning genomfördes för att komma fram till relevanta exkluderings- och 

inkluderingskriterier och för att undersöka om det fanns vetenskapligt material (jfr Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 55-56). Syftet med kvalitativa studier är att utveckla en ökad 

förståelse av ett fenomen såsom det upplevs i deras liv och omgivning (Polit & Beck, 2004, s. 

247). Underlaget baseras på internationella vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklar 

som efterfrågades skulle behandla ämnet ur ett inifrånperspektiv, personens egen upplevelse. 

För att hitta ändamålsenliga artiklar till studien användes databaserna Cinahl, Pub Med och 

Medline. Sökord som användes var: hemodialysis treatment, hemodialysis, quality of life, life 

experience, nursing, qualitative studies, life experience, dependency, dessa kombineras på 

olika sätt.  Inklusionskriterier var vuxna individer med hemodialysbehandling och individer 

med kronisk njursjukdom samt artiklar som var vetenskapligt granskade och ej äldre än tio år. 

Exklusionskriterier var peritoneal dialysbehandling och njurtransplanterade individer. I 

urvalet av artiklar lästes abstrakt igenom för att finna de som svarade på syftet. Efter att ha 

läst igenom abstrakten valdes 19 artiklar ut som till en början antogs motsvara syftet. Av 

dessa valdes nio bort eftersom de inte svarade på inklusionskriterierna. De tio utvalda 

artiklarna granskades och presenteras i tabell 3. 

 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

Syfte med sökning: Personers upplevelse av att vara beroende av hemodialys.                                   

CINAHL 2009-09-14 

Nr.         *) Sökterm Träffar  Valda artiklar 

1 FT Hemodialysis treatment  77 2 

2 TSH Hemodialysis AND Qualitative studies 61 2 

3 FT Haemodialysis AND Qualitative studies 23 3 

4 TSH Hemodialysis AND experience 214 1 

5 TSH Quality of life AND hemodialysis 323 0 

6 FT Hemodialysis AND dependency 7 0 
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Forts. tabell 1. Översikt av litteratursökning 

Syfte med sökning: Personers upplevelse av att vara beroende av hemodialys.                                   

PUBMED  2009- 09-  16 

 

Nr.         *) Sökterm Träffar  Valda artiklar 

1 FT Hemodialysis treatment 90063 0 

2 FT Hemodialysis AND Qualitative studies 112 1 

3 FT Hemodialysis AND experience 3990 0 

4 FT Hemodialysis AND nursing AND  69 

life experience 

1 

5 FT Hemodialysis AND dependency 169 0 

6 FT Quality of life AND hemodialysis 2756 0 

 

MEDLINE 2009- 09- 16          

1 FT Hemodialysis treatment  64 0 

2 FT Hemodialysis AND Qualitative studies 1 0 

3 FT Haemodialysis AND Qualitative studies 304881 0 

4 FT Hemodialysis AND experience 204 0 

5 FT Haemodialysis AND experience 41 0 

 

*TSH – thesarustermer i databasen CINAHL. * FT – Fritextsökning  

 

Kvalitetsgranskning 

Kvaliteten på artiklarna granskades enligt ett granskningsprotokoll som vi erhållit från LTU 

(se bilaga 1). Studierna klassificerades med hjälp av poängsättning, ett poäng för varje positivt 

svar i protokollet. Det omvandlades till procent för att bedöma kvalitet: hög, medel eller låg. 

Kriterier för studier med hög kvalitet är att det är klar beskriven kontext, etiskt resonemang, 

väldefinierad frågeställning samt att det finns tydligt framställt hur man har gått tillväga för 

att få fram alla steg i studien (Willman et al, 2006, s. 95-97; 156-157). 

 

 

Tabell 2. Kvalitetsgradering med procentindelning  

Procentindelning  Kvalitetsgradering 

80-100%  Hög 

70-79%  Medel 

60-69%  Låg 
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Tabell 3 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=10) 
Författare 

/År/Land 

Typ 

av 

studie 

Deltagare 

(Bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medium, 

Låg) 

 

Al-Arabi, S. 

(2006)  

USA 

 

Kvalitativ 

 

n= 80 

(0) 

 

Semistrukturerade 

intervjuer/manifest 
innehållsanalys 

 

 

Deltagare kände sig bundna, 

utanför och  inte kapabla att göra 
det de gjort förut. Att få kärlek från 

andra, att acceptera det som en del 

av livet samt att förlita sig på Gud 

gav tröst och stöd. Att känna 

personlig tillfredsställelse fick dem 

att må bra. 

 

Hög 

 

Bellou, et al. 

(2006) 

Grekland 

 

Kvalitativ 

 

n= 24 

(0) 

 

Intervjuer/Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Brist på energi, smärta, 

insomningssvärigheter och kronisk 

trötthet upplevdes. 

Dietrestrektioner och tidsbrist till 
följd av att behandlingen upptar 

mycket tid resulterade i isolering. 

Oro för sjukdomsutveckling, samt 

en känsla av hjälplöshet av att inte 

kunna göra något för att förlänga 

livet.  

 

Medel 

 
Hagren et al.  

(2001) 

USA 

 

Kvalitativ n= 15 

(0) 

Semistrukturerade 

intervjuer/kvalitativ 

innehållsanalys 

 

 

Deltagare beskrev upplevelsen av 

hemodialys behandling som att den 

var tidskrävande,  livet blev 

begränsat, både familjärt och 

socialt. De kände sig också 

beroende av vårdgivarna.   

 

 

Hög 

Hagren et al.  

(2005) 

USA 

Kvalitativ n= 41 

(0) 

Semistrukturerade 

intervjuer/kvalitativ 

innehållsanalys. 

 
 

Sjukdomen och det runtomkring tog 

mycket tid, hindrade dem från att 

delta i aktiviteter. De upplevde en 

emotionell distans till vårdgivarna. 
En känsla av sårbarhet relaterat till 

sjukdomen men också relaterat till 

att vara beroende av vårdpersonal. 

En förnekelse och olika sätt att 

försöka behålla livskvalitet 

beskrevs. 

 

Hög 

Kaba et al. 

(2007) 

Grekland 

Kvalitativ n= 23 

(0) 

Semistrukturerade 

Intervjuer/innehållsan
alys. 

 

Symtom som 

insomningssvårigheter, smärta, 
hjärtproblem, brist på energi och 

fysisk/psykisk 

funktionsnedsättning. 

Begränsningar som 

dietrestrektioner, i ekonomin och i 

vardagliga livet. Osäkerhet över 

sjukdomens utgång. Beroendet av 

livsuppehållande teknologi samt av 

vård, är en kamp och rädsla att bli 

övergiven. Personligheten 

förändrades som ett svar på 

restrektionerna i samband med 
sjukdomen och dialysbehandlingen.  

Hög 
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Forts. Tabell 3. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=10) 

Författare 

/År/Land 

Typ 

av 

studie 

Deltagare 

(Bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medium, 

Låg) 

 

Krueger. 

(2009) 

USA 

 

 

 

 

 

 
Kvalitativ 

 
n= 4 

(0) 

 
Intervjuer/kvalitativ 

innehållsanalys 

 
Deltagarna beskrev djup sorg, 

svaghet och osäkerhet. De var 

ledsna över sjukdomen och 

upplevde att dialysen upptog stor 

del av livet som förändrats mycket. 

 
Hög 

 
Lee et al. 

 (2007) 

Taiwan 

 

Kvalitativ n= 14 

(0) 

 

Semistrukturerade 

intervjuer/kvalitativ 

innehållsanalys. 

Författarna kom fram till att 

trötthet kan visa sig på många olika 

sätt. Fysisk trötthet, emotionell 

trötthet och kognitiv trötthet. 

 

 

Hög 

Mitchell, et 

al. 

(2009) 

England 

 

 

 

 

 

Kvalitativ n= 10 

(0) 

Semistrukturerade 

intervjuer/ kvalitativ 

innehållsanalys 

Att få frågor besvarade, viktigt för 

att förbereda sig, att få delta i 

beslut, att få behålla autonomi 
likaså.  De kopplade framtiden till 

hemodialys behandlingen, utan den 

skulle de ha varit döda, viktigt att 

försöka acceptera situationen. Stöd 

från grannar, familj, vänner, 

personal och andra med dialys var 

betydande.  

 

Hög 

 
Sadala & 

Lorenço.  

(2006) 

Brasilien 

 

Kvalitativ n= 15 

(0) 

Intervjuer/ 

fenomenologisk. 

Dialysmaskinen, en del av 

kroppen. Deltagare kände sig 

styrda av behandlingen . De var 

missnöjda över dialysmaskinens 

negativa inflytande på deras liv, 

samtidigt som de uppskattade de 

fördelar den medförde. De hade 

positiva erfarenheter med 

förbättrad hälsa. De negativa 
erfarenheterna var att de blev 

beroende av behandlingen. Hoppet 

om transplantation beskrevs. 

 

Hög 

Tijerina. 

(2009) 

USA 

Kvalitativ/ 

Kvantitativ 

n= 26 

(0) 

1:en muntlig 

undersökning vid den 

inledande kontakten, 

2: en djupgående 

intervju. 3: 

information från 

dialysavdelningen 
insamlades. 

1: tematisk analys  

2: deskriptiv analys  

3:integrativ analys.  

En avsaknad av tilltro till 

behandlings rekommendationer var 

ett problem. Det kunde leda till 

allvarliga konsekvenser och 

äventyra individens överlevnad 

samt försämra livskvaliteten. 

Medel 
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Dataanalys 

Graneheim och Lundman (2004) belyser vikten av att forskaren måste ta ställning till om det 

skall vara en manifest eller latent innehållsanalys. Skillnaden mellan dessa analyser är graden 

av tolkning. En manifest innehållsanalys handlar om att redogöra för det synliga och faktiska i 

texten. I den latenta innehållsanalysen handlar det om det underliggande i texten. 

 

En manifest kvalitativ innehållsanalys genomfördes, inspirerad av Graneheim och Lundman 

(2004). Texterna lästes igenom upprepade gånger av båda författarna för att få känsla av 

helheten. Därefter extraherades textenheter som motsvarade syftet. Textenheterna översattes 

från engelska till svenska. Nästa steg i analysen var att kondensera textenheter vilket innebär 

att man gör texten mer lätthanterlig genom att ta ut det centrala, som svarar på syftet, dock 

utan att förlora dess innehåll. Därefter gavs textenheten en lämplig kod för att kunna bilda 

preliminära kategorier. Till en början var det 49 kategorier. Av dessa skapades nya och färre 

kategorier med gemensamt innehåll. Kategoriseringen pågick i flera steg tills kategorierna var 

uteslutande varandra. Resultatet av detta blev fem slutkategorier. Graneheim och Lundman 

(2004) betonar att skapandet av kategorier är ett centralt inslag i kvalitativ innehållsanalys.  

En kategori är en grupp av innehåll som har något gemensamt och är ömsesidigt uteslutande 

varandra. Kategorier är det slutliga resultatet i analysarbetet som styrks med citat. För att 

forskningen skall vara trovärdig skall den som läser kunna följa alla steg hur forskningen är 

gjord. 

 

Resultat  

Den kvalitativa manifesta innehållsanalysen resulterade i fem kategorier (se tabell 4). Katego 

rierna presenteras i löpande text med citat från respektive studie.  

 

Tabell 4 Översikt av kategorier (n= 5)    

Kategorier 

Att det är en livlina och att man hoppas överleva. 

Att vara styrd av dialysmaskin, vårdgivare och av dietrestriktioner 

Att vara i behov av stöd från personal, medpatienter och familj. 

Att trötthet leder till begränsningar och beroende. 

Att vara osäker och känna rädsla inför framtiden.  
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Att det är en livlina och att man hoppas överleva. 

I studierna av Hagren, Pettersen, Severinsson, Lűtzėn och Clyne, (2001); Hagren, Pettersen, 

Severinsson, Lűtzėn och Clyne, (2005); Kaba et al., (2007); Mitchell et al., (2009); Sadala och 

Lorençon, (2006) beskrev personer att dialysmaskinen var som del av kroppen och en central 

roll i livet, utan denna symboliska livlina skulle de inte överleva.  

Personer beskrev hur de uppskattade dialysmaskinens fördelar eftersom den renade kroppen 

och att hälsan hade förbättrats sedan de började med hemodialys (Sadala & Lorençon, 2006). 

Dialysbehandling upplevdes som en gåva och lycka eftersom det betydde överlevnad (Al-

Arabi, 2006, Mitchell et al., 2009; Sadala & Lorençon, 2006).  

 

It is as if it were my own kidney…as if I saw my kidney every 3 days working 

inside of me, you see? (Sadala & Lorençon, 2006, p. 138). 

 

 

I studierna av Bellou et al., (2006); Hagren et al., (2001); Kaba et al., (2007); Krueger, (2009); 

Mitchell et al., (2009); Sadala, och Lorençon (2006) framkom hopp om att få transplantation, 

vilket skulle vara en möjlighet till fortsatt liv. En del lade sitt hopp till att någon släkting var 

kompatibel så att de kunde genomgå transplantation. I studien av Sadala och Lorençon, 

(2006) beskrev personer att om släktingen inte var kompatibel lades hoppet till Gud. 

Transplantation gav hopp om att tillståndet skulle förbättras och att de skulle kunna leva ett 

mer avslappnat liv (Krueger, 2009; Bellou et al., 2006; Kaba et al., 2007).  

 

My relatives are all taking the tests. If one of them is compatible, I’ll have my 

transplant. If not, I´ll have to wait in line…only God knows because we are all in 

His hands. So we shouldn´t complain or curse… (Sadala & Lorençon, 2006, 

p.140). 

 

I studierna av Bellou et al., (2006) och Kaba et al., (2007) beskrev personer hur de börjat 

uppskatta saker som de tidigare inte lagt märke till. De beskrev att de såg saker på ett annat 

sätt och att de numera fick glädje av små saker i livet. Personer i studier av Al-Arabi, (2006); 

Krueger, (2009) och Sadala och Lorençon, (2006) beskrev att det betydde mycket för dem att 

kunna vara med sina nära och kära och att kunna hjälpa sin familj. De dagar då de kände sig 

bättre gav dem känsla av hopp. 

 

And then on other days when I’m feeling much stronger, I feel that I feel stronger, 

I want to help out my family as much as I can. So I really look forward to that day 
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and on those days I feel that I’m not worthless; that I have a family, have 

children, that I have to love them to the most that I can (Krueger, 2009, p. 383). 

 

I studierna av Hagren et al. (2001); Lee, Lin, Chaboyer, Chiang och Hung (2007); Mitchell et 

al. (2009); Sadala och Lorençon (2006) beskrev personer om betydelsen av att kämpa för 

överlevnad och hoppas att behandlingen inte var permanent var sätt att hantera situationen. I 

studierna av Kaba et al., (2007) och Mitchell et al. (2009) beskrev de betydelsen av att ha mål 

att se fram emot. I studierna av Hagren et al., (2001); Bellou et al., (2006) och Kaba et al. 

(2007) beskrev personer att de numera inte tar så allvarligt på saker och försöker vara 

optimistiska. Personer i studien av Al- Arabi, (2006) beskrev att tron på Gud och bönen hade 

blivit mer betydande för hoppet om att bli frisk, det gav dem kraft att tro på en framtid. 

 

We just have to trust in the Lord because he, and it’s up to God to, ah, heal us. 

Just like it may be some miraculous healing that he can bring to a person. 

Because anything is possible with God (Al- Arabi, 2006, p. 289). 

 

 

Att vara styrd av dialysmaskinen, vårdgivare och av dietrestriktioner 

I studierna av Al-Arabi, (2006); Mitchell et al., (2009); Sadala och Lorençon, (2006) 

och Tijerina, (2009) beskrev personer känslan av att vara styrd av dialysmaskinen. I 

studien av Al-Arabi, (2006); Hagren et al., (2001); Hagren et al., (2005); Sadala och 

Lorençon och Tijerina, (2009) förklarade de hur de upplevde sig kontrollerad av 

hemodialysbehandling, den berövade möjligheten till social frihet. Personer i studierna 

av Bellou et al., (2006); Kaba et al., (2007); Krueger, (2009) och Sadala och Lorençon, 

(2006) beskrev hur de kände att de nått en gräns, att det är ett kämpande varje dag de 

kommer till avdelningen för behandling. 

 

I feel like this machine monitors my whole life. . . it's like I'm married to someone 

else now. And that's who decides on everything about me ... my schedule, my time, 

what I eat, what I drink.... It's kinda sad ... you're controlled by dialysis... it's 

really a controlling issue (Tijerina, 2009, p.236). 

 

 

I studierna av Bellou et al., (2006); Kaba et al., (2007); Sadala och Lorençon, (2006) och 

Tijerina, (2009) upplevde personer sig mottagare av en behandling styrd av vårdgivaren. I 

studierna av Bellou et al., (2006); Hagren et al., (2001) och Hagren et al. (2005) beskrevs att 

de upplevde irritation över att behöva vänta på att personal ansluter dem till 

hemodialysmaskinen.  



 13 

I flera studier (Al- Arabi, 2006; Krueger, 2009; Bellou et al., 2006; Hagren et al., 2005; Kaba 

et al., 2007 & Sadala & Lorençon 2006) framkom att dietföljsamhet var viktigt för effektiv 

behandling och för välmående hos personer beroende av hemodialysbehandling. Personer 

beskrev om den frustration och sorg de upplevde av att inte kunna äta och dricka som när de 

var friska. I studien av Kaba et al. (2007) beskrev de hur livsstilen förändrats av 

dietrestriktioner och att de inte längre kunde umgås och träffa vänner som tidigare. 

 

The big problem is the water. I want to drink but I am not allowed. I take a wet 

tissue, put in it in my mouth and suck it. That’s my way of coping as I feel thirsty 

all the time. And during the summer It´s hell (Kaba et al., 2007, p. 869). 

 

 

Att vara i behov av stöd från personal, medpatienter och familj. 

Personer upplevde behov av stöd och att ses som unika individer. Om det uppfylldes innebar 

det att ett förtroende kunde utvecklades över tid, de kunde överlämna sitt liv i personalens 

händer. De belyste även vikten av att få delta i beslut om sin behandling samt att läkaren 

visade förståelse för deras situation. Det var viktigt för att behålla en personlig autonomi. De 

uttryckte att de var beroende av personalen, utan dem skulle de inte överleva (Hagren et al., 

2001; Kaba et al., 2007 & Mitchell et al., 2009). Behov av stöd, att personal lyssnade på dem 

och att frågor besvarades med tydliga och ärliga svar upplevde de vara viktigt. Att gå igenom 

allt om behandlingen med personalen skapar en mer personlig relation och de upplevde 

situationen mer hanterbar då sjuksköterskan tog sig tid att förklara saker i lugn och ro (Hagren 

et al., 2001 & Mitchell et al. 2009). 

 

When I first started the dialysis I was crying a lot. It was the head nurse who 

helped me to go through it and she was there for me listening to my problems. 

Without her I couldn't continue (Kaba et al. 2007, p. 871). 

 

I flera studier (Bellou et al., 2006; Hagren et al., 2001; Kaba et al., 2007 & Sadala & 

Lorençon, 2006) beskrev personer att det upplevdes viktigt att tas omhand och få stöd 

av personal med kompetens. En del valde att resa längre för att få behandling på en 

avdelning där de kände sig trygga med personalen. Personer beskrev att de kände sig 

oroliga om de inte fick ett bra mottagande och den vård de förväntade sig. De beskrev 

att de uppskattade när personal tog sig tid till att småprata och skapa en mer personlig 

relation, det gjorde att de kände sig mera bekväm, vilket de ansåg var viktigt. I studierna 

av Al-Arabi (2006); Bellou et al., (2006); Hagren et al., (2001); Kaba et al., (2007) och 
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Sadala och Lorençon, (2006) beskrev personer att de accepterat situationen och behovet 

av behandling. De upplevde det bra att komma till avdelningen. 

 

I live 100km from here and I have a complicated fistula. Not everybody can reach 

it. They are used to me here and I don’t want to go anywhere else. I want to feel 

good too, right? So I come here despite distance (Sadala, & Lorençon, 2006, p. 

138-139).  

 

I studierna av Bellou et al., (2006); Kaba et al., (2007); Mitchell et al., (2009) och Tijerina, 

(2009) beskrev de att det var viktigt att känna andra med dialys, det gav möjlighet att göra 

jämförelser med deras egen situation. I studien av Mitchell et al., (2009) beskrev personer att 

de skapade relationer med andra medpatienter som hade samma behandlingsschema. 

Personer i studier av Al-Arabi, (2006) och Mitchell et al. (2009) framförde betydelsen av att 

ha både praktiskt och känslomässigt stöd från sin familj och vänner. De upplevde den 

ovillkorliga kärleken från barn och familjemedlemmar som viktig och anledning att kämpa. 

Prata med vänner om sina känslomässiga svårigheter var betydande för välmående vilket 

hjälpte dem att hantera sin sjukdom. I studien av Mitchell et al. (2009) beskrev de att om de 

inte hade någon nära att prata med så skulle de vända sig till en professionell. 

 

'I have a whole series of people that I can talk to ... so I have in a way got my own 

counsellors haven´t l,.. but perhaps if I ... lived alone and didn't know which way 

to turn,  then possibly I might have someone but it would  

be a professional wouldn't it' (Mitchell et al., 2009, p. 104). 

 

Att trötthet leder till begränsningar och beroende. 

I studierna av Bellou et al., (2006) och Lee et al. (2007) beskrev personer hur de upplevde 

trötthet, utmattning och yrsel efter hemodialysbehandling. I studierna av Al-Arabi, (2007); 

Bellou et al., (2006); Hagren et al., (2005); Krueger, (2009) och Lee et al. (2007) berättade de 

hur tröttheten begränsade livet, att det var svårt att umgås med vänner, familj och utföra 

sysslor och intressen. Tröttheten gjorde att de isolerade sig. I studien av Al-Arabi (2007) 

upplevde de att vänner undvek dem när de var trött och inte orkade göra något. Personer i 

studien av Bellou et al. (2006) beskrev att de blev illamående och trötta av medicin som gavs 

under dialysbehandlingen. I studierna av Al-Arabi, (2006); Hagren et al., (2005); Kaba et al., 

(2007) och Lee et al. (2007) beskrev de hur tröttheten och behandlingschemat gjorde det svårt 

att arbeta och försörja sig och familjen. De beskrev det hopplöst och svårt att leva utan 

pengar. 
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I long for the money I made when I was healthy. You notice how much it effects 

you when you – since I’m on a long-term sick-leave –don’t even get compensation 

for being sick, but even less than that. It is hard to live off that money – it is 

hopeless (Hagren et al., 2005, p.297). 

 

I flera av studierna (Kaba et al., 2007; Krueger, 2009 & Mitchell et al., 2009) framkom att 

personer upplevde oro och rädsla att bli en börda för andra. Vara tvungen att bli beroende av 

andra människor och oförmögen att kunna hjälpa till med sysslor i hemmet upplevdes som 

ledsamt och gav känslor av att vara värdelös. I studien av Lee et al., (2007) beskrev personer 

att de hade symtom med ökad hjärtfrekvens, oregelbundna hjärtslag, ryggvärk, axel och 

bensmärtor, kramp, yrsel och tyngdkänsla och domningar i händer och fötter som skapade 

trötthet i hela kroppen. I studier av Bellou et al., (2006); Kaba et al., (2007) och Lee et al. 

(2007) beskrev personer att de var svårt att sova på nätterna och att de inte fick en 

kontinuerlig sömn.  

 

I just can’t sleep well. Sometimes, I sit all night. But you can’t sleep well that way. 

I usually woke up after an hour (Lee et al., 2007, p.410). 

 

I studierna av Al-Arabi, (2007); Bellou et al., (2006); Hagren et al., (2001); Hagren et al., 

(2005); Kaba et al., (2007) och Tijerina, (2009) beskrev personer att deras partners liv 

påverkats av hemodialysbehandling, möjligheter att göra saker tillsammans minskade. I 

studien av Hagren et al. (2001) upplevde de att partnern led mer av hemodialysbehandlingen 

än de själv. I studierna av Bellou et al., (2006) och Hagren et al. (2001) upplevde de resorna 

till dialysbehandlingen som påfrestande, dels för sig själv men även för sina partners då det 

upptog stor tid av deras liv. I studierna av Al-Arabi, (2006); Bellou et al., (2006) och Mitchell 

et al. (2009) beskrev de att kroppen och fysiska funktionsförmågor förändrats sen de börjat 

med hemodialysbehandling. I studierna av Hagren et al., (2005) och Sadala och Lorençon, 

(2006) upplevde personer att sjukdom och behandling påverkat det sexuella. 

 

The thing that makes it most hard for me to have a normal life is that I don’t get to 

spend much time alone with my wife anymore. That’s hard. A lot of time goes 

toward travelling, and it’s not easy to take longer trips, I can only leave for a day 

or so. (Hagren et al., 2005, p.297). 

 

Att vara osäker och känna rädsla inför framtiden 

Personer med hemodialysbehandling upplevde ofta en känsla av osäkerhet över hur länge de 

skulle leva. De kände rädsla över att inte veta om de skulle leva i dagar, månader eller år 
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(Bellou et al., 2006; Kaba et al., 2007; Kreuger, 2009; Sadala, & Lorençon, 2006 & Tijerina, 

2009). 

 

I can die anytime. My little girl tells me…”Can we go here, can we go there?”or 

”What are we gonna do at Christmas, Mom?”I say, “L. you don´t know! I don’t 

know if I might be here on Christmas! “All of a sudden you can die, you know. 

You got to take it day by day. I don’t plan anything ahead of time (Tijerina, 2009, 

p. 237). 

   

I studierna av Bellou et al., (2006); Hagren et al., (2001); Hagren et al., (2005); Krueger, 

(2009); Sadala och Lorençon, (2006) och Tijerina, (2009) beskrev de psykosociala symtom 

som osäkerhet, att inte känna hopp, rädsla för framtiden och att livet kändes värdelöst. Det 

framkom i studier av Bellou et al., (2006); Hagren et al., (2001); Kaba et al., (2007); Lee et al., 

(2007) och Sadala och Lorençon, (2006) att de kände sig maktlösa och var tvungna att vänta 

och se hur sjukdomen skulle utvecklas. Det som hände var utom deras kontroll, men de 

kämpade. I studierna av Hagren et al., (2001) och Hagren et al. (2005) beskrev de att de ville 

leva så normalt som möjligt, trots beroendet av dialysbehandlingen. Personer i studier av 

Hagren et al., (2001) och Tijerina, (2009) beskrev osäkerhet om dialysbehandlingen verkligen 

skulle fungera och vad som skulle ha hänt om den inte gjorde det. I studierna av Hagren et al. 

(2001); Kaba et al. (2007); Krueger, (2009) och Tijerina, (2009) framkom att personer 

upplevde oro när de såg andra medpatienter drabbas av komplikationer. De fruktade att 

samma öde väntade dem. 

 

Sometimes I think there isn't any light at the end of the tunnel. But somehow I keep 

fighting But I go into hospital, and I see people who are worse off than me. So I 

come home and fighting it again until the next illness strikes me (Kaba et al., 

2007, p. 870).  
 
 

I en del av studierna beskrev personer oro att transplantation inte var möjligt eftersom det inte 

fanns lämpliga donatorer eller att de kroppsliga symtom som sjukdomen medförde begränsade 

eller eliminerade möjligheten (Kaba et al., 2007 & Sadala & Lorençon, 2006). 

 

I can not be optimistic. What can I wait for? I can not have a kidney 

transplantation because I can not have a general anaesthetic because of my 

serious heart problems. So I will have to continue like this and who knows what 

else will come for me? (Kaba et al. 2007, p. 870). 

 

I studierna av Bellou et al., (2006); Kaba et al., (2007) och Lee et al. (2007) beskrev personer 

att det var svårt att vara optimistiska. De hade svårt att rycka upp sig, eftersom sjukdomen 
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upplevdes svår. De beskrev att de förlorat egenkontrollen vilket gjort dem deprimerade. De 

frågar sig varför just de har blivit drabbade och ser ingen förbättring (Bellou et al., 2006; 

Kaba et al., 2007 & Lee et al., 2007). Personer beskrev i studier av Bellou et al., (2006) och 

Lee et al. (2007) att de led av humörsvängningar och stress. De beskrev att det orsakats av 

dialysen.  De upplevde att deras mentala hälsa blivit svagare och att det var svårt att 

koncentrera sig och minnas saker.   

 

I really feel bad every day. It’s hard to cheer up. Everything goes wrong. It has 

lasted for quite a long time (Lee et al. 2007, p. 410). 

 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personer med njursjukdoms upplevelser av 

att vara beroende av hemodialysbehandling. Studien resulterade i fem kategorier; att det är en 

livlina och att man hoppas att överleva, att vara styrd av dialysmaskinen, vårdgivare och 

dietrestriktioner, att vara i behov av stöd från personal, medpatienter och familj, att trötthet 

leder till begränsningar och beroende och att vara osäker och känna rädsla inför framtiden. 

 

I litteraturstudien framkom det att dialysmaskinen sågs som en livlina, något de inte skulle 

klara sig utan. De beskrev hur de la sitt hopp till gud när de kände sig osäkra om möjligheten 

att få transplantation. I Ring och Danielsson (1997) beskriver personer som är beroende av 

syrgasbehandling att medvetenheten om beroendet av syrgas för att överleva gör att de 

accepterar behovet av behandling. Välmående och behandlingen är kopplad till varandra 

(Ring & Danielsson, 1997). I Norum, Risberg och Solberg (2000) beskriver människor med 

cancer att hoppet och tron till Gud blivit mer betydande i att finna meningen med livet trots 

smärta och svår sjukdom. Cutcliff (1996) beskriver att det är viktigt att sjuksköterskor 

förmedlar hopp till den sjuke, att närvaro av hopp är likvärdigt med hur personen ser på sin 

framtid. Att sjuksköterskan visar empati och förståelse beskrivs som sätt att ge människor 

mera hopp. När sjuksköterskan förklarar det som människor undrar över ordentligt och 

lyssnar på dem, blir människor mera hoppfulla.  

 

Personer i litteraturstudien beskrev känslan av att vara styrd av dialysmaskinen och 

dietrestriktioner. Vidare beskrevs att de nått en gräns för hur mycket de klarade av och att de 

kände sig styrda av vårdgivaren. I Phillips (2007) studie med personer med diabetes typ II 

beskrevs insulininjektionerna som form av straff vilket också resulterade i att deras dagliga liv 
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förändrades. De kände sig styrda av läkaren som tog beslutet att göra förändringar i 

behandlingen och börja med insulininjektioner. De ansåg inte att de hade fått vara med och 

bestämma om sin behandling. Det ledde till att de upplevde att de inte hade något att säga till 

om och att de var tvungna att lyda läkaren (Phillip, 2007). I Ring och Danielsson (1997) 

framkommer även betydelsen av följsamhet i behandlingen med syrgas. De har scheman de 

måste följa och tiden de använder syrgas dokumenterades (Ring & Danielsson, 1997). I Koch 

et al. (1999) beskrev kvinnor med diabetes typ II att dietrestriktionerna begränsat dem då de 

inte längre har friheten att välja vad de vill äta.  

 

Att ses som en unik människa med individuella behov var viktigt för personer i vår 

litteraturstudie. De upplevde ett behov av information och stöd. I en studie av Edwall, 

Hellström, Öhrn och Danielson (2008) beskrev personer med diabetes vikten av att bli 

bekräftad och sedd som en unik individ av vårdpersonal. De var viktigt att de hade någon som 

lyssnade på dem. Att bli bekräftade fortlöpande var en nödvändighet för att klara av livet med 

sjukdom (Edwall et al., 2008). Det kan jämföras med resultatet i denna litteraturstudie där 

dessa kvalitéer var viktiga för att situationen skulle bli mer hanterbar och för skulle känna sig 

tryggare. I Edwall et al. (2008) beskrev de att en dålig erfarenhet var att möta personal som 

var stressad och inte tog sig tid att lyssna på dem. Information om sjukdomen och hur de 

skulle handskas med den samt att få vara delaktig i beslut om vården upplevdes viktigt. I 

Edwall et al. (2008) beskrev personer att stöd var en viktig del. När de fick stöd med att ta 

beslut och göra val ledde det till att de kände sig mindre beroende. I vår litteraturstudie 

beskrev människor att det var viktigt att känna andra som genomgick samma behandling som 

dem. Även i studien med kvinnor som har MS, (Multipel Skleros) av Olsson, Lexell och 

Söderberg (2008) beskrev kvinnorna hur de uppskattade att känna andra människor i samma 

situation. Det gav tillfälle att tillsammans prata om problem de upplevde i det dagliga livet. 

Även Phillips (2004) beskrev betydelsen av att känna andra med samma sjukdom, att kunna 

diskutera sjukdom och behandling med dem. Det gjorde att de kände sig mindre isolerade. 

Stödet från familj och vänner beskrevs vara betydande för personer i vår litteraturstudie. Detta 

framkommer även i studien av Ring och Danielsson (1997) där personer beskrev att det var 

viktigt att få stöd av familj och vänner. Att ha någon nära upplevde de ge styrka och en vilja 

att kämpa för överlevnad.  

 

Personer i denna litteraturstudie beskrev att livet blev begränsat av tröttheten de kände. 

Lindqvist, Widmark och Rasmussen (2004) beskrev att trötthet är ett vanligt symptom vid 
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sjukdom, speciellt vanligt är det vid kroniska sjukdomar. Det är svårt att lindra helt och 

trötthet gör att livskvaliteten påverkas negativt. I Olsson et al. (2008) beskrev kvinnorna med 

MS att de upplevde tröttheten begränsade deras liv. Numera när de blev trötta var de tvungna 

att vila ofta och vikten av att planera aktiviteter var betydande för att spara energi. Söderberg, 

Lundman och Norberg (2002) beskrev att det är betydande att sjuksköterskor inte relaterar 

kronisk trötthet till trötthet som friska människor känner. När rehabilitering och vård planeras 

måste sjuksköterskor ha det i åtanke. Yeşilbalkan, Karadakovan och Göker (2009) beskrev att 

rådgivning och utbildning är hörnstenar för sjuksköterskan att hjälpa patienter med kronisk 

trötthet. Då den sjuke visste hur att handskas med tröttheten ökade hanterbarheten. De 

patienter som fick information av personalen i samband med behandlingen upplevde den 

kroniska tröttheten som mindre framträdande än de som inte fick informationen. I vår 

litteraturstudie beskrev personer att de var frustrerad av att inte kunna arbeta eftersom 

sjukdom och behandling påverkade denna möjlighet. Quinan (2005) beskrev att människor 

som är beroende av dialys påverkas av många stressfaktorer. På grund av det stränga 

behandlingsschemat som måste följas, är de tvingade att göra stora förändringar i livet och 

familjerelationer förändras. Även ekonomin påverkas av att personen inte kan arbeta som 

tidigare (Quinan, 2005). Rädsla att bli beroende av andra framkom av personer i vår 

litteraturstudie. De upplevde även rädsla att bli en börda för familj och vänner. I Olsson et al. 

(2008) beskrev kvinnor sig beroende av andra för att utföra grundläggande behov, något de 

gärna vill kunna göra själv. Att behöva be någon i familjen om hjälp anses svårt.  

 

Personer beskrev osäkerhet och rädsla om hur framtiden skulle bli. De var oroliga över vad 

som skulle hända om inte dialysbehandlingen inte fungerade. Trots sin osäkerhet försökte de 

att leva så normalt som möjligt. I Olsson et al. (2007) beskrev kvinnor med MS att de 

upplevde osäkerhet kring framtiden och att det var svårt att planera vardagen när de inte vet 

om kroppen har tillräcklig kraft den dagen. I studien av Neville (2003) beskrev personer 

oförmågan att göra långt framtida planer som en följd av oförutsägbarheten i livet och att de 

numera inte fokuserade på framtiden utan levde dagen här och nu. Osäkerheten är en stor del 

av sjukdomsupplevelsen och kan dramatiskt påverka personens psykosociala anpassning och 

även sjukdomens utgång, vilket gör att människor söker utvägar för att minska eller lära sig 

metoder för att klara av den, antingen själva eller genom sociala resurser.  Neville (2003) 

beskrev att interventioner för att förebygga negativ osäkerhet är viktigt. Detta kan göras 

genom att etablera god kontakt med patienter och anhöriga, bistå med information om 

sjukdomen, behandling och vilken effekt behandlingen har, förväntningar och utgång.  
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Metoddiskussion 

I denna studie har upplevelsen av att vara beroende av hemodialysbehandling beskrivits. 

Manifest kvalitativ innehållsanalys har använts. Downe-Wamboldt (1992) beskriver att 

kvalitativ innehållsanalys fokuserar på mänsklig kommunikation vilket gör att den lämpar sig 

väl i sjuksköterskans forskningsområde. Syftet med kvalitativ innehållsanalys är att få en ökad 

förståelse om det fenomen man undersöker. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att 

med manifest ansats arbetar forskaren textnära utan att tolka. Målet är att beskriva det synliga 

och uppenbara i texten (Graneheim & Lundman, 2004). Arbetet med analysen har skett 

textnära för att undvika tolkningar. Artiklarna är skrivna på engelska som inte är författarnas 

modersmål vilket gör att viss risk för tolkning finns. Engelsk- svensk ord bok samt 

översättningsprogram på datorn användes för att undvika att tolka och få översättningen så 

korrekt som möjligt. Holloway och Wheeler (2002, s.254-255) beskriver hur tillförlitligheten i 

en studie bedöms utifrån fyra begrepp: pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet och 

bekräftbarhet.  Särskilt viktigt är trovärdighetsbegreppet i kvalitativa studier. Trovärdighet i 

en studie innebär att forskaren beskrivit verkligheten och det sanna. Resultatet bör beskriva 

deltagarnas verklighet och deras upplevelser. Detta kan uppnås genom att forskaren återgår 

till deltagare för att försäkra sig om att det som beskrivits stämmer överens med det som 

forskaren har sammanställt i resultatet (Holloway & Wheeler, 2004, s.254-255). För att uppnå 

trovärdighet i denna studie har resultatet utifrån valda och kvalitetsgranskade artiklar 

sammanställt dessa människors upplevelser av att vara beroende av hemodialysbehandling, 

därefter är resultatet styrkt med citat från originaltexten.  

 

Pålitlighet i en studie styrks om läsaren kan följa alla stegen i en studie (Holloway & Wheeler, 

2002, s.255). I denna studie har ambitionen varit att beskriva tillvägagångssättet så tydligt 

som möjligt för att nå fram till vårt resultat. I metoddelen presenteras studiens inklusion och 

exklusionskriterier samt sökord. Tabellerna ett och tre underlättar för läsaren att se sökord och 

kombinationer av dessa, vilka artiklar som använt till denna studie, huvudfynd samt vilken 

kvalitet artiklarna bedömdes ha. Artiklarna är granskade utifrån ett granskningsformulär som 

erhölls från LTU.  En svaghet i denna studie kan vara författarnas begränsade erfarenhet av att 

kvalitetsgranska artiklar, något som kan ha inverkat i kvalitetsbedömningen av artiklarna. För 

att stärka kvalitetsgranskningen är artiklarna granskade enskilt och därefter tillsammans. 

Vidare beskriver Holloway och Wheeler (2002, s.255) att överförbarhet i kvalitativ forskning 

innebär att fynden från ett sammanhang kan överföras till liknande situationer eller personer. 
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I denna studie användes artiklar från olika världsdelar och olika miljöer, religioner och 

kulturer. På så sätt visades ett lite vidare perspektiv på hur personer med olika förutsättningar 

kan uppleva att vara beroende av hemodialysbehandling. Resultatet visar att oberoende av 

vilket land eller kultur deltagare som omfattas i vår studie kommer ifrån så upplever de 

beroendet av hemodialysbehandling på liknande sätt. Holloway och Wheeler (2002 s.255) 

beskriver för att uppnå bekräftbarhet måste forskaren ställa sig objektivt till det som 

framkommer. Inga egna antaganden får finnas med. Vidare är kriterium för bekräftbarhet att 

slutsats och resultat svarar mot syftet. När bekräftbarhet finns i en studie kan läsaren spåra 

data till originalkällan (Holloway & Wheeler, 2002, s.255). I denna studie har avsikten varit 

att vara objektiv så att inga egna antaganden eller åsikter lagts till i resultatet. Alla källor 

redovisas med referenser i text samt litteratur i referenslistan för att läsaren skall kunna ta del 

av originalkällorna. Polit och Beck (2004, s.435) beskriver bekräftbarhet att två eller fler 

oberoende personer enas om resultatets relevans, mening eller noggrannhet (Polit & Beck, 

2004, s.435). Denna studie har under framställandet utvärderats av andra studenter under 

seminarier och även vägletts med stöd av handledare. Detta har gjort att flera personer har 

haft insyn och kommit med förslag på hur arbetet kan fortskrida för att uppnå bekräftbarhet.  

 

 

Slutsats 

Leva med kronisk sjukdom och vara beroende av livsuppehållande behandling leder till 

begränsningar i livet för den drabbade men även anhöriga. Att vara styrd av en behandling gör 

att livet förändras och möjligheter att leva som de önskar. I arbetet som sjuksköterska är det 

viktigt att ge stöd till den sjuke och anhöriga. Vikten av att lyssna, skapa god relation och ge 

information är betydande. Det gör att patienten känner sig respekterad och delaktig i sin 

sjukdom som gör att den sjuke känner sig mindre bunden och beroende. Ring och Danielsson 

(1997) beskrev i sin studie att det är viktigt att sjuksköterskor ger stöd och information men 

även att det är betydande att stärka patienten att på egen hand klara av sin situation eftersom 

det ger ökad självkänsla. Cutcliff (1995) beskrev att eftersom människor är egna individer 

med egna känslor och upplevelser är det betydande att sjuksköterskan tar sig tid med den 

sjuke så att denne känner att sjuksköterskan är intresserad. Att förmedla att personen är 

värdefull är betydande för känsla av hopp. 

Sjuksköterskan kan vidare förmedla kontakt med stödorganisationer och planera in 

sjukhusbesök så att den sjuke och dennes anhöriga träffar på andra med samma sjukdom. 

Även uppmuntra patienten att göra så mycket denne orkar och att inte utebli från 
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familjehögtider och annat utan istället försöka ge den sjuke verktyg för att orka klara av det, 

det kan vara råd om att vila eller att åka i god tid för att inte bli så trött. Sjuksköterskan kan 

vidareförmedla samtalskontakt med någon professionell. Något vi menar är viktigt är att både 

den sjuke och dennes anhöriga erbjuds stöd tillsammans men även enskilt då det inte alltid är 

lätt att prata om allting när den andre hör. Det är betydande att sjuksköterskan uppdaterar sin 

kunskap och fortlöpande vidareutvecklar sig genom kurser och vetenskaplig litteratur. För att 

skapa ytterligare trygghet för den som är sjuk och dennes anhöriga kan man utse en speciell 

kontaktsköterska som har det övergripande ansvaret för allt som rör den enskilda patienten. 

För att vidare utveckla omvårdnaden för människor som är beroende av 

hemodialysbehandling anser vi att vidare forskning bör riktas åt självdialys, för att minska 

beroendet. Det är då ytterst betydande att utbilda människor till att bli mer delaktig i sin 

behandling. Detta eftersom delaktighet minskar beroendet hos människor. 
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1. Typ av studie 

 

………………………………………………………………… 

 

2. Är resultaten i denna studie tillförlitliga? 

 

 Finns en tydliga avgränsning,  problemformulering  och syfte? 
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