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Abstrakt 
 

Bakgrund 

Hemodialysbehandling är en ofta livslång behandling mot kronisk njurinsufficiens, 

ett ofta livshotande tillstånd som härstammar i att njurfunktionen filtrations förmåga 

försämras. Behandlingen är krävande på många sätt och präglar livet för den drabbade. 

Sjuksköterskan har en viktig roll i bemötandet och omvårdnadsarbetet kring dessa 

patienter och att erbjuda en personcentrerad vård. För att detta ska vara möjligt måste 

vårdpersonalen förstå sig på patienternas erfarenheter och upplevelser.   
 

Syfte  

Syftet med arbetet var att undersöka patienters upplevelser av att leva med 

hemodialysbehandling. 
 

Metod  

En litteraturstudie genomfördes med datainsamling genom de booleska sökmetoder 

Cinahl och Pubmed där tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod valdes ut för 

en kvalitativ innehållsanalys. 
 

Resultat 

Behandling med hemodialys innebär stora livsförändringar och ansträngningar både 

fysiskt och psykiskt. Upplevelserna varierar mellan att handla om patientens 

individuella uppfattning av livet med hemodialysbehandling och kronisk 

njurinsufficiens till copingstrategier och sociala problem i relationer med anhöriga 

och hälso- och sjukvården.  
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Omvårdnadsåtgärder och interventioner bör fokusera på att understödja patientens 

dagliga liv, psykiska hälsa och att underlätta dennes påfrestningar. 
 

Slutsats 

En ökad kunskap om patienters erfarenheter och upplevelser i livet med hemodialys 

kan ge en ökad kunskap för att bedriva en god personcentrerad vård och omvårdnad.  

 

Nyckelord: hemodialys, inifrånperspektiv, erfarenheter, kronisk njursvikt, 

personcentrerad vård, litteraturstudie 

 

 

Långtidsbehandling med hemodialys är ett allt vanligare fenomen i Sverige och på en 

internationell nivå. En behandling med dialys eller organtransplantation är för tillfället de enda 

metoderna som finns för att lindra en långt gången kronisk njursvikt. Det finns många sjukdomar 

som kan förorsaka en njursvikt som innebär att njurfunktionen inte längre kan bibehålla en 

fullgod filtrationsförmåga. Internationellt så kan njursvikt ses som ett folkhälsoproblem där 

studier påvisat att prevalensen av njursvikt i USA och Kina uppnår 10-12% av befolkningen. En 

liknande studie i Sverige visar att 4,3 % av den Svenska befolkningen lider utav någon form av 

njurproblematik (Stenvinkel, 2015). I skrivande stund år 2016 behandlas cirka 3000 personer 

med hemodialys i Sverige och man beräknar att cirka 8000 nu levande individer kommer att vara 

i behov av dialysbehandling under åren som kommer. Ytterligare inleds ungefär 1100 

dialysbehandlingar årligen (Stendahl, 2015). 

 

Kronisk njursvikt, eller njurinsufficiens uppstår vanligtvis som en komplikation av andra 

sjukdomar. De vanligaste orsakerna är i grunden antingen en diabetesnefropati som kommer till 

följd av en diabetesdiagnos eller en kronisk njurinflammation, även känd som glomerulonefrit. 

Njurinsufficiens i sig uppstår först när njurarnas huvudsakliga funktioner inte längre uppfylls 

eller om den har gått förlorad. Funktionerna ifråga är dels utsöndringen av avfallsämnen och 

slaggprodukter, reglering av kroppens vätske- och elektrolytbalans samt endokrina funktioner 

(Jacobsen, Kjeldsen, Ingvaldsen, Buanes & Roisea, 2009). Njurinsufficiensen definieras av att 

njurarnas GFR (glomerulär filtrationshastighet) är nedsatt till eller under 15-29ml/minut per 

1,73m2. Med GFR menas förmågan av njurarnas glomerulus att filtrera blodplasma och då skapa 

primärurin (Lindskog, 2014).  
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En normal njurfunktion har en GFR på 100-140ml/minut per 1,73m (Aurell, Frennby, Sterner, 

Sixt & Christensson, 2002). Utöver en sjunkande njurfunktion så drabbas också njursjuka 

patienter med ökade risker för hjärt- och kärlsjukdomar. Studier som sammanfattats på 

Karolinska institutet har visat att en 40 årig dialyspatient löper lika stor risk att drabbas av 

kardiovaskulära sjukdomar som en 80 årig utan någon njurproblematik (Stenvinkel, 2015). 

 

Eftersom en obehandlad njursvikt tillför ett livshotande tillstånd finns då en indikation för 

behandling med dialys eller transplantation. På grund av rådande faktorer såsom en ständig brist 

av transplanterbara organ samt att äldre med komplicerade sjukdomsbilder inte alltid är aktuella 

för transplantationer finns ett fortsatt växande behov av dialysbehandlingar (Hartmann et al., 

2006). Under denna behandling kopplas en dialysmaskin in mot patientens blodomlopp via AV-

fisteln som då renar blodet extrakorpralt genom att blodet filtreras när det passerar mot ett 

semipermeabelt dialysmembran inuti maskinen. Ett sådant membran tillåter slaggprodukter att 

passera ut till en dialysvätska genom diffusion medan blodkroppar, näringsämnen och andra 

viktiga beståndsdelar kvarstannar i blodet. Eftersom hemodialys är en underhållsbehandling som 

måste upprepas regelbundet utförs den på regelbunden basis, dock med individuella variationer 

var gällande frekvens och nödvändig behandlingstid beroende på patient och behov. Vanligtvis 

tar dialystiden mellan 4-5 timmar och upprepas 3 gånger i veckan (Lindblad, 2016) 

 

Dessa personer återfinns i hela vårdkedjan och som legitimerad sjuksköterska är chansen stor att 

det yrkesverksamma livet kommer innehålla möten med dessa individer, antingen på grund av 

regelbundna dialysmöten eller av annan orsak då annan hälsoproblematik ofta följer. 

Sjuksköterskan följer patienten under sjukdomens gång och under alla behandlingsskeden. 

Dennes uppgift gentemot patienten innefattar till en början handledning och utbildning om 

sjukdomen och tillståndets allvar och konsekvenser. Utöver utbildning och medicinsk assistans 

under behandlingen tillkommer också ett stort antal psykosociala behov eftersom sjukdomens 

allvar påverkar varje aspekt av patientens liv (Sundqvist, 2004). 

 

Dialyspatienten tillhör en utsatt grupp som för sin hälsa är låst till sjukvården, antingen under en 

lång tid eller till livets slut. I en fenomenologisk studie av Guerra-Guerro, Pilar Camargo Plazas, 

Cameron, Santos Salas och Cofre González (2014) med fokus på livserfarenheter hos 
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hemodialyspatienter lyfts miljö samt personliga faktorer som influenser bakom en fullgod vård 

och livskvalitet, att vårdpersonal bör ta tillvara på personens erfarenheter, resurser, levnadsvanor, 

prioriteringar, vanor, sociala nätverk och förmåga för att forma en plan inom vården där hela 

individen ligger i fokus. Patientens erfarenheter och världsbild ligger som en kärna för att 

planera omvårdnaden och de vårdande instanserna bör ta del av den informationen. Denna metod 

för att bedriva en mer personcentrerad omvårdnad understryks också i Bayhakki och Hatthakit 

(2012) där sjuksköterskans roll lyfts i att hen bör forma en förståelse för patientens verklighet, 

begränsningar och problem samt att dessa måste ligga i fokus för planering av fortsatt vård. 

Med denna grund ligger det därav i intresset för personal inom hälso- och sjukvården att 

regelbundet undersöka och utforska erfarenheter, tankar och känslor hos dessa individer i syfte 

att förstå deras livssituationer. Med en sådan förståelse och ett inifrånperspektiv kan 

sjuksköterskan på ett mer konstruktivt sätt arbeta för att stödja patienten, utforska vilket stöd som 

patienten behöver och att forma omvårdnadsinterventioner med fokus på personcentrerad 

omvårdnad. Syftet med studie var att undersöka patienters upplevelser av att leva med 

hemodialysbehandling. 

 

Metod 

Metoden som användes för denna studie var en litteraturstudie med fokus på artiklar med 

kvalitativ metod. Kvalitativa studier har som mål att undersöka, förstå eller beskriva deltagarnas 

subjektiva upplevelser samt att eventuellt tolka vissa fenomen som upplevs. Datainsamling utförs 

genom observationer, berättelser eller intervjuer (Henricson & Billhult, 2015, s.131-132). 

Kvalitativa artiklar svarar därför ofta bättre än kvantitativa mot studiens syfte av att undersöka 

patienters upplevelser av att leva med hemodialysbehandling. 

 

En litteraturöversikt beskrivs som en sammanställning av tidigare forskning inom ett ämne eller 

område. Litteraturöversikter fungerar även som metod- och kvalitetsgranskning för att ställa krav 

på den befintliga forskningen. Systematiska litteratursökningar genomförs och 

tillvägagångssättet presenteras för att göra studien reproducerbar och för att validiteten ska kunna 

bekräftas för framtida forskning (Willlman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016, s.99). 

 

 



6 

Litteratursökning 

En systematisk litteratursökning utfördes i såväl Public Medline (Pubmed) och Comulative Index 

to Nursing and Allied Health Litterature (CINAHL) där målet var att finna ett adekvat 

vetenskapligt underlag inom omvårdnad (Tabell 1 och 2). Dessa databaser understryks som 

lämpliga utav Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016. s.69,80-81) samt Willman 

och Stolz (2015 s.460). Användning av MeSH, Medical Subject headings fungerar som 

nyckelord/ämnesord i databaserna för att öka precisionen med sökningen.  

 

Som Willman et al. (2016, s.61) rekommenderar så genomfördes en pilotsökning inom området i 

databasen för att säkerställa att det finns befintlig vetenskaplig litteratur inom ämnet. 

Vid samtliga sökningar applicerades boolesk sökteknik där termerna ”OR” samt ”AND” 

användes för att utöka och begränsa urvalet mot att innehålla de korrekta sökorden. Sökorden 

valdes för att maximera utfall av artiklar som ansågs relaterade till syftet och i de fall det var 

möjligt omformulerades dessa till MeSH-termer samt Cinahl Headings, i övriga fall användes 

fritext i sökning. Begräsningar som användes i CINAHL: English language, Peer reviewed, Full 

text och Publication date 2005-2016. Begränsningar som användes i Pubmed/Medline: English 

language, Full Text, Publication date 2005-2016. 

 

Urval 

Inklusionskriterierna för urvalet var att samtliga deltagare i studierna skall vara över 18 års ålder. 

Ingen avgränsning fanns vad gällande könstillhörighet men deltagarna skulle ha behandlats med 

dialys i minst tre månader samt att de lider/led av kronisk njursvikt. Den rådande 

behandlingsformen skulle vara hemodialys och samtliga artiklar ska ha godkänts av en etisk 

kommitté. Totalt gavs 90 träffar över de båda databaserna och samtliga titlar i dessa lästes. 

Vidare sorterades 33 artiklar ut för mer noggrann läsning av abstrakt då titlarna verkade stämma 

överens med litteraturstudiens syfte. En senare mer utförlig kvalitetsgranskning genomfördes på 

13 utvalda artiklar för att säkerställa kvalitet. Utav dessa valdes 10 ut till litteraturstudien. De 

studier som exkluderades sållades bort på grund av irrelevans, brister mot inklusionskriterier och 

lågt kvalitetsvärde i form av dålig beskrivning av metod, tillvägagångssätt, struktur och 

pålitlighet av resultatet. 
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Syftet med litteratursökningen: Att undersöka patienters upplevelser av att leva med hemodialysbehandling. 

CINAHL 2016-09-02  

Begränsningar: English language, Peer reviewed, Full text och Publication date 2005-2016 

Tabell 1. Översikt litteratursökning i CINAHL 

Söknr *) Söktermer Antal 

träffar 

Lästa  

titlar 

Lästa 

Abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Antal 

valda 

S1 CH Life Experiances 8 647     

S2 CH Quality of life 25 519     

S3 CH Hemodialysis 2 526     

S4 FT Haemodialysis* 3246     

S5  S1 OR S2 34 819     

S6  S3 OR S4 29 11     

S7  S5 AND S6 207     

S8 CH Qualitative Studies 44 709     

S9  S7 AND S8 42 42 23 8 5 

CH - CINAHL headings i databasen CINAHL, FT - Fritext sökning 

 

 

Syftet med litteratursökningen: Att undersöka patienters upplevelser av att leva med hemodialysbehandling. 

PUBMED 2016-09-02 

Begränsningar: English language, Full text och Publication date 2005-2016 

Tabell 2. Översikt litteratursökning i Pubmed 

Söknr *) Söktermer Antal 

träffar 

Lästa  

titlar 

Lästa 

Abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Antal 

valda 

S1 MT Kidney failure, chronic 27052     

S2 MT Renal insufficiency 55624     

S3 MT Chronic renal insufficiency 37342     

S4 MT Renal dialysis 30518  
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Fortsättning Tabell 2. Översikt litteratursökning i Pubmed 

Söknr *) Söktermer Antal  

träffar 

Lästa  

titlar 

Lästa 

Abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Antal 

valda 

S5 MT Dialysis 34912     

S6  S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 73242     

S7 MT Social Isolation 23721     

S8 MT Life Change Events 24404     

S9 MT Value of Life 715     

S10 MT Quality of Life 82640     

S11  S7 OR S8 OR S9 OR S10 94954     

S12 FT Qualitative Research 114641     

S13  S6 AND S11 AND S12 48 48 10 5 5 

   MT - Svensk MESH Termer, FT - Fritext sökning 

 

Kvalitetsgranskning 

För att säkerställa och granska kvalitén av de kvalitativa studierna användes ett 

granskningsprotokoll för kvalitativa artiklar från Willman, Stolz och Bahtsevani (2011. s.175-

176). Protokollet granskade de kvalitativa studiernas metod, urval, datainsamling, analys, etiska 

övervägande och fler aspekter för att kunna gradera studien efter ett betygsystem i grad I-III. 

Grad 1 består av den bästa nivån och uppfyller 80-100% av protokollets kriterier och klassas då 

som “hög” kvalitets grad. “Medel” kvalitetsnivå, grad II fyller 70-79% av kriterierna och en 

“låg” kvalitetsnivå är en grad III och fyller då endast kriterierna till 60-69% (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006, s.95-96). Utvalda och granskade artiklarna till analysen presenteras i Tabell 3. 
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Tabell 3. Utvalda artiklar till analysen (n=10) 

Författare/år Typ av 

studie 

Del-

tagare 

Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalité 

Låg/Medel/

hög 

Al Nazly, 

Ahmad, Musil 

& Nabolsi 

2013 

Kvalitativ 9 Intervjuer/Kvalitativ 

analys 

Patienter hade svårt med att hantera fysiska 

stressorer som trötthet och utmattning både på 

dagar med som utan dialysbehandling. Detta 

påverkade deras aktiviteter, självbild, roller och 

socialisering i vardagen. Det är viktigt för 

sjuksköterskorna att fokusera på individen för 

att identifiera individuella behov och vad hen 

finner meningsfullt. 

Hög 

Axelsson, 

Randers, 

Jacobson & 

Klang 2011 

Kvalitativ 8 Seriella kvalitativa 

intervjuer/Kvalitativ 

analys 

Att vara svårt sjuk och att samtidigt leva med 

dialys i livets slutskede leder till att man måste 

finna en balans i livskvalitet, lidande och att 

försonas med sin livssituation. 

Att komplettera dialysvård med palliativ vård 

kan förbättra omvårdnaden. 

Hög 

Axelsson, 

Randers, 

Jacobson, & 

Klang 2012 

Kvalitativ 8 Semi-strukturerade 

intervjuer/Kvalitativ 

innehållsanalys 

Det är viktigt att personer som närmar sig livets 

slut får dela sina upplevelser med någon. Att 

kunna ventilera existentiella frågor och tankar 

med någon under denna period av livet. 

Hög 

Elliot, Gessert, 

Larson & Russ 

2014 

Kvalitativ 20 Semi-strukturerade 

intervjuer/Kvalitativt 

innehållsanalys 

Livet under hemodialysbehandling är i ständig 

utveckling där livskvalité och personliga 

prioriteringar för såväl patient som anhöriga 

ständigt utvecklas under behandlingens gång. 

Detta fenomen faller inom ramarna för den 

redan etablerade “Response shift Theory” som 

är avsedd att mäta utvecklande livskvalitet hos 

människor med handikapp. 

Hög 

Hagren, 

Pettersen, 

Severinsson, 

Lützén & Clyne 

2005 

Kvalitativ 41 Semi-strukturerade 

intervjuer/Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Att deltagarna i studien indirekt uttryckte en 

kamp on sin existens där tid och rum var stora 

faktorer som påverkade livet med kronisk 

njursvikt i behandling med hemodialys. Fynden 

pekade också på att vårdarna inte var medvetna 

om det känslomässiga avståndet och en 

upplevelse av sårbarhet hos patienterna. 

Hög 
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For           Fortsättning Tabell 3. Utvalda artiklar till analysen (n=10)  

Författare/år Typ av 

studie 

Del-

tagare 

Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalité 

Låg/Medel

/hög 

Kaba, Bellou, 

Iordanou, 

Andrea, 

Kyritsi, 

Gerogianni, 

Zetta & 

Swigart  

2007 

Kvalitativ 23 Intervjuer/Grounded 

theory 

Att leva med hemodialysbehandling kommer 

med många stressorer i form av vätske- och 

matrestriktioner och tiden som man blir 

bunden till behandlingen gjorde det svårt att 

finna tid till att leva och socialisera sig med 

vänner och delta på event vilket ledde till att 

patienterna kände sig ensamma, isolerad och 

deprimerade. 

Hög 

Kazemi. 

Nasrabadi, 

Hasanpour, 

Hassankhani & 

Mills. 

2011 

Kvalitativ 21 Semi-strukturerade 

intervjuer/Kvalitativ 

innehållsanalys 

I studien ville många deltagare dölja 

sjukdomen för att man inte vill få 

medlidande och att folk såg ned på en. Man 

ville även dölja symtomen för att bevara sitt 

jobb och sociala status vilket ledde till att 

folk undvek vänner och vistas ute i 

samhället. Viktigt att tänka på de kulturella 

och religiösa skillnaderna som i detta fall har 

ett stort fokus på muslimska patienter med 

Sharia islamisk tro. 

Hög 

Monaro, 

Stewart & 

Gullick.  

2014 

Kvalitativ 11 Semi-strukturerade 

intervjuer/Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Många möter hemodialysbehandlig mentalt 

oförberedda. Förberedelser, inkludering av 

familj och stödgrupper är av vikt för att 

övergången till denna nya livsstil ska gå 

smidigt. 

Hög 

Wadd, Bannett, 

& Grant. 

2014 

Kvalitativ 6 Semi-strukturerade 

intervjuer via 

telefon/Kvalitativ 

innehållsanalys 

Deltagare identifierar specifika problem 

inom att vara en förälder som genomgår 

hemodialysbehandling och att flexibla 

behandlingsmetoder kan vara att föredra i 

syfte att ackommodera deras liv. 

Medel 

Yu & Petrini. 

2010 

Kvalitativ 16 Semi-strukturerade 

intervjuer/Kvalitativ 

innehållsanalys 

Dialysterapin påverkade “Health Related 

Quality of Life” inom fysiska, psykosocial- 

och ekonomiska aspekter och vikten av att 

sjukvården har en aktiv roll och utveckla 

strategier för att upprätthålla patientens 

livskvalitet. 

Hög 
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Analys 

Analysen för litteraturstudien genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv 

ansats. Den induktiva ansatsen innebar ett fokus på innehållet i texten och framställandet av 

resultatet var i svar mot fynden och inte mot en färdig teori/hypotes som kännetecknar en 

deduktiv ansats (Danielsson, 2015, s.335). I denna studie genomfördes den kvalitativa 

innehållsanalysen med stöd av Graneheim och Lundmans (2004) metodartikel som beskriver 

tillvägagångssättet och termer i den kvalitativa analysprocessen. Efter genomförd 

litteratursökning och urval av vetenskapliga artiklar lästes de igenom nog många gånger tills man 

greppade innehållet i artiklarna. Därefter togs meningsenheter ut som svarade mot studiens syfte, 

att undersöka patienters upplevelser av att leva med hemodialysbehandling vilket totalt 

genererade i att 313 meningsenheter togs ut och översattes till modersmål. 

 

I studien var fokus på det manifesta budskapet, att meningsenheterna som svarade mot syftet i 

studien skulle förmedla vad deltagarna och forskare faktiskt säger ordagrant i texten och inte 

göra en tolkning på det latenta budskapet. Dessa meningsenheter kondenserades. 

Kondenseringen sammanfattade och kortade ner meningsenheterna men behöll innehållet av 

kontexten. Kontext innebar att behålla kärnan av innehållet i texten. Därefter påbörjades 

kategoriseringssteget av de framställda kondenseringarna. Kategoriseringen genomfördes för att 

sortera kondenseringarna baserat på deras gemensamma budskap och få en högre abstraktnivå 

inom det gemensamma budskapet. Kategoriseringen genomfördes i tre steg där fösta 

kategoriseringen genererade 23 kategorier. Andra kategoriseringsteget genererade de 23 

kategorier till 8 som slutligen under det tredje steget så nådde 5 slutkategorier. Granheim och 

Lundman (2004) säger att kärnan av den kvalitativa innehållsanalysen är framställnigen av 

kategorier och lyfter vikten av att ingen data som svarat mot syftet går förlorad på grund av en 

brist av passande kategorier. Ingen data ska heller passa in i två kategorier. Det är därför viktigt 

att kategorierna svarar på frågan “vad” meningsenheterna uttrycker i kondenseringarna och att 

man ska kunna följa kategorierna ned till underkategorierna ända tillbaka till kondenseringen och 

meningsenheterna med ett enkelt sammanband. 
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Resultat 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka patienters upplevelser av att leva med 

hemodialysbehandling. Genom analysprocessen av de tio utvalda artiklarna så analyserades fem 

slutkategorier fram som presenteras med brödtext och relevanta citat från källmaterialet (Tabell 

4).  

 

Tabell 4. Redovisning av kategorier (n=5) 

Kategorier 

Att känna sig begränsad av behandlingen 

Att möta tankar om sjukdomen 

Att hantera sin självuppfattning 

Att möta sjukvården och andra sociala utmaningar 

Att finna copingstrategier i livet med hemodialys 

 

Att känna sig begränsad av behandlingen 

Patienterna associerade sina liv till “maskinen”, hemodialysapparaten, ett objekt som styr deras 

liv. De flesta av patienterna såg hemodialysbehandlingen som en begränsning trots den vitala 

funktionen som behandlingen fyllde för deras överlevnad (Kazemi et al., 2011; Kaba et al., 

2007). Den negativa uppfattningen som kopplades till maskinen var ofta relaterad till en upplevd 

brist av valmöjligheter eller att man aldrig blev bättre av behandlingen. Detta gjorde det svårt att 

vara optimistisk i sin livssituation med hemodialysbehandling (Kaba et al., 2007; Axelsson et al., 

2012).  

 

Maskinen gjorde även att patienten kände sig frihetsberövad, patienterna kände sig bunden till en 

plats och deras valmöjligheter att göra något spontant var inte längre möjligt. Hemodialysen 

gjorde att patienten alltid måste vara tillgänglig för behandling.  

Att inte längre kunna uppleva friheten att resa till andra städer och länder eller att besöka ens 

familj utomlands (Hagren et al., 2005; Kazemi et al., 2011; Kaba et al., 2007; Monaro et al., 
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2014 Wadd et al., 2014). Förutom att känna sig bunden och objektifierad så upplevde patienten 

en känsla av förlorad tid. Att behöva fara på dialysbehandlingstillfällen som varade i fyra till fem 

timmar exklusive resetid och förberedelser inför dialys. Eftersom det inträffar flera gånger i 

veckan så gjorde det att dagarna bara försvann (Al Nazly et al., 2013; Axelsson et al., 2012; 

Hagren et al., 2005; Wadd et al., 2014) 

 

“My life is not under control; we are dependent on the hemodialysis machine.  

Three days per week, [for] 4 h, we are under the control of these two tubes, which  

can be disconnected with any little move. It is really tiring.” (Kazemi et al., 2011, s.91). 

 

En av de största stressfaktorerna inom behandlingen var mat- och vätskerestriktioner, speciellt 

vätskerestriktioner som var de svårare att hantera då patienten alltid kände sig törstig (Al Nazly 

et al., 2013; Kaba et al., 2007). Restriktionerna påverkade många områden inom patienternas liv, 

såsom prestation på jobbet, deltagande av aktiviteter och tron på sig själv. Restriktionerna kunde 

också styra vilka som patienterna valde att umgås med på fritiden baserat på intressen, eftersom 

man ville kunna delta utan att hålla sig tillbaka eller frestas av saker man inte kunde ta del utav 

(Kaba et al., 2007). Med tiden kunde restriktionerna lättare hanteras då patienten hade tid att 

vänja och anpassa sig (Al Nazly et al., 2013). 

 

“I can not meet my friend John any more. Because I can not eat, I can not drink, and I 

think to myself if I go out with John who drinks and eats, I will be tempted and eventually 

drink. And I did this once, I drank three ouzos. And the result was I had to go home and 

collapse. So I can not socialize with him.” (Kaba et al., 2007, s.869-870) 

 

Trötthet och utmattning var en skugga som följde patienterna både före och efter behandling. De 

långa behandlingstiderna uppföljt av en utmattningskänsla gjorde att patienterna ofta behövde 

vila eller ta det lugnt för att återhämta sig (Hagren et al., 2005; Kazemi et al., 2011; Al Nazly et 

al., 2013; Kaba et al., 2007). En del patienter upplevde ett försämrat tålamod och motivation att 

kommunicera med andra (Hagren et al., 2005; Kazemi et al., 2011).  
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En del patienter beskrev tröttheten så besvärlig att man inte orkade äta, stå på egna ben, 

erfarande kramper och extrem huvudvärk (Kazemi et al., 2011; Yu & Petrini., 2010; Al Nazly et 

al., 2013). 

 

“After I get home from my dialysis, I am very worn out, and I feel so weak. I have no 

energy to do anything, and I get very bad headaches, cramps all over my body, and 

sometimes, I get nauseous. I can’t even stand” (Al Nazly et al., 2013, s.324) 

 

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

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

can’t even stand talking to people.” (Kazemi et al., 2011, s.91) 

 

Att möta tankar om sjukdomen  

För patienten förekom ofta tankar och reflektioner om när döden kommer att inträffa, om hur 

länge livets slut pågår innan döden tar över (Yu & Petrini., 2010; Kazemi et al., 2011). Rädslan 

för döendet var ofta större än för döden i sig och lidandet kunde också vara så stort att det får 

individen att längta efter döden (Axelsson et al., 2012; Axelsson et al., 2011). Situationen för 

patienten kunde också förvärras av att se andra sjuka eller sjukare patienter. Depression och apati 

kunde ofta förekomma och tankar om självmord förekom om än sällsynt (Axelsson et al., 2012; 

Axelsson et al., 2011). Det hände också att patienter tryckte undan tankar om döden i syfte att 

hantera en sorg av det förlorade livet som sjukdomen tagit. Livet blir enklare utan tankar om 

livets slut och även anhöriga väljer att hellre undvika ämnet. Patienter påpekade att det handlade 

om en överlevnadsstrategi mer än ren förnekelse (Axelsson et al., 2011). 

 

“I can’t do much about it. I hope it won’t be too drawn out” (Axelsson et al., 2011, 

s.2153) 

 

Patienterna upplevde att det var svårt att finna andra som kunde lyssna och ta till sig av deras 

reflektioner kring existentiella tankar. Därför var det vanligt att de höll sådana tankar för sig 

själva (Axelsson et al., 2011). Många av patienterna visste hur viktigt det är att ventilera sådana 

tankar och känslor, däremot avstår de ofta. Anledningen var på grund av oro kring hur tankarna 
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skulle mötas av andra. Denna rädsla översteg det uttalade behovet av att prata om sina tankar 

vilket resulterade i att patienten inte pratade av sig alls (Axelsson et al., 2011). Bland dessa 

reflektioner fanns exempelvis tanken om att livet utan maskinen inte skulle ha existerat och hur 

skört livet egentligen är (Elliot et al., 2014). 

 

“I don’t know, I am not quite sure about how to deal with it. Sometimes I think to myself 

about it but I probably can’t speak to anyone else about it” (Axelsson et al., 2011, 

s.2154) 

 

Att hantera sin självuppfattning 

Patienter som genomgick hemodialysbehandling fick ofta förändrade självbilder, en förändrad 

självbild som kunde påverka samspelet med andra människor. Självuppfattningen kunde delvis 

förändra sociala relationer men även nära relationer som då kunde ansättas när patienten inte 

längre kände sig attraktiv eller önskad av sin partner (Kazemi et al., 2011; Al Nazly et al., 2013; 

Kaba et al., 2007). En tidigare syn på sig själv som ung och frisk gick förlorad och en känsla av 

värdelöshet kunde förekomma då patienten själv inte längre var självständig och kunde försörja 

sin familj. Det förekom även en fruktan att vara oönskad samt att ses i dålig dager och att bli 

förlöjligad (Axelsson et al., 2012; Monaro et al., 2014). 

 

Bundet till allt som kretsar kring patientens känslor var upplevelsen av hälsa. Inom upplevelsen 

av hälsa var ofta uppfattningen att livskvalitén ständigt degraderades. Välmåendet försämrades 

och försvann till slut permanent. Under detta skede dominerade hopplöshet, smärta och sorg som 

då präglar livet (Axelsson et al., 2012; Elliot et al., 2014; Axelsson et al., 2011; Monaro et al., 

2014). En del patienter var mer positiva över sina situationer och vände det hela till att 

optimismen måste få plats, att livet ändå gick att leva under sjukdomen och att vi själva väljer 

hur vi ser på livet, ifall det sågs ur ett positivt eller negativt perspektiv. De små sakerna gjorde 

livet vackert och att fokusera på just livet kunde åter ge livskvalitet tillbaka (Hagren et al., 2005; 

Yu & Petrini., 2010; Kaba et al., 2007). 
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“I value things that before I could not even notice, all these little things that make our life 

beautiful. I can wake up in the morning, walk to my balcony to have my coffee and to see 

the flowers blowing and think how nice it is.” (Kaba et al., 2007). 

 

Att möta sjukvården och andra sociala utmaningar  

Patienterna identifierade ofta känslor av att känna sig som bördor gentemot nära och kära. 

Känslan av att känna sig som en börda var tätt kopplad till beroendet som patienten hade 

gentemot sina anhöriga (Axelsson et al., 2012). Patienten reflekterade också över att befinna sig i 

positioner där man inte fick bli arg på de som tar hand om en, just för att de redan offrade så 

mycket av sig själva i vården av en själv som sjuk. Det framkom också en önskan av att inte vilja 

ytterligare tynga familjen med vidare oro, eller att inte vilja be om mer hjälp då man redan hade 

fått så mycket. Det fanns en stark önskan om att åter bli självständig och att kunna stödja sina 

nära och kära (Axelsson et al., 2012; Axelsson et al., 2011). Vid en så inskränkande sjukdom och 

behandling som hemodialys ansätts det sociala livet på alla plan. Att mista tid med en partner 

eller att inte längre orka umgås med familjen tillhörde det vanliga (Hagren et al., 2005; Axelsson 

et. Al., 2012; Wadd et al., 2014; Monaro et al., 2014). Den stora punkten var att tröttheten 

påverkade det sociala livet men att det också fanns situationer där vänner och anhöriga tog 

avstånd. De ringde inte och undvek att bjuda med patienten till fester och tillställningar (Monaro 

et al., 2014; Al Nazly et al., 2013). Avståndstagandet kunde ske både från patienten och den 

anhöriges sida. Avståndstagandet var dock inte helt dominant utan det förekom även att nära 

anhöriga istället närmade sig och stod förstående till patientens situation (Monaro et al., 2014; 

Wadd et al., 2014). 

 

“A lot of blokes would suffer depression...like I felt...Feeling useless, that they’re no good 

for anybody...I’ve always been independent...felt that it was a man’s place to support his 

family” (Monaro et al., 2014. s.3267) 

 

Då hemodialysbehandlingen och den kroniska njursvikten inskränkte på det dagliga livet fanns 

också problem som uppstod ur patienternas ekonomiska situation. Exempelvis att möta 

ekonomiska utmaningar då hemodialysbehandlingen kostade mycket pengar.  
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Den förlorade tiden på grund av behandlingen och det fysiska skicket som patienten försattes i 

gjorde det svårt att få en stabil inkomst eller sjukersättning (Hagren et al., 2005; Yu & Petrini., 

2010). För att kunna ha råd med behandlingen ledde det ofta till att patientens familj jobbade 

extra eller tog lån av släktingar för att det ekonomiska skulle gå runt. I denna situation blev det 

också svårt att unna sig själv eller familjen något utanför det väsentliga i vardagen (Yu & 

Petrini., 2010).  

 

Patienter blev väldigt styrda när de kom i kontakt med sjukvårdspersonalen inför behandlingen. 

Dessa möten visade på såväl goda som dåliga erfarenheter inom sjukvården (Al Nazly et al., 

2013; Hagren et al., 2005; Axelsson et al., 2012; Axelsson et al., 2011). Patienter påpekade ett 

bemötande där man sågs som en människa och inte enbart en patient, att sjuksköterskan kunde 

skämta och vara genuin i sitt bemötande vilket minskade oron och ångesten för patienten (Al 

Nazly et al., 2013). Patienten kunde genom samarbete med läkaren och sjuksköterskan bygga 

tillit till personalen, detta resulterade i att patienten associerade avdelningen och dialysapparaten 

med livräddande åtgärder och inte något negativt eller att deras liv styrdes av maskinen.  

 

“When I got connected to this machine I realized that I can live thanks to these doctors, 

nurses and this inanimate thing. Without these three I couldn't be here” (Kaba et al., 

2007, s.870) 

 

Kompetent personal och god kontakt kunde inge en trygghet för patienten att överlämna sig till 

personalen och deras expertis (Kaba et al., 2007; Al Nazly et al., 2013). Det förekom då 

situationer där en trygghet fanns genom att patienten gav kontrollen till vårdpersonal som denne 

kände förtroende för (Axelsson et al., 2012). Patienter upplevde också dåliga erfarenheter inom 

hälso- och sjukvården (Hagren et al., 2005; Al Nazly et al., 2013; Axelsson et al., 2012; Monaro 

et al., 2014). De kunde uppleva en bristande kommunikation där de inte fick tillräckligt med 

information om sina hälsotillstånd från såväl läkare som sjuksköterskor (Hagren et al., 2005).  

 

“I would like the doctor to be a bit more accessible and personal. I’d like that. But he 

never talks more than necessary.” (Hagren et al. 2005 s.296) 
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En del patienter upplevde att det förekom ett allt för litet intresse från vårdpersonalens sida där 

brist på engagemang i att förstå individens livssituation. Patienter upplevde också att personalen 

lättare tog avstånd från patienten istället för att engagera sig i deras situation (Hagren et al., 

2005). Plumpa uttalanden, en bristande social kompetens och dålig trygghetskänsla formade en 

allmänt negativ inställning för relationen mellan patient och vårdare. Det förekom att personal 

inte var flexibel, att de gav ett intryck av att inte vilja hjälpa och inte respektera patienten. Dessa 

egenskaper formade en inre stress hos patienten, en otrygghetskänsla och en känsla av att bli 

objektifierad samt att vara oönskad (Axelsson et al., 2012; Axelsson et al., 2011; Monaro et al., 

2014).  

 

“If you come in and need a lot of drainage (ultrafiltration), they say ‘why do you need so 

much’ and start nagging me. Well I know that I’ve been bad, but it’s impossible to stop 

yourself when you’re thirsty. I’ve told them ‘would you last on five dl a day?’, then they’ll 

tell me ‘but we’re healthy!’ As if I didn’t know.” (Hagren et al., 2005 s.297) 

 

Att finna copingstrategier i livet med hemodialys 

En del patienter tyckte det var viktigt att leva i nuet och att inte se för långt in i framtiden. Detta 

eftersom patienten hade en tanke av att framtiden var synonym med döden. Istället för att blicka 

framåt så låg fokus på stunden, att leva i nuet och att njuta av den tid som finns (Axelsson et al., 

2012). En del patienter fann också stryka och hanterbarhet genom att vända sig till gud. Att be 

till honom och se sjukdomen som en utmaning eller ett test för att komma honom närmare. 

Denna relation och tro till gud gav en stryka att göra sjukdomen hanterbar och att fortsätta leva 

(Al Nazly et al., 2013). 

 

“I am a firm believer in God, and I see this as a test from God that I need to pass in 

order to get closer to him.” (Al Nazly et al., 2013, s.324) 

 

En del patienter valde enligt eget utsago förnekelse. Att inte önskar prata om sin sjukdom var 

också ett sätt att hantera sjukdomen i patientens ögon. Likaså att inte ta sjukdomen eller 

behandlingen på ett för stort allvar. Det förekom också försök att koppla positiva känslor till 

behandlingstillfällen (Hagren et al., 2005; Yu & Petrini., 2010; Kaba et al., 2007).  
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Vissa patienter valde att dölja sjukdomen för att undvika den stigmatisering som följde med att 

vara sjuk. Att inte vilja ha medlidande från medmänniskor och uppleva att de såg ned på en 

(Kazemi et al., 2011). Patienter upplevade att många kopplade sjukdomen och de sjuka till att 

vara handikappade vilket ledde till en känsla av skam. På grund av detta så valde vissa att 

distansera sig från samhället och vänner för att kunna bibehålla yrken, social status och för att 

livet skulle fortsätta som innan sjukdomen inträffade och behandlingen blev nödvändig (Kazemi 

et al., 2011). 

 

“I am upset at being pitied by people, who look at me with pity and, facing me, say “Poor 

thing” and look down on me. I don’t like to be pitied, don’t want people to think 

that I am sick and disabled.” (Kazemi et al., 2011, s.91) 

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka patienters upplevelser av att leva med 

hemodialysbehandling. De kategorierna som analyserades fram var; Att känna sig begränsad av 

behandlingen, att möta tankar om sjukdomen, att hantera sin självuppfattning, att möta 

sjukvården och andra sociala utmaningar samt att finna copingstrategier i livet med hemodialys. 

Resultatet kommer att diskuteras mot tidigare forskning samt Antonovskys teori om känsla av 

sammanhang (KASAM) och hur denna manifesteras och kan beskrivas hos patienter i olika 

situationer (Antonovsky, 2005). 

 

Att känna sig begränsad av behandlingen 

Patienter kände sig begränsade i livet genom hemodialysbehandlingen inom olika aspekter som 

förlorad tid, att alltid vara bunden till sjukhuset på grund av behandlingen, restriktioner inom mat 

och dryck samt en trötthet och utmattning som gav brist på motivation, ork och förmåga att delta 

i aktiviteter, intressen och yrkesliv påverkads deras livsstil i stor utsträckning. I likhet med 

litteraturstudiens fynd så beskriver Sav et al. (2015) behandlingsbördor för människor med 

kroniska sjukdomar som ett mångdimensionellt problem där tiden har en stor fokus. Tidskraven 

påverkar friheten av den fysiska, ekonomiska och psykosociala aspekterna i patienternas liv. 

Fysiska biverkningar av behandlingen var vanligt förekommande hos många patienter (Sav et al. 

2015), dessa gjorde det svårt att klara av ett reguljärt jobb.  
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Samtidigt som man var tvungen att tjäna pengar för att finansiera hemodialysbehanlingen så 

försvann mycket tid och möjligheter att försörja sig. Det skapade en ond cirkel och patienter 

upplevde sig då begränsade genom behandlingen. 

 

I Sav et al. (2015) beskrivs begränsningar i mer än att bara planera och organisera resor för 

behandling. Patienterna skulle också få behandlingen, lära sig om behandlingen, förstå effekten 

samt möjliga komplikationer, överse sin egen hälsa i hemmet och hantera sina egna 

biverkningar. Dessa aspekter kopplades som bördor av behandlingen vilket i sin tur kunde 

jämföras med litteraturstudiens resultat av att känna sig begränsad genom behandlingen. Som det 

lyfts fram i Sav et al. (2015) beskrivs att patienter som lever med kroniska sjukdomar delar 

många gemensamma begränsningar i livet men alla i olika utsträckning beroende på sjukdomens 

karaktär och behandling. Med litteraturstudiens resultat som fokus blir det därför av vikt att 

sjuksköterskan tar kontakt med patienter och ser över deras individuella livssituationer och hur 

sjukdomen och behandlingen påverkar dom efter deras unika situationer och förutsättningar. 

 

Trötthet och utmattning var något som präglade patienternas vardag i stor utsträckning. En 

interventionsstudie av Bayoumi och Al Wakeel (2015) påvisade en minskad upplevelse av 

trötthet, utmattning och en förbättrad livskvalitet i livet med hemodialysbehandling. Studien gick 

ut på att genomföra ett träningsprogram tre gånger i veckan med sessioner på 30 minuter. De 

olika träningsformerna som förekom var trampcyklar i sängen, klämma gummibollar, 

resistansträning på övre- och nedre muskulatur med hjälp av kettlebells och sandsäckar. I 

Cheema, Chan, Fahey och Atlantis (2014) identifierade man en förbättrad livskvalite och 

minskad trötthet hos patienter som genomförde ett fysisk träningsprogram. Patienter som levde 

med hemodialysbehandling eller kronisk njursvikt genomförde ett träningsprogram/intervention 

som varade i minst 6 veckor och fokuserade på resistansträning med vikter, kroppsövningar, 

maskiner, band eller liknande apparater som stimulerade musklerna. I enligthet med 

litteraturstudiens resultat där patienter upplevde trötthet och utmattning i varierande grad kan det 

därför vara fördelaktigt att genomföra någon form av fysisk aktivitet för att förbättra livskvaliten 

hos patienterna. 
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Att möta tankar om sjukdomen 

Denna kategori hanterar primärt tankar om döden och dess alla aspekter. När den inträffar, hur 

det kommer kännas och även om hur patienten ibland i lidandet kan längta efter döden då den 

ersätter ett hopplöst lidande. Sorg och förlust präglar existentiella tankar om livet. De psykiska 

ansträngningarna kan bli så påtagliga att de framtvingar apati och depression, även 

självmordstankar. Sand och Strang (2006) samt Sherman et al. (2010) beskriver existentiella 

kriser i skuggan av allvarliga sjukdomar och hur dessa påverkar patientens livskvalitet.  

 

Gemensamt för patienterna som i denna litteraturstudie genomgår hemodialys och den generella 

patientgruppen inom Sand et al. (2006) uppstår en existentiell ensamhet i sjukdomen där tankar 

om döden var den primära källan. Bristande stöd från anhöriga och andra var en ytterligare faktor 

där paralleller kunde dras. Det förs ett djupare argument i att den existentiella ensamheten inte 

går att eliminera, den går dock att lindra. Detta genom kommunikation, empati och respekt 

gentemot den sjuke och dennes tankar och känslor, att denne ska få känna sig som en del av 

gruppen och samhörigheten. Sherman et al. (2010) menar också på att upplevelsen av livets slut 

och allvarliga sjukdomstillstånd brett skiljer sig beroende på vad för sjukdom det handlar om. Ett 

erkännande av patientens existentiella farhågor och tankar var essentiellt för att kunna erbjuda en 

holistisk vård. Kommunikation blir det essentiella verktyget för vårdpersonal att upptäcka och 

hjälpa patienter med problem som dessa. Vidare kan vikten av kommunikation lyftas i att 

understödja patientens förmåga att begripa och hantera sin situation. Enligt Antonovsky (2005) 

är en förståelse för situationen och en möjlighet att hantera den två essentiella komponenter för 

att finna en mening i sammanhanget. Viktigt var det också att bistå patienten i att finna och nyttja 

sina resurser i att finna mening i det existentiella och på så vis känna en meningsfullhet inför 

tillvaron. Utan meningsfullhet går det inte enligt Antonovsky att uppnå en känsla av 

sammanhang.  

 

Att hantera sin självuppfattning 

Kategorin om att hantera sin självuppfattning kretsar kring att patienter ofta fick en förändrad 

självbild på grund av den kroniska sjukdomen och dess efterföljande behandlingar. Denna 

förändring påverkade förmågan att integrera med andra människor och den kunde sätta 

ansträngningar på förhållanden och relationer.  
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Inom denna kategori finns också en inbördes uppfattning av hälsa och en inställning över 

livssituationen relaterad till jaget. Golub, Gamarel och Rendina (2014) menar i sin studie om 

patienter med kroniska sjukdomar att den fysiska hälsan är starkt kopplad till självuppfattningen 

och hur man ser på sig själv. Ju sämre hälsan upplevs, desto mer upplever patienten att hen 

förlorar sin självuppfattning. Karnilowicz (2011) vittnar också i sin artkel att självbilden i 

händelse av en allvarlig sjukdom faller offer för starka förändringar. Hur pass mycket den 

enskilda patienten påverkas och förändras beror på individuella faktorer, bland dessa finns 

exempelvis frågan om hur stark KASAM patienten har sedan tidigare, hur hens resurser och 

stressorer i livet utanför sjukdomen och vården ser ut (Antonovsky, 2005). Det framgår också i 

Karnilowicz (2011) att samhället bär ett gemensamt ansvar för att skapa en miljö där patientens 

självbild får möjlighet att växa, då genom att erbjuda acceptans och att omfamna individens 

psykologiska förändringar som konsekvens av sjukdomsbilden. Därför kan det argumenteras att 

samhället i helhet bär ett ansvar i att stödja patienten som en resurs och mindre en stressfaktor i 

dennes känsla av sammanhang.  

 

Att möta sjukvården och andra sociala utmaningar 

I litteraturstudien identifierades ofta känslor från patienter där de upplevde sig själva som bördor 

gentemot familj och anhöriga som i sina roller får ökat ansvar för den sjuke patienten i vardagen. 

Denna känsla var gällande svårt sjuka individer och är inte exklusiv för just denna patientgrupp 

men Harwood, Wilson, Locking-Cusolito, Sontrop och Spittal (2009) har i sin studie också 

kartlagt att just dynamiken inom familjen fungerar som en potentiellt stressande faktor i livet hos 

den kroniskt sjuke. Att behöva förlita sig på nära och kära, att bli en belastning och att livet i 

slutändan i viss mån styrs av den anhörige är en källa för stress och nedsatt livskvalitet hos 

patienten.  

 

I litteraturstudien upplevde patienter båda bra och dåliga bemötanden inom sjukvården. I 

Mahomed, St John och Patterson (2012) lyfter patienterna och forskarna fram vikten att få ta del 

av sjuksköterskans tid och lära känna patienterna vid långtidsvård vid kronisk sjukdom. 

Patienterna tyckte att de var bra om sjuksköterskan var öppen och vågade dela med sig av deras 

liv. Men att ändå upprätthålla ett arbetslikt förhållande för att bevara rollerna som vårdtagare och 

vårdgivare.  
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På så sätt upplevde patienter det lättare att bygga tillit till personalen för att skapa en god relation 

mellan vårdtagare och vårdgivare. Det kunde då bli lättare för patienten att förlita sig på 

personalen och deras yrkesroller samt expertis inom området. Angående bemötandet av patienter 

med hemodialysbehanling blir det viktig som sjuksköterska att använda öppen kommunikation. 

Då patienter spenderar 14-20 timmar/veckan på avdelningen är det viktigt att sköterskan öppnar 

upp och delar med sig utav sig själv i syfte att skapa en god relation mellan sig själv och med 

patienten. Vad gällande dålig kommunikation framkommer det i litteraturstudien, likaså i Sav et 

al. (2015) och Mahomed et al. (2012) att dålig kommunikation ofta är kopplad till brister i 

engagemang från sjukvårdpersonal, att personalen inte tillhandahöll information om patientens 

tillstånd eller att de inte försökte förstå patienten ur dennes unika livssituation. Detta slutar ofta i 

en brist på tillit från patienten som på grund av detta inte tar för sig eller tar plats i 

vårdsituationen. På grund av detta får patienten i slutändan ett försämrat förtroende för 

sjukvården. Resultat i denna studie pekar på att man måste få patienterna delaktiga i vården 

genom att visa intresse för patienten som den individ hen är och inte en i mängden. De ska känna 

en kopplig mellan sig själv och personalen som kompetent i sitt yrkesområde för att kunna 

överlåta sig till deras expertis. 

 

I Mielck, Vogelmann och Leidl (2014) studie angående hälsa och ens socioekonomiska status 

kunde man se signifikant samband med en försämrad livskvalité baserat på att patienter oftast 

utsattes för dubbla bördor i livet med kronisk sjukdom. Dubbla bördor var ofta kopplat till 

patientens fysiska förmåga att klara av ett arbete eller en brist på tid som gått till behandlingen. 

Den minskad inkomsten ledde till problem att kunna betala för hemobehandlingen. I 

litteraturstudien resultat lyfts det fram hur detta påverkade patientens familj. Patienterna kände 

sig som en börda för familj och anhöriga som behövde jobbade extra och lånade pengar från 

andra för att kunna hjälpa patienten. I ett sådant sammanhang framgår det tydligt att patientens 

förmåga att bibehålla en stark känsla av sammanhang ansätts om inte goda resurser finns för att 

balansera ut de omfattande stressorerna (Antonovsky, 2005). 

 

Att finna copingstrategier i livet med hemodialys 

Kategorin som handlar om copingstrategier och berör de tillvägagångssätt som patienter under 

hemodialysbehandling använder sig av för att hantera livet och vardagen.  
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Mönster har framträtt där religiös tillhörighet, att leva i nuet och förnekelse av sjukdomen 

framkommit som vanliga strategier. Det påvisades också strategier där sjukdomen döljs av den 

sjuke, till stor del för att upprätthålla livets normativa sidor och att inte stämplas som sjuk i 

sociala kretsar, fruktande mot det stigma som väntas medföras. 

 

Det framkommer i Cassibba et al. (2014) att en relation till Gud under en allvarlig sjukdom kan 

kopplas till att patienten känner hopp och kämparglöd. Hypotesen som presenteras bygger på den 

trygghet som en religiös koppling kan bära med sig under en prövande och svår sjukdom. Även 

Antonovsky (2005) formulerar en tro på gud som en god resurs i att bibehålla och finna mening 

samt att hantera livssituationen. En intressant aspekt att lyfta var också att Cassibba et al. (2014) 

nämner en högre prevalens av förnekelse av sjukdom hos kroniskt njursjuka i kontrast till 

patienter med andra sjukdomar, detta var en copingstrategi som utmärktes under denna 

litteraturstudie. Förnekelse av sjukdomstillståndet framkom även i studien Harwood et al. (2009) 

som en typ av copingstrategi, värt att nämna är dock att denna strategi kan påverka patienten till 

att undvika eller bortse från kontroller samt behandlingar. Förnekelse kan alltså hjälpa en patient 

i den psykiska hanteringen av sjukdomstillståndet men en bieffekt av den praktiska negligeringen 

är att sjukdomens behandling ibland åsidosätts och den fysiska hälsan påverkas negativt.  

 

Att dölja sjukdomen från andra i sin närhet uppkom också som en copingstrategi. Att undgå 

stigmatisering, att personer i omgivning ser ner på dig och att den normala bilden av livet i det 

sociala sammanhanget förändras. Harwood et al. (2009) presenterar information där den främsta 

av en lista med tio copingstrategier är att försöka bibehålla det normala livet, att arbeta för att 

inte låta sjukdomen inkräkta på livet i det sociala och vardagliga utan att fortsätta som förut i så 

stor utsträckning som möjligt. Även Snethen, Broome, Kelber och Warady (2004) tar upp försök 

i att bibehålla det normativa hos en patientgrupp av ungdomar och unga vuxna. Här används 

humor och skämt som verktyg för att neutralisera allvaret och det tunga från sjukdomstillståndet 

i sociala sammanhang. Vuxna och ungdomar har olika tekniker och tillvägagångssätt för att 

bibehålla en verklighet som den innan sjukdomen bröt ut. Men gemensamt för dessa 

åldersgrupper är målet och att både litteraturstudien, Snethen et al. (2004) samt Harwood et al. 

(2009) lyfter upp denna copingstrategi som ett viktigt och vanligt använt verktyg hos patienter 

med allvarliga kroniska sjukdomar. 
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 I denna litteraturstudie så upplevde en majoritet av patientgruppen hemodialysen som något 

negativt eftersom att behandlingen tar så mycket. En mindre mängd patienter kopplade 

hemodialysen som någonting bra som förlänger deras liv och möjlighet till en framtid. Aron 

Antonviskys salutogena modell, en känsla av sammanhang ger oss en bild på hur människor i 

liknande situationer hanterar dem olika beroende på deras hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet. Hur sjuksköterskor får se patienternas resurser i form av stöd från samhället 

beroende på ens förutsättningar, har patienten tillgång till reseersättningar, betald välfärd eller 

stöd från familjen. Det finns resurser som sköterskan kommer i kontakt med dagligen och de som 

måste finnas efter ett sökande, vilka det är beror på patienten ifråga.  

 

Metoddiskussion 

Eftersom nya forskningsstudier publiceras varje år om upplevelser av att leva med hemodialys 

valde vi att utföra en litteraturstudie i syfte att forma en överblick av det rådande kunskapsläget, 

detta just för att lyfta fram en uppdaterad bild av hur situationer för denna patientgrupp ter sig 

idag. Med en klar bild av forskningsläget kan ett underlag för evidensbaserad vård etableras 

(Rosén, 2015). Eftersom syftet var att undersöka patienters upplevelser av att leva med 

dialysbehandling valde vi att fördjupa oss i kvalitativa studier där målet är att beskriva en 

djupare verklighet från perspektivet av några få individer. Kvalitativa artiklar utgör också en god 

grund för att svara på studiens syfte om att förmedla individuella upplevelser och erfarenheter 

(Henricson & Billhult, 2015, s.130). 

 

Då denna studie är ett examensarbete har det funnits en snäv tidsram inom vilken studien skall 

formas. Då bristande tid i genomförandet av en studie är en belastning mot dess kvalitet är det i 

enlighet med Henricson (2015, s.473) en negativ faktor. Studiens syfte om att undersöka 

patienters upplevelser av att leva med hemodialysbehandling och att presentera denna 

information i en litteraturstudie har uppfyllts, men det finns ett behov av att vidare utöka 

kunskapsbasen av dessa upplevelser. Denna studie speglar endast kvalitativ information i ett 

tidsmässigt 11-års fönster. Vidare kan också kvantitativa artiklar delge information om patienters 

upplevelser av att leva med hemodialys. Därför rekommenderas att framtida projekt tar denna 

information i åtanke (Henricson, 2015, s.472-473).  
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Upplevelserna är i grund och botten individuella och då studien grundar i mänskliga känslor 

finns det därför en möjlighet att känslomässig påverkan förekommer i resultatet.  

 

Trovärdighet 

I Henricsson (2015, s.473) rekommenderas datainsamling att genomföras i fler än en databas för 

att stärka trovärdigheten i studien. I litteraturstudien genomfördes därför datainsamlingen genom 

booleska sökmetoder med specialitet inom omvårdnads- och medicinfokus. I Granehiem och 

Lundman (2004) nämner man vikten av att välja rätt typ av studie beroende på vad det är man 

vill undersöka. Litteraturstudien baserades därför endast av kvalitativa artiklar som har till 

uppgift att undersöka subjektiva upplevelser. Studiens syfte var att undersöka patienters 

upplevelser av att leva med hemodialysbehandling. 

 

Kvalitén på artiklarna i analysen hade nio av tio stycken uppnått en hög kvalité baserat Willman, 

Stolz och Bahtsevani (2011, s.175-176) granskningsprotokoll för kvalitativa artiklar vilket visar 

hög standard i metodförfarandet av artiklarna som ingick i analysen. I denna litteraturstudie 

genomfördes kvalitetsgranskningarna separat mellan författarna vilket inte ger lika bra pålitlighet 

som om det genomförts tillsammans. I enlighet med Graneheim och Lundman (2004) har 

författarna av arbetet i analys och uttagning av meningsenheter haft i åtanke av att inte göra för 

långa meningsenheter, detta för att undvika dubbla budskap i kontexten eller att för korta stycken 

låter den inneboende meningen gå förlorad.  

 

Analysprocessen genomfördes tillsammans med båda författarna i studien för att kontrollera att 

det manifesta budskapet inte gick förlorat under kategoriseringsprocessen av kondenseringarna 

från meningsenheterna. I enlighet med Greneheim och Lundman (2004) och Henricsson (2015, 

s.473-474 ) i arbete med kvalitativa studier och analysprocessen kan man höja trovärdigheten av 

resultaten baserat på analysen genom att korrespondera med en tredje part. Detta genomfördes 

via seminarium och gruppmöten med kurskamrater och handledare för att stärka trovärdigheten i 

resultaten som mynnat från meningsenheter till slutkategorier.  
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Holloway och Wheeler (2010 s.302-303) menar att trovärdighet fungerar i korrespondens med en 

intern validitet. Författarna av studien måste såväl erkänna och förstå att de själva ger en tolkning 

av resultatet oavsett om strävan var att presentera ett manifest resultat eller ej. Den sociala sfär 

och miljö som författarna befinner sig i präglar resultatet och slutsatsen i studien som skrivs 

vilket är en bias faktor som måste tas med i beräkningen av eventuella läsare av denna studie.  

 

Pålitlighet 

I metoddelen presenteras litteratursökningen både i löpande text och i en översiktstabell (Tabell 

1 & 2) och hur sökorden kombinerats i de booleska sökmetoderna. Urvalet presenteras också i 

metoden och vilka inklusionskriterier artiklarna i studien har uppfyllt och varför vissa artiklar 

exkluderats från urvalet (Henricson, 2015, s.474). Tillvägagångssättet för analysen presenteras 

genom Greneheims och Lundmans (2004) metodartikel i förhållande till studiens induktiva 

ansats med en fokus på endast kvalitativa artiklar. Extraktionen av meningsenheter gjordes med 

en manifest ansats för att förmedla vad patienterna och författarna förmedlat i text och intervjuer. 

Denna litteraturstudie är det första examensarbetet som skrivits av författarna, därför bör det tas i 

åtanke att samtliga områden i studien får en minskad pålitlighet. Holloway och Wheeler (2010, 

s.302-303) menar att pålitlighet i en kvalitativ studie stärks genom att läsarna ska kunna följa 

författarnas besluttaganden under textens gång samt att en tillräcklig beskrivning ska finnas för 

att dessa läsare ska kunna reproducera studien ifråga om än inte resultatet.  

 

Överförbarhet 

I metoddelen presenteras tillvägagångssättet och genomförandet för att studien ska kunna 

reproduceras. I diskussionen presenteras ett bredare kontext för materialet och litteraturstudiens 

fynd genom resultatet. Detta speglas sedan mot andra vetenskapliga artiklar i diskussionen 

relaterat till andra kroniska sjudomar i syfte att få en djupare förståelse av patientens upplevelser. 

Det lyfts även fram interventioner i diskussionen för identifierade problem relaterade till fynden i 

resultatet. Detta i syfte att visa att liknande studier genomförs och liknande problemområden 

identifierats även där. En presentation av ett stort antal citat från originalartiklar utfördes också 

inuti presentationen av huvudkategorierna. Det gjordes i syfte att stärka budskapet så att det inte 

lika lätt går förlorat (Granehim & Lundman, 2004). 
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Holloway och Wheeler (2010, s.303) beskriver också att överförbarheten bör möjliggöra för 

studiens resultat att användas inom annan forskning med liknande förutsättningar. 

 

Slutsats 

Upplevelsen av att leva med hemodialysbehandling innefattar stora livsstilsförändringar och en 

stor påverkan i livet hos patienten, både mentalt och psykiskt. Resultatet pekar mot att 

hemodialysbehandlingen är påfrestande på många sätt och vis, att den ansätter patientens 

självbild och personliga frihet, den hämmar och smärtar samtidigt som den lindrar. Det framkom 

dock att god omvårdnad och en känsla av sammanhang hos patienten kan ge en högre livskvalitet 

och en godare hälsa. God kommunikation från vårdpersonal, utbildning och stöd riktade mot 

patientens resurser och dennes frihet kan leda till en mer positiv syn mot behandlingen och 

livssituationen mot människor med kronisk sjukdom. 

 

Fortsatta studier 

Det finns ett stort utbud artiklar som fokuserar på upplevelser av kroniskt sjuka som lever med 

dialysbehandling. Dock finns en överrepresentation av artiklar med kvantitativ utgångspunkt och 

därför kan det vara önskvärt att lägga en viss fokus på att bredda antalet kvalitativa artiklar. Det 

finns också enstaka kvalitativa artiklar som fokuserar på yngre patientgrupper men den stora 

majoriteten är riktad mot en äldre befolkningsgrupp. Därför kan det finnas ett intresse att också 

bredda kunskapen över upplevelser hos den yngre populationen i dessa situationer.  

 

Klinisk relevans 

Ett fokus på patientens upplevelse av att leva under hemodialysbehandling är av stor fokus då det 

handlar om en patientgrupp som förekommer i hela vårdkedjan under väldigt långa perioder. 

Detta eftersom hemodialysbehandling oftast är livslång eller tills en donation blir aktuell. Med en 

ökad förståelse och kunskap om hur dessa individer upplever sina vardagar och liv kan 

sjuksköterskan och vårdpersonal få ett underlag till hur eventuella omvårdnadsinterventioner kan 

formuleras och utföras, vad man bör fokusera på och vilka specifika och abstrakta behov 

patienten kan tänkas ha. Behandlingen ifråga är en stor belastning på livet och ställer stora krav 

på patienten inom livets alla aspekter.  
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Då sjuksköterskans ansvarsområde innefattar att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa och lindra lidande ligger det i dennes intresse att ta del av sådan information. 
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