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Abstrakt 

Hemodialys innebär en livsuppehållande behandling och ges i dagens läge som assisterad 

intermittent dialys på institution där gängse praxis är fyra timmar tre gånger i veckan. 

Patienterna kan även erbjudas möjlighet till egen behandling under eget ansvar i hemmet, 

hemhemodialys, där behandling kan ske enligt patientens eget livsmönster. Inom dialysvården 

har denna typ av behandling funnits länge men är i ständig utveckling. Vårt syfte var att 

beskriva patientens upplevelse av hemhemodialys för att få en bättre förståelse mellan 

vårdpersonal och patient. Vi har använt oss av en litteraturstudie med ett inifrånperspektiv, 

med fokus på patientens upplevelse. Tre olika sökmotorer valdes för att systematiskt samla in 

kvalitativa studier som därefter kvalitetsgranskades och analyserades med kvalitativ manifest 

innehållsanalys med induktiv ansats. Analysen resulterade i fem olika huvudkategorier; att 

självuppfattningen förändrades, att hjälp och stöd ger trygghet, behov av individuellt anpassad 

undervisning, att det kräver anpassning i hemmet samt att ökad frihet och flexibilitet ger ökad 

hälsa. Mest framträdande var skillnaden från att vara en patient till att känna sig som en person 

med möjlighet att leva ett normalt liv med signifikant ökad livskvalitet. Det finns dock brister i 

kommunikationen mellan sjuksköterska och patient och därför måste sjuksköterskan bli bättre 

på att erbjuda personcentrerad vård för att ge patienten de bästa förutsättningarna för en god 

egenvård. Behandlingsmetoden har inte enbart visat sig förbättra livskvaliteten och 

överlevnaden för patienterna men förefaller också mer kostnadseffektiv. Dessutom genererar 

den mindre behov av vårdpersonal och således finns det mycket att vinna även för sjukvården.  

 

Nyckelord: Hemhemodialys, livskvalitet, erfarenhet, upplevelse, hälsa, egenvård, patient, kvalitativ 

forskning 
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Introduktion 

Kronisk njursjukdom (CKD) är en progredierande njurskada som i slutstadiet leder till terminal 

njursvikt, uremi. Uremivård som finns tillgängliga är njurtransplantation och dialys. Utredning 

och information kring dialys och njurtransplantation ska påbörjas i god tid så att patienten är 

väl förberedd när indikation för aktiv uremivård föreligger. Njurtransplantation är 

förstahandsbehandling för patienter utan komplicerande sjukdomar som malignitet och 

måttlig/svår hjärt-kärlsjukdom. Om transplantation ej anses möjlig erbjuds en livsuppehållande 

behandling i form av dialys. Dialysbehandling ges antingen som peritonealdialys (PD) eller 

hemodialys (HD). Målsättningen är att den välinformerade patienten tillsammans med det 

njurmedicinska teamet kan besluta om dialysform och påbörja dialysbehandling i rätt tid. Vid 

PD sköter patienten behandlingen själv i hemmet. Dialysen sker över bukhinnan när 

dialysvätska tappas in i buken via en PD-kateter. Bukhinnan har dock en begränsning och om 

behovet av rening och ultrafiltrering (dragning av överskottsvätska) av blodet inte blir 

tillfredsställt eller om andra komplikationer uppstår, blir istället behandling med HD aktuellt 

(Läkemedelsboken, 2017). Det finns då tre vårdalternativ. Det första och vanligaste är helt 

assisterad HD på institution, det andra är att klara helt eller delvis sin egen behandling på 

institution, självdialys, och det tredje är att själv genomföra sin behandling i hemmet, 

hemhemodialys (HHD) (Ageborg, Allenius & Cederfjäll, 2005).  

 

Vid hemodialys krävs tillgång till blodbanan vilket benämns som access. Accessen kan 

antingen innebära en operativt anlagd arteriovenös fistel på armen eller en tunnelerad central 

dialyskateter (CDK) inlagd till vena cava superior via någon av halsvenerna. Hemodialys sker 

över ett dialysfilter, en konstgjord njure, bestående av ett semipermeabelt membran som 

eliminerar slaggprodukter från blodet samt drar patienten på överskottsvätska genom 

ultrafiltration. Blodet pumpas runt i slangar med hjälp av en dialysmaskin, genom ett 

dialysfilter, för att sedan ledas tillbaka via patientens access (Läkemedelsboken, 2017). 

Traditionell dialysvård innebär att sjuksköterskan hanterar maskinen, nålsättning av fisteln 

eller påkoppling av dialysslangar till CDK, övervakning samt avslutning av behandlingen åt 

patienten. Det tar normalt ungefär fyra timmar tre gånger i veckan och sker oftast på en 

dialysavdelning (Karkar, Hegbrant, Giovanni & Strippoli, 2015). Målet med 

dialysbehandlingen är att optimera reningen av blodet, extracellulär vätskebalans, bas-

syrabalans, elektrolytbalans, motverka anemi, samt reglera blodtrycket.  
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Dialys- och transplantationsbehandling vid kronisk njursvikt etablerades på 60-talet och har 

alltsedan dess utvecklats och förfinats. Antalet patienter i Sverige som behandlades med 

kronisk hemodialys under 2016 var 3175, varav 136 med HHD. Det föreligger en sedan 

tidigare känd ojämn könsfördelning, vid senaste årsskiftet var 64 % män och 36 % kvinnor. 

Medelåldern ökar fortfarande för båda könen men något mer för män än för kvinnor. Andelen 

patienter med HHD och själv-HD i förhållande till alla HD-patienter har ökat över åren i 

Sverige. Även om man ser till HHD separat, har andelen i förhållande till alla HD-patienter 

ökat sedan början av 2000-talet men har stabiliserats kring 4 % de senaste åren (Svenskt 

njurregister, 2017). För att jämföra Sverige med omvärlden bör nämnas att Nya Zeeland och 

Australien som är världsledande gällande prevalens har 10-12 % av patienterna i HHD (Karkar 

et al., 2015) mot i USA där siffran är 1,8 % (Miller, Himmele, Sawin, Kim & Kossman, 2018). 

 

Ett flertal studier har visat på ökad överlevnad och ökad livskvalitet genom att gå från en 

konventionell behandling med tre dagar per vecka till en mer utökad med dagliga korta, eller 

nattliga långa dialyser. Eftersom denna process pågår långsammare liknar det mer kroppens 

egen rening och är därmed skonsammare. Det finns även mindre risk för komplikationer 

under behandlingen såsom kramper och hypotension, som annars är vanliga biverkningar 

(Nesrallah et al., 2012; Karkar et al., 2015; Lorenzen, Thum & Eisenbach, 2012; Visaya, 

2010).  

 

HHD reducerar behovet av vårdpersonal och kan minska problem med kapacitetsbrist på ett 

bra sätt. Trots att det genererar avsevärda uppstartskostnader för utrustning och träning är det i 

längden kostnadseffektivt och sparar pengar för sjukvården (Powers & Ashby, 2013; Karkar 

et al., 2015). Dock är alla patienter inte kvalificerade att utföra HHD. Faktorer som måste 

beaktas är compliance, psykiskt tillstånd, tillgång till kärlaccess samt blödningsbenägenhet 

(Karkar et al., 2015). Utförandet av HHD är komplext och det krävs många steg för att kunna 

genomföra en säker och korrekt behandling. Därför tränas patienten med hjälp av vårdgivare 

intensivt i flera månader innan patienten kan ta hem dialysbehandlingen. De Patienter som får 

tillgång till hemhemodialys genomför sin egen behandling hemma när det passar dem. 

Läkaren och patienten bestämmer tillsammans hur ofta och hur länge patienten ska dialysera 

och på så sätt kan dialysbehandlingarna anpassas till patientens dagliga liv. Regelbundna 

kontroller och uppföljning av ordinationen på kliniken bestäms individuellt och hembesök 

görs när det behövs (Rajkomar et al., 2014). 
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En legitimerad sjuksköterska ansvarar för den omvårdnad som genomförs tillsammans med 

patient och närstående så att värdighet och integritet bevaras. Personcentrerad vård 

kännetecknas av att patient och närstående blir sedda och förstådda som unika personer med 

individuella behov, resurser, värderingar och förväntningar. Vårdmötet utgår från patientens 

berättelser och karaktäriseras av en ömsesidig öppenhet för varandras kunskap där vården 

utformas och dokumenteras i partnerskap (Svensk Sjuksköterskeförening). Svensk lag säger 

att sjukvården ska utgå från patientens önskemål och individuella förutsättningar. Patientens 

närstående ska också ges möjlighet att medverka vid utformningen och genomförandet av 

vården (Patientlagen, (2014:821)). Sjuksköterskor och annan vårdpersonal måste förstå de 

upplevda erfarenheterna hos patienter i HD för att på bästa sätt svara upp på dessa fysiska, 

psykologiska, emotionella och spirituella förändringar. Genom att uppnå dessa insikter kan 

sjuksköterskor utveckla omvårdnaden och vidare deras livskvalitet (Polaschek, 2007).  

  

McCormack & McCance (2006) presenterar i sin teori om personcentrerad vård ett ramverk 

som bygger på fyra strukturer; förutsättningar, vårdmiljö, personcentrerad vårdprocess och 

förväntade resultat som tillsammans måste existera för att få till stånd en effektiv vårdprocess. 

Förutsättningar innebär att sjuksköterskans har tillräcklig kompetens, engagemang och en god 

självkännedom för att kunna arbeta utifrån ett professionellt förhållningssätt. En god 

vårdmiljö inkluderar att de olika professionerna runt patienten fungerar med varandra och att 

ansvaret och makten fördelas mellan dessa aktörer. Organisationsstrukturens är en viktig 

faktor för att kvaliteten på vården ska hålla en hög nivå. En personcentrerad vårdprocess 

betyder att fokus ligger på patienten som en person och bidrar till en förståelse för hur och vad 

patienten upplever och värdesätter i sitt liv. Förväntade resultat innefattar att mäta kvaliteten 

på den personcentrerade vården utifrån aspekter som delaktighet, tillfredsställelse i vården, 

välbefinnande och hur väl den terapeutiska miljön är utvecklad. 

 

Socialstyrelsens definition av egenvård är ”en hälso- och sjukvårdsåtgärd som en legitimerad 

yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person själv kan utföra eller utför med 

hjälp av någon annan” (Socialstyrelsen 2018). Orem & Vardiman (1995) beskriver egenvård 

som en praktisk åtgärd som en person utför för att uppnå hälsa och välmående. När en patient 

saknar kunskap om sin sjukdom uppstår brister i förmågan att bedriva egenvård. Sådana 
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brister kan bero på fysiska eller känslomässiga svårigheter som är relaterade till sjukdomen. 

Enligt dem är fysiska, psykologiska, sociala och mellanmänskliga interaktioner oskiljaktiga 

delar i en individs hälsa. Samtliga delar lägger också grunden och är förutsättningar för 

individens möjlighet att kunna genomföra och delta i en effektiv egenvård. När egenvård 

praktiseras som bäst, hjälper det till att bibehålla sin integritet och mänskliga funktioner. 

Studier som fokuserar på hur patienter med dialys upplever sin delaktighet visar att det finns 

stora brister i att vara delaktig i sin behandling. Många patienter känner sig frustrerade över 

att behandlas som sin sjukdom och de vill istället bli behandlade som individer med symtom. 

Att tänka annorlunda, utifrån andra perspektiv är en stor utmaning för dagens dialysvård. För 

att kunna möta dialyspatienterna är det viktigt att sjukvården blir ännu mer personcentrerad 

och erbjuder ett mer inkluderande och flexibelt arbetssätt när det gäller både tider och 

medbestämmande. Vinsterna är stora för både sjukvården och patienten genom att påbörja 

HHD men det krävs ansträngningar från båda parter (Hamlin et al. 2013).  

Det finns dock ett driv inom sjukvården att avhjälpa obalansen inom sjukvården från den 

medicinskt betingade, sjukdomsorienterade och ofta fragmenterade livssynen, till en vård som 

fokuserar på ett holistiskt synsätt med goda relationer och flexibilitet (McCormack et al., 

2010). 

 

Vårt syfte för denna studie var att beskriva patientens upplevelse av behandling med  

hemhemodialys.  

 

Metod 

Ett kvalitativt förhållningssätt valdes för att passa syftet till studien. Enligt Henricson & 

Billhult (2012) kan ny kunskap fås om ett fenomen med hjälp av kvalitativ data såsom 

intervjuer och berättelser. Denna typ av forskning innebär att studera hur människan uppfattar 

och tolkar den omgivande verkligheten. Det som förenar studier med kvalitativ metod är att 

forskarens avsikt är att nå förståelse (Backman, 2008). Metoden som användes var en 

kvalitativ litteraturstudie med ett inifrånperspektiv, som fokuserade på patientens upplevelse 

inom ett specifikt valt område. 
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Datainsamling 

Litteratursökning utfördes genom systematiska artikelsökningar av kvalitativa studier i 

databaserna PubMed, CINAHL samt i sökmotorn Google Scholar. Inklusionskriterier var full 

text, engelska och mellan 2008-2018. Sökorden var hemhemodialys, livskvalitet, upplevelse, 

erfarenhet, hälsa, egenvård, patient och kvalitativ forskning. Från början gjordes en 

pilotsökning där vi fick många träffar som liknade vårt syfte men få utfall på kvalitativ 

forskning. Sökorden användes dels som enstaka ord och dels genom kombination med andra 

(OR och AND). Den booleska metoden användes för den slutliga sökningen (Willman, Stoltz 

& Bahtsevani, 2006). I de fall MESH-termerna begränsade utfallet byttes de ut mot fri text när 

vi sökte på PubMed och på samma sätt i CINAHL motsvarande CINAHL-Headings. För att 

inkludera ord med olika ändelser användes även trunkering. På CINAHL exkluderades artiklar 

från Medline och fick då endast en ny träff där men som ej passade vårt syfte. Eftersom vi fått 

för få artiklar valde vi även att söka på Google Scholar där vi fick 115 träffar med 

inklusionkriteriet mellan åren 2008-2018. Alla publikationer därifrån lästes igenom utifrån 

abstrakten och från denna utgångspunkt hittades sedan sex artiklar som passade vårt syfte 

(Tabell 1). 

 

 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

 
 Syfte med sökning: Patientens upplevelse av HHD 

 
 PubMed 2018-09-11    Begränsningar: Full text, English, Publication dates 10 years 

 
 Söknr            *)                         Söktermer                                         Antal träffar            Antal valda 

 
 #1                FT                      Home Hemodialysis             226 

 #2                MSH                  Quality Of Life                         155843 

 #3                FT                      Experience                                  249083 

 #4                MSH                  Health                                       1925210 

 #5                MSH                  Self Care                                     46045 

 #6                FT                      Percept*                      190180     

 #7                MSH                  Patient                      2528664     

 #8                                          2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 OR 7         733492 

 #9                MSH                 Qualitative research              89569 

 #10                                        1 AND 8 AND 9                              14                      4 

 

*MSH – Meshtermer i databasen PubMed, FT – fritextsökning 
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Kvalitetsgranskning 

Totalt tio kvalitativa artiklar valdes ut från sökmotorerna genom att läsa rubriker och abstrakt. 

Därefter lästes dessa artiklar flera gånger för att få en helhetsbild och kvalitetsgranskades 

sedan enligt SBU:s granskningsmall för kvalitativa studier. Artiklar poängsattes för att 

klassificeras genom att tilldelas 1 poäng för varje delfråga vid positivt svar och 0 poäng 

för svar som inte uppfyllde granskningsprotokollets krav. Därefter summerades poängen ihop 

och räknades om till en procentsats enligt Willman et al., (2006, s. 95-96) för att kunna gradera 

artiklarna. Vidare bedömdes studiernas kvalitet efter en tregradig skala. Låg kvalitet innebar att 

60-69% av frågorna besvarats med “ja”, medelhög kvalitet innebar 70-79% med svaret ”ja” 

samt hög kvalitet krävde mellan 80-100% med svaret ”ja”. Studien inkluderade alla tio artiklar 

som alla höll hög kvalitet. Därefter fördes dessa in i en tabell (Tabell 2) där de beskrevs med 

författare, land, år, typ av studie, deltagare, metod, huvudfynd och kvalitet. 

 

 

 

Tabell 2. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=10)   

 
Författare      

/År 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare         Metod  

   (Datainsamling/ 

    Analys) 

                 Huvudfynd        Kvalitet 

           Hög 

           Medel 

           Låg 

Cases A.,  

et al. 

2007 

UK. 

 

Kvalitativ = 21 

(HHD = 14) 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Fenomenologisk 

analys  

Tre avgörande huvudteman för val av 

HHD är: Frihet, flexibilitet, ökad 

självkänsla och identitet, aktivt 

engagemang och aspekter om support 

och självständighet. 

 

Hög 

Majeed-

Ariss,  

et al.  

2017 

England 

Kvalitativ = 37 

(HHD = 32) 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Transskriptanalys 

Ramanalys 

 

Behandling med HHD förändrar 

patientens liv och självuppfattning, 

Påverkar familjelivet samt ökar psykiska 

hälsan genom att bidra till oberoende och 

flexibilitet. 

 

Hög 

Morton 

RL.,  

et al    

2010 

Australia 

 

Kvalitativ = 95 

(HHD = 4) 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Transskriptanalys 

 

Positiva faktorer som påverkar valt av 

behandlingen i hemmet var: frihet, 

bekvämlighet, egenvård och effektivitet.  

Negativa faktorer var tidskrävande, 

dialysaccessens estetiska perspektiv, 

egenvård, strukturella förändringar i 

hemmet 

 

Hög 

Namiki S.,  

et al. 

2007 

Australia 

 

Kvalitativ = 4

  

Intervjuer 

Tematisk analys

  

Det krävs anpassning i hemmet för att 

integrera tekniken i det dagliga livet. 

De avgörande faktorerna gällande 

behandlingen i hemmet är att få stöd  

av sin partner och en positiv 

självuppfattning. 

  

 Hög 
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Tabell 2. Forts. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=10)   
 

Författare      

/År 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare         Metod  

  (Datainsamling/ 

    Analys) 

              Huvudfynd        Kvalitet 

          Hög 

          Medel 

          Låg 

Rajkomar 

A, et al.       

2014 

UK. 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ = 19                                                                                        Semistrukturerade 

intervjuer  

Tematisk analys 

 

Generellt sett värderas frihet, 

självständighet och teknologin som 

säker. Känsla och upplevelse av 

osäkerhet och rädsla var stor i början av 

HHD.   

Support från vårdpersonal och tekniker 

är ovärdelig och de bristfälliga faktorer 

som riskerar livskvaliten ger en negativ 

syn på behandlingen. 

 

Hög 

Rygh E.,  

et al. 

2012 

Norway 

 

Kvalitativ = 19  

(HHD= 3) 

Semistrukturerade 

intervjuer  

Induktiv analys 

                           

Upplevelser av normalisering av det 

dagliga livet, signifikant förbättring av 

egenvård och mindre dominerat av 

sjukdomen. Den betydande 

självhanteringsförmågan och att 

inte uppfatta sig själv som sjuk är 

viktigt.  

Krav från patienten på bra 

kommunikation och support från 

sjuksköterskan för uppföljning av 

behandlingen. 

 

Hög  

Shaw R.,  

et al. 

2015 

Nya 

Zeeland 

 

Kvalitativ = 24 

(HHD = 4) 

                                                                                        

Semistrukturerade 

intervjuer  

Fenomenologiskt 

analys 

Positiva effekter är flexibilitet, kontroll 

och oberoende. 

Negativa aspekter är fysiska och 

psykosociala begränsningar samt 

restriktioner gällande tid, dialys 

utrymme och livsstil.       

                                                       

Hög 

Vestman 

C., et al. 

2014 

Sweden 

 

Kvalitativ = 11 

 

Frågeformulär  

Intervjuer    

Kvalitativ  

dataanalysmetod 

 

Positiva aspekter är ökat välbefinnande, 

känslan av frihet att vara hemma, ha 

självkontroll och eget ansvar över sin 

behandling.  

Behov av support och säkerhet har stor 

betydelse.  

 

Hög 

Wise M.,  

et al.                                 

2010 

USA 

 

Kvalitativ = 13                Semistrukturerade 

telefonintervjuer 

Systematisk-

kvalitativ 

dataanalysmetod 

 

Upplevelse av ett förhållande med 

ömsesidig kärlek, respekt och förtroende 

för varandra tenderar att bäst skapa 

förutsättningar för ett väl fungerande 

partnerskap hos par där en går i HHD. 

 

Hög 

Wong J.,  

et al. 

2009 

Canada 

 

Kvalitativ = 23       Semistrukturerade 

intervjuer          

Transskriptanalys 

 

 

 

Fem centrala faktorer för inlärning är  

nervositet, support från andra patienter,  

empati och förståelse från vårdpersonal, 

inlärning vid sjukdom, förenlighet 

mellan preferenser från patientlärande 

med nuvarande träningsmetoder. 

 

Hög 
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Analys 

Baserat på syfte och metod valdes en kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats. 

En kvalitativ innehållsanalys indelas i tre huvudmoment, förberedelsefasen, organisationsfasen 

och rapporteringsfasen. Vi följde analysen enligt Elo & Kyngäs (2008) och i förberedelsefasen 

bestämdes att fokus skulle ligga på meningsenheter. Det var en viktig faktor att bestämma 

innan nästa steg. De valda delarna var representativa och förståeliga utifrån sammanhanget. I 

organisationsfasen valdes en induktiv ansats som passade syftet av analysen. Vidare skedde en 

öppen kodning, kategorisering av materialet och en begreppskonstruktion. Öppen kodning 

innebar understrykning av meningsenheter. För att få en adekvat helhetsbild och så många 

rubriker som möjligt lästes materialet flera gånger.  Rubrikerna kategoriserades efter betydelse 

och placerades i huvud- och subkategorier. Genom detta tillvägagångssätt blir det enkelt att 

besluta om indelningen av allt material. I sista fasen, begreppskonstruktion, formulerades en 

generell beskrivning av det valda temat genom att gå igenom de skapade kategorierna och de 

döptes efter innehållskaraktäristiska ord. Övriga beskrivande ord eller teman som stämde 

överens med samma kategori döptes som subkategorier. Analysen pågick så länge det var 

möjligt och försvarbart (Elo & Kyngäs, 2008). 

 

Resultat 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelse av HHD. Analysen resulterade i fem 

kategorier (Tabell 3) och redovisas nedan i brödtext med citat från de vetenskapliga 

artiklarna.  

 

Tabell 3. Redovisning av huvudkategorier (n=5) 

Kategorier

 
Förändrad självuppfattning 

Hjälp och stöd ger trygghet 

Behov av individuellt anpassad undervisning 

Kräver anpassning i hemmet  

Ökad frihet och flexibilitet ger ökad hälsa 
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Förändrad självuppfattning  

I studien framkom att praktisera egenvård i hemmet förändrade patienternas självuppfattning 

utifrån självkänsla, självförtroende och självständighet. Främst beskrevs möjligheten att få 

göra det själv som att det gav en känsla av att vara en person istället för en patient (Rygh, 

Arild, Johnsen & Rumpfeld, 2012). Det upplevdes essentiellt att inte identifiera sig med 

sjukdomen och låta den ta över. Att se andra patienter i samma situation vara mycket sjukare 

än en själv gav obehag eller självinsikt om närvaron av ens egna sjukdom. Genom att handha 

behandlingen själv blev det ett skydd mot sjukdomen. (Vestman, Hasselroth & Berglund, 

2014; Rygh et al. 2012; Majeed-Ariss, Jayanti, Schulz, Wearden & Mitra, 2017). 

 

                            “For me it is very important to not let the disease take over. It is a part  

                             of me but I don’t identify myself with it, what I unfortunately often have  

                            seen happen to others who have a disease.” (Vestman et al., 2014, s. 5) 

 

 

Det visade sig även att självförtroendet växte i takt med erfarenhet. Från början uppkom en 

känsla av att vara för långsam och osäker i utförandet av de olika momenten, men allt 

eftersom tiden gick ökade förståelsen för behandlingen och sedan kändes allt naturligt 

(Rajkomar et al. 2014). Det upplevdes även som en prestation att lära sig tekniken och 

stärkte självkänslan (Shaw et al, 2014). Ett flertal studier beskrev dock rädslan och oron för 

att inte klara av sin behandling själv. Att känna det överväldigande över alla krav under 

första tiden hemma var en aspekt. En annan var att inte behärska situationen och som 

genererade stress och panikkänslor. Det som upplevdes svårt och rörigt i början avtog så 

småningom. Att gå från kaos till ordning bidrog till färre misstag tekniskt sett men även 

medicinska komplikationer under behandlingen och problem med nålsättning minskade 

(Rygh et al. 2012; Majeed-Ariss et al. 2017; Rajkomar et al. 2014).  

 

                            “The first ten times, the tubes and all are a total chaos, but  

                              once you have practiced for a while, it’s not that hard ...”  

                              (Rygh et al., 2012, s. 4) 

 

Ett annat sätt att uppfatta sig själv på var genom könsidentifiering. Maskinen personifierades 

och genom att hantera maskinen stärktes könsidentiteten hos de manliga patienterna genom 

att se maskinen som sin partner. Det hjälpte till att bibehålla sin maskulina självuppfattning 

och befäste känslan av att vara självsäker och kaxig (Shaw et al. 2015). Maskinen kunde även 
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av patienterna uppfattas som en person med personligheter och temperament. Vissa patienter 

namngav och upplevde ett intimt förhållande med maskinen (Shaw et al., 2015) 

 

          “They moved a machine into my house with special plumbing, which I came to name ‘Lola’  

            because Lola, I always thought, was a very intelligent drag queen basically. She sucked my  

            blood three times a week, she kept me alive and I could keep thinking about that song by  

            the Kinks because she used to control my life for six years. But I learnt to respect her;  

            she was a really intelligent anima.”(Shaw et al., 2015, s. 238) 

 

 

Hjälp och stöd ger trygghet 

 

Resultatet påvisade att hjälp och support från många olika grupper av människor runt 

patienten visade sig vara ovärdeligt. Dessa var först och främst vårdpersonal, sjuksköterskor, 

läkare och tekniker som tillsammans utgjorde det team som ansvarade för hela 

säkerhetssystemet kring patientens behandling. Patienternas upplevde generellt stor tillit till 

samtliga yrkeskategorier som alla tillförde sin del i det stora maskineriet. Relationen mellan 

patient och vårdare ansågs betydelsefull. Att bli igenkänd av sjuksköterskorna var uppskattat 

och vetskapen om att man alltid kan få hjälp och stöd via telefon om ett problem skulle uppstå 

skapade trygghet (Rajkomar et al., 2017; Namiki et al., 2009; Vestman et al., 2014). Både 

sjuksköterskor och tekniker var viktiga när det gällde hjälp med maskinproblem och annat 

förfarande såsom nålsättning och medicinska frågor. Dock påpekade patienterna att 

personalen på dialysavdelningen utanför HHD-enheten inte hade tillräcklig kunskap om 

självdialysmaskinerna eftersom de hade en annan typ av maskin där. Det medförde att 

patienterna därmed kände att de inte kunde få rätt hjälp på kvällar när HHD-enheten var 

stängd och det skapade otrygghet. (Rajkomar et al., 2014). 

                                

                               "If something fails, there is always some health professionals  

                                from the dialysis ward who can help and advise me on the telephone.  

                               Nothing is impossible." (Vestman et al., 2014, s. 4) 

 

 

Kontakten och tilliten till nefrologen var av stor betydelse för motivationen och 

självförtroendet. Att läkaren engagerar och brydde sig spelade en stor roll i sammanhanget för 

att klara av och våga göra det själv. Det beskrevs hur nefrologen stärkde självkänslan och att 

de tillsammans var ett team med patienten själv som styrman. HHD-enheten var 

samlingspunkten för patienterna under både upplärning och återbesök. Det ingav trygghet att 

inte var ensam med sina problem och funderingar eftersom det alltid fanns vårdpersonal där 
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som kunde rädda situationen under upplärning. Det ansågs viktigt med ett mänskligt och 

kärleksfullt bemötande från sjuksköterskan och främst de äldre patienterna kände stort stöd 

och engagemang av vårdpersonalen (Namiki et al., 2009).    

   

                “... if I see (one of nurses), it’s not just hello how are you, it’s cuddles. You know,  

                  you get involved in their life... it’s great part, part of being human ... there is a lot  

                  of love in that little shed (=HHD unit)...you get the support from somewhere you  

                  know if something goes wrong...somebody is there to...to pick up the pieces,. ..and  

                  say well, well you’re not alone” (Namiki et al., 2009, s. 551) 

 

I studien tog många upp en familjekänsla med andra patienter på HHD-enheten. Att vara 

tillsammans i samma situation gav stöd och uppmuntran till varandra. Där kunde patienterna 

känna gemenskap och lära av varandra. Dock kunde ändå vissa sakna stöd från andra patienter 

och efterfråga gemenskap och någon att relatera till. Att känna sig ensam med sina problem 

och att inte kunna diskutera erfarenheter var bekymmersamt. Det föreslogs 

diskussionsgrupper för att träffa andra patienter (Wong et al., 2009). 

 
                     “Oh yeah, we talked continually. Patient X was a girl across from me. We talked  

                       with her, and I kept telling her... after I had got over my initial stages and probably  

                       trauma feeling, I was telling her, you know, try it yourself. You’ll find the vein better. 

                       You’ll be able to push the needle in better. You’ll be more independent, and she did  

                       become independent. She was dead scared, but then, there was another guy, Patient Y, 

                       across from me, and he did everything alone. He was like professional, you know,  

                       finding the entry, every needle, taking it out, finishing the machine up, and all that.  

                       So, he encouraged me a lot too. There’s that good side to it too, yes.”  

                       (Wong et al., 2009, s. 30) 

 

 

I vissa fall kunde dock en känsla av ensamhet komma då avsaknad av besök och stöd från 

andra människor i kombination med få återbesök och läkarbesök på HHD-enheten. Att bo 

ensam och inte ha ett socialt nätverk hade en negativ inverkan på livskvaliteten (Majeed-Ariss 

et al., 2017). 

                 “I don’t see a lot of people. I see the nurse, I think, every three months and my home  

                     haemo clinic appointments are every six months ... yes, I’m probably a good patient,  

                     I do look after myself, I don’t have any problems, but you do feel and become 

                     very isolate.” (Majeed-Ariss et al., 2017, s. 1529) 

 

Relationen med sin partner eller annan nära anhörig visade sig ha stor påverkan på 

behandlingsresultatet men också på parrelationen hos makar. Det upplevda stödet och 
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supporten som patienterna fick av sin närmast anhörig var i många fall avgörande för att 

upprätthålla behandlingsregimen, motivera, ge stöd och assistera. Partnern kunde vara 

stöttepelaren när livet kändes tungt att leva och i vissa fall spela en roll som vårdare med 

maskinansvar eller annan assistans med kompetens att hantera larm eller andra problem 

(Vestman et al., 2014).  

 
                        “I have incredible support from my relative when the machine  

                          sounds and malfunctions. I might be worried but he is a lot calmer, 

                          so I also calm down." (Vestman et al., 2014, s. 4) 

 

 

Hos många par var lagarbetet centralt. Att tillsammans bli ett team runt behandlingen och 

göra det som om det var helt naturligt hos vissa. Ibland kunde det till och med stärka 

relationen och kärleken mellan de två. Hos andra kunde det bli mer komplicerat. Det framkom 

dessutom att partnern kunde känna ett tungt ansvar och att behandlingen var en belastning för 

förhållandet. I en del parrelationen kunde nötningen vara så stor att det behövdes 

äktenskapsrådgivning och ofta kände patienten skuld och försökte hjälpa sin partner (Wise, 

Schatell, Klicko, Burdan & Showers, 2010). 

                     

                    “Home dialysis is a big strain on my wife. . . . it’s like being a dairy farmer.  

                         Her freedom is gone. It finally just blew up. . . . you’re biting at each other;  

                         saying things you don’t want to say. . . ‘‘She sent me back to the center ...  

                        We saw a marriage counselor. We changed. We’re working on listening. It’s  

                        working out . . . I want to have a second person trained so she can get time off.’’  

                       ‘‘She won’t admit it, but this is how I can help her to take better care of herself’”  

                        (Wise et al., 2010, s. 284) 

 

 

Behov av individuellt anpassad undervisning 

I resultatet kom det fram att kvaliteten på träning och patientundervisning från sjuksköterska 

påverkade patientens självkänsla och utsikter för att lyckas med sin behandling och visade sig 

vara en central del i lärandet. Det framkom ett behov av att tillsammans med sjuksköterskan 

noggrant gå igenom den teoretiska delen för att vid de praktiska momenten ha en större 

förståelse och underlätta inlärningen. Patienterna ansåg sig lära in på olika sätt och 

efterfrågade mer stöd och förklaring av de bakomliggande orsakerna under genomgången av 

maskinen. Att bara få direkta instruktioner för knapptryckning och ihopkoppling av slangar 

gav ingen djupare förståelse (Wong et al., 2009). 
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                “If somebody could just be with me a few sessions to be sure that I understand what I 

                  was doing every step of the way. A lot of the learning that you do, you learn by rote, 

                  and that’s not always the best way. Just because you know how to do something  

                  doesn’t necessarily mean you know why you’re doing it. And I think to spend more  

                  time explaining why every step of the way is being done, rather than “you put this,  

                  you connect this to that.” (Wong et al., 2009, s. 31) 

 

 

Någon uttryckte missnöje med att undervisningen inte var nivåanpassad för varje patient. 

Andra efterlyste mer visuellt lärande och föreslog videokonferens eller kameraövervakning 

för ökad trygghet och mindre känsla av ensamhet. Således stämde många patienter in i tesen 

om att många sjuksköterskor inte är tillräckligt pedagogiska, och bör därför först förvissa sig 

om patientens individuella förmåga att lära in och planera undervisningen efter det (Rygh et 

al., 2012; Wong et al., 2009).  

 

                “...with videoconference the responsibility of the dialysis user will not be so heavy as  

                     it is today. I would also think that it could be less scary to start up, when you are not  

                     alone. ....could [then] be easier to motivate for home hemodialysis ...”  

                     (Rygh et al., 2012, s. 5) 

 

 

Med individuellt anpassad undervisning kan behandlingen genomföras på ett mer säkert sätt, 

minskar risken för misstag och komplikationer och ökar istället patientens förmåga till 

problemlösning. Vissa hade också egna knep för att inte begå misstag. Att prata med sig själv, 

att göra det ifred eller att iordningställa i förväg kvällen innan för att undvika misstag relaterat 

till trötthet var inte ovanligt. Det framkom även att någon för säkerhets skull hade lagt fram 

alla viktiga telefonnummer framför sig innan påkoppling till maskinen ifall något problem 

skulle uppstå (Rajkomar et al., 2014). 

                                “I literally talk to myself, you know, first you do this, then you  

                                 do this, then you do this, and that way I know that I’m not  

                                 going to make a mistake.” (Rajkomar et al., 2014, s. 7) 

 

Många patienter tog upp handhavandet av maskinen som en del i lärandet och 

undervisningen. Vissa nackdelar rapporterades. Det ansågs vara svårt att utläsa informationer 

ur manualer under behandling när det larmade. Att inte vilja öppna en bok eller titta i ett häfte 

varje gång det larmade var inte önskvärt. Dels svårigheten med att vara uppkopplad och bara 

ha en arm att röra sig med, dels att manualerna upplevdes avancerade gjorde att det kändes 

svårt och krångligt. Även ergonomin spelade in. Det var viktigt att ha skärmen nära till hands 
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och att textstorleken var tillräckligt stor för att kunna läsa vad som stod och hantera larmen. 

Klämmorna på slangarna upplevdes även av som för hårda att hantera. En patient var 

missnöjd med att inte all önskad information kunde utläsas från maskinen. Somliga uttryckte 

dock stor tillit till maskinens alla inbyggda säkerhetssystem som gjorde dem trygga och kunde 

i sin tur underlätta inlärningen och genomförandet av behandlingen (Rajkomar et al., 2014). 

 

                             “when an alarm would go off, and I didn’t understand, and I would try  

                               and solve it myself by looking through the booklet. But the booklet’s not 

                               really straightforward [...] I couldn’t like, fully understand it. So I just  

                              called a technician to come and see it.” (Rajkomar et al., 2014, s. 6) 
 

 

Kräver anpassning i hemmet 

 

Integrering av HHD i patienternas dagliga liv upplevdes som en stor fråga. Denna involverade 

oro för utrymme och att ta hem det främmande in i hemmets lugna vrå. Att reorganisera i 

hemmet för att få plats med maskinen och allt material var omvälvande. Det beskrevs som 

svårt att hitta tillräckligt med utrymme för maskin och material samt ta hand om en stor 

mängd avfall. Ofta fick rummen anpassas helt för att kunna genomföra behandlingen.  

Vissa hade problem att iordningställa en plats och fick strukturera om rejält. I ett fall fick en 

garderob byggas i anslutning till sovrummet där maskinen, material och vattenrenare ställts 

för att rymma allt. En patient hade dock lyckats skapa ett dialysutrymme som inte inskränkt 

på något annat (Majeed-Ariss et al., 2017; Namiki et al., 2009). 

 

                           “I’ve been fortunate because of where I lived and I’ve been able to 

                            create a space which is a dialysis space. I’ve not had it intruding on  

                            anything else .” (Majeed-Ariss et al., 2017, s. 1529) 

 

 

Det framkom att det var vanligt att ha dialysutrymmet i sovrummet. Alla slangar och tekniska 

delar tenderade att förändra känslan av det rum där maskinen placerats. En skildring var att 

först tänkt ha den i vardagsrummet men sedan ändra sig för att inte förändra känslan av det 

rummet (Shaw et al., 2015; Vestman et al., 2014; Majeed-Ariss et al., 2017; Namiki et al., 

2009). Det viktiga var istället att placera den för att kunna vara social under behandlingen 

Namiki et al., 2009).  

                        “...they (= the machines) are in the bedroom beside them, umm... 

                         yeah you know and then you know they’ve got all the water hoses  

                         and bits and pieces to struggle with as well, so the bedroom as such  

                         becomes a different room all together.” (Namiki et al., 2009, s. 549) 
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Det fanns även vissa regler gällande förvaringen av maskinen. Patienterna berättade om att 

vara tvungen att tänka på temperaturen för maskinens placering samt att den ej fick tas 

utomhus relaterat till vädret. En patient hade ställt den i garaget för att uppfylla kriterierna 

samt för att inte ta upp plats i sovrummet (Shaw et al., 2015). Slutligen kom det fram att trots 

att det beskrevs som svårt att hitta förvaringsutrymme var det ändå bättre än att gå tillbaka till 

sjukhuset för HD (Majeed-Ariss et al., 2017).  

 

                        “It’s a pain in the neck because like I’ve got that stuff here that arrived 

                         yesterday that’s got to be put away. I’ve got a shed full of stuff outside,  

                         I’ve got a room full of stuff there, you know, but I’d rather that than go  

                         to the hospital.” (Majeed-Ariss et al., 2017, 1529)  

 

 

Ökad frihet och flexibilitet ger ökad hälsa 

 

Resultatet visade att patienterna som övergått till HHD och som levt med denna 

behandlingsregim länge beskrev att ta kontroll över livet, få flexibilitet och ett liv hemma som 

oerhört viktiga faktorer för att öka livskvaliteten. De kände generellt att de fått tillbaka sitt liv 

och kontakt med anhöriga samt mådde psykiskt och fysiskt bättre (Morton et al., 2010; Rygh 

et al., 2012; Wise et al., 2010; Cases, Dempster, Davies & Gamle, 2011; Vestman et al., 2014; 

Namiki et al, 2009). 

Många upplevde en betydande skillnad med att byta behandlingsregim och jämförde livet 

innan och livet efter. Vissa var mer resolut än andra och tog själv beslut om att ta hem 

behandlingen för att överleva psykiskt och fysiskt (Rygh et al., 2012).  

                              “... If I had continued with hospital dialysis, I had been dead...  

                                I realized that I had to take control of the situation, otherwise  

                                I would not bear to live. In part, I would die from physical diseases, 

                                in part I would die of depression ...“(Rygh et al., 2012, s. 4) 

 

Att vara beroende av andra människor upplevdes som mentalt ansträngande. Att inte hållas 

tillbaka utan att få fortsätta med sitt liv var viktigt för många. En patient beskrev det även som 

njutningsfullt att själv få ta ansvar över sin egen hälsa tillsammans med sjukvårdsteamet runt 

omkring sig. Det var väsentligt att inte någon annan gjorde det (Cases et al., 2011). Många 

talade om att bli mer flexibel och att känna en befrielse att få planera sin dialysbehandling 

efter ens eget liv istället för tvärtom. Känslan av att ha kontroll stärkte självkänslan och 

livsglädjen. Somliga beskrev det lite som en nystart i livet. Att själv ta rodret och få bestämma 
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vilken tid på dagen och vilken dag dialysen skulle ske och inte anpassa sig till 

dialysavdelningens tider och rutiner var centralt. Det inkluderade att kunna flytta maskinen 

som man ville, arbeta heltid, gå ut och umgås med släkt och vänner och för de äldre att kunna 

sköta barnbarn efter eget önskemål. När aktiviteterna fick styra dialysen och livet planerades 

utifrån det eget livsmönster gav det mer flexibilitet (Rygh et al., 2012; Cases et al., 2011; 

Wise et al., 2010; Vestman et al., 2014). Pendlingstiden fram och tillbaka till 

dialysavdelningen som utgjorde en stor del av dagen sparades in och kunde läggas på annat, 

vilket bidrog till en känsla av frihet (Morton et al., 2010). 

 

                                    “What you’re basically doing is, you’re building the dialysis  

                                      around your life, you’re not building your life around the  

                                      dialysis, so it’s giving you more flexibility . . .”  

            (Cases et al., 2011, s. 887) 

 

 

Att kunna leva ett så normalt liv som möjligt ansågs likväl som frihet. Behandlingen gjorde 

det möjligt att kombinera fest på kvällen och sedan dialysera nattetid. Det visade sig vara 

viktigt för ungdomar för att kunna fullgöra sin utbildning (Rygh et al., 2012). 

 

                       “...super important to have had home dialysis, have completed education,  
                      [have been] financially independent, had an almost full and normal life. Have  

                      worked, taken care of myself, controlled my own time.”(Rygh et al., 2012, s. 5)  

 

 

Något annat som en del patienter i studien betonade var möjligheten att få vara hemmavid. 

Det talades om en enorm tacksamhet för att kunna vara hemma och att det var viktigast av 

allt. Genom att vara hemma gavs möjlighet att upprätthålla relationer i familjen. Dessutom 

framkom att kunna bibehålla eller återupprätta förhållanden efter att ha tappat kontakten med 

anhöriga var betydelsefullt (Cases et al., 2011). 

 

                        “[When on hospital HD] you were away from home, and my daughter 

                         and I grew apart during that time, because I was never there for her . . .  

                        and only through the home haemo we have got back together again . . .  

                        and we have a life together..” (Cases et al., 2011, s. 888) 

 

 

Att kunna styra dialysen självständigt gav generellt ett bättre välmående. När det fanns tid att 

kunna dialysera oftare och långsammare resulterade det i en skonsammare behandling och 

fick positiva konsekvenser för välmåendet (Cases et al., 2011). Många upplevde mer energi 
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till annat, ökat välbefinnande och att behandlingen inte var lika påfrestande för kroppen 

(Vestman et al., 2014; Wise et al., 2010). I vissa fall beskrevs behandlingen ha bidragit till ett 

friskare liv (Rygh et al., 2012). I andra fall beskrev den som den bästa behandlingen som gav 

bäst välmående och känslan av att den höll sjukdomen i schack (Morton et al., 2010).  

                        "I believe this is the best treatment, you feel the best on it, and therefore, 

                          you know, your life expectancy, and you know, keeping illness at bay and  

                         whatever, is the best on this particular treatment.” (Morton et al., 2010, s. 435) 

 

 

Psykiskt sett upplevde många patienter att livet förändrats till det positiva och kunde slippa 

oron för sin sjukdom (Cases et al., 2011; Rygh et al., 2012). Det visade sig även öka 

livskvaliteten eftersom det fanns mer tid över till familjen och att det gjorde det möjligt att 

njuta av livet. Flera upplevde större hopp för framtiden och kände sig mer hälsosam psykiskt 

och mentalt starkare (Cases et al., 2011). 

                           “Everybody should be offered [home HD]. I think it’s fantastic.  

                            I would sing its praises dear and daily. But it’s not for everybody. 

                            If you have the right frame of mind, it’s great . . . From a mental  

                            health point of view, er, if you do things right, you’ll feel better  

                            health-wise and you’ll feel better mentally as well [compared to  

                            when on hospital HD].” (Cases et al., 2011, s. 890) 

 

 

Diskussion 

 

I vårt resultat presenterades fem huvudkategorier som tillsammans svarade på syftet; att 

beskriva patientens upplevelse av hemhemodialys. Dessa inkluderar att det ger en förändrad 

självuppfattning, att hjälp och support ger trygghet, att det finns ett behov av individuellt 

anpassad undervisning, att det kräver anpassning i hemmet och att ökad frihet och flexibilitet 

ger ökad hälsa.  

I denna litteraturstudie kom det fram att självuppfattningen förändrades och påverkade 

patientens sätt att klara av och hantera sin behandling. Ageborg et al., (2005) menar att 

självbilden och uppfattningen om verkligheten påverkar hälsan och identiteten. De menar att 

egenvårdsförmåga och känsla av sammanhang uppnås bäst genom att handha behandlingen 

själv. Rachel et al., (2015) skriver om att hitta tillbaka till sitt eget jag och hur detta tillåter 

patienten att återfå självkänslan eftersom livet är mindre dominerat av dialys. Behandlingen 

minskar konfrontationen med sjukdomen och ger självförtroende genom att självständigt 
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bemästra behandlingen. Vi kopplar resultatet till begreppet KASAM (Antonovsky, 1995), 

som står för känsla av sammanhang. Detta begrepp skildrar det salutogena perspektivet som 

fokuserar mer på faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa än vad som orsakar sjukdom. I 

stället för att fokusera på riskfaktorer och stressorer, bör fokus ligga på utvecklande av 

hanteringsstrategier som ger positiva hälsoeffekter. KASAM ges som svar på frågan var en 

individ befinner sig på skalan av den oavbrutna följden av sjukdom och sorglöshet. 

Antonovsky menar att en individ kan vara vid god hälsa om denne kan känna sig delaktig i ett 

sammanhang som är förståeligt och meningsfullt. Därav anser vi att egenvård med eget ansvar 

påverkar hälsan positivt utifrån det salutogena perspektivet. 

Att känna rädsla och oro utgjorde hinder för att genomföra dialysbehandlingen. Karkar et al. 

(2015) tar upp vikten av patientens självförtroende som en viktig faktor för framgångsrik 

egenvård samt sjuksköterskans viktiga roll i att minska rädslan och oro. Enligt Orems 

egenvårdsteori kan en person utföra egenvård endast vid gott socialt och psykiskt välmående 

(Orem & Vardiman, 1995). Garthwaite (2015) talar om identiteten utifrån stigmatisering av 

dels sjukdomen själv men också utifrån att vara långtidssjukskriven och erhålla sjukbidrag. 

Det fanns en känsla av att vara en börda för samhället samt skam och rädsla att bli bedömd av 

andra. Vidare diskuteras att personen konstruerar nya sätt att se sig själv för att kunna 

acceptera sin sjukdom och för att nå de mål som satts upp en av själv.  

 

I vår studie visade det sig att ett stort nätverk av hjälp och support var avgörande för att 

påbörja och hålla kvar vid sin behandling. Nefrologen visade sig spela en grundläggande roll 

för att motivera och stärka självförtroende hos patienten inför initiering av HHD vilket även 

framkommer i en studie av Diaz-Buxo, Crawford-Bonadio, St Pierre & Ingram (2006). 

Cassidy et al., (2018) lyfter fram hur partnerskapet mellan nefrolog och patient, byggt på 

förtroende, ger patienten en förstärkt känsla av inflytande, kontroll och respekt och spelar 

därmed en betydande roll gällande beslutsfattande samt val av modalitet. Rachel et al. (2015) 

beskriver att patienterna uppskattar att ha en nära relation med sjuksköterskan närmast dem. 

Patienterna känner sig trygga av regelbundna besök och översyn från personalens sida och 

förmågan att kommunicera med dessa under tiden med dialys i hemmet. Enligt Visaya (2010) 

finns ett starkt samband mellan en god kommunikation mellan patient och support-teamet och 

en positiv upplevelse gällande HHD. Med det menas att patientens förmåga att kommunicera 

och tillgång till kontakt genom sjukhusbesök, hembesök och telefon har stor inverkan på 
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patientens val att påbörja HHD. Författaren föreslår en diskussion med patienten angående 

effektiva strategier för att överkomma eventuella kommunikationsbarriärer. Karkar et al., 

(2015) rekommenderar att ett nationellt program med egen budget gällande HHD bör 

upprättas. En noggrann struktur kring hur nätverket av stöd och support byggs upp är viktigt 

för att kunna stödja, upprätthålla och öka kvaliteten på behandlingen på bästa sätt för 

patienten. 

Resultat visade att en del patienter upplevde ensamhet och efterfrågade gemenskap och 

diskussionsgrupper. Bennet, Schatell & Shah (2015) beskriver i sin studie att stöd från andra 

patienter är ovärdelig. De menar att känslan av ensamhet och isolering kan uppkomma i större 

grad hos patienter i HHD som bor ensamma och den gruppen är därför i behov av stöd socialt 

med andra patienter. Tillgången till användarnätverk och patientgrupper som träffas öga mot 

öga är dock på uppåtgående för patienter och anhöriga. Sådana grupper kan erbjuda förståelse 

och vänskap från andra som upplever liknande utmaningar och kan ledas av professionell 

personal eller andra patienter i HHD. Även ett ökat antal patienter söker stöd och gemenskap 

via internet där det finns många olika alternativ till kontakt.  

Det framkom även i vår studie att partnerskap i parrelationer hade en betydande del i 

behandlingen och kunde både lyfta och tära på förhållandet. Bennet et al. (2015) tar upp att i 

parrelationen står att finna mycket stöd. Relationer där parterna är inriktade på trivsel och 

överlevnad lyckas bäst och de par med inslag av martyrskap och sökande partnerskap har 

sämre utsikter att lyckas med ett bra samarbete. De menar att en partner som visar intresse för 

behandlingen, som är uppmuntrande och är öppen i sin kommunikation gällande egna 

förväntningar och som uppmanar patienten till att utföra så mycket som är möjligt på egen 

hand ökar chanserna för ett lyckat samarbete. Vårdpersonalen bör dock vara lyhörda för 

utbrändhet hos partnern då det i vissa fall läggs mycket ansvar på denne. På så vis undviks att 

partnern en dag blir otillgänglig för patienten. Cassidy et al., (2018) tar upp patientens tillit till 

familj och vänner som en viktig faktor vad gäller valet av hemodialys kontra hembaserad 

hemodialys. Tillit till nära anhöriga innefattar moraliskt stöd och assistans och bidrar till 

trygghet. Brist på samma faktorer tenderar att ha en negativ inverkan på attityden till HHD. 

Vänner med erfarenhet av dialys sedan tidigare nämns också som en betydande supportgrupp 

med möjlighet att bidra med kunskap och hjälp samt insikter om livet i dialys. En studie som 

fokuserar på patienters attityder mot att påbörja HHD visar att om patienten har starka 
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familjeband, speciellt en partner eller barn att förlita sig på, motiverar det patienten att påbörja 

och upprätthålla sin behandling (Polaschek, 2007). Därför är det viktigt att sjuksköterskan 

noggrant kartlägger patientens sociala skyddsnät och identifierar styrkor eller andra 

tillgängliga alternativ (Visaya, 2010).  

 

Vår studie påvisade patientens önskan om individuellt lärande. Att lära sig steg-för steg och 

förklaring till alla moment tillsammans med en praktisk genomgång för att maximera 

förståelsen av behandlingen var viktigt. Cassidy et al., (2018) beskriver hur innehållet och 

utformningen av undervisningen påverkar effektiviteten av individuellt lärande. Patienten tar 

emot information med mer aktivt engagemang och motivation när undervisningen skräddarsys 

efter patienten inlärningspreferenser. Klang Söderkvist (2008) menar att det är 

sjuksköterskans ansvar att undervisningen sker på ett enkelt sätt för att utöka patientens 

förståelse av sin sjukdom och behandling. Begreppet patient-empowerment är en viktig 

grundval för att stärka patientens självkänsla samt för att kunna ta ett större ansvar och 

kontroll över sin behandling och sitt liv. Patient-empowerment skall ses som en jämställdhet 

mellan patient och sjuksköterska. Att öka kunskapen både hos patienten och närmaste anhörig 

leder till att processen för behandlingen blir mer effektiv och lättare att förstå. Genom att 

motivera patienten att ta eget ansvar för sin behandling leder till ökad kunskap och erfarenhet. 

Sjuksköterskans viktigaste och mest centrala roll för en lyckad patientundervisning är att 

kunna motivera patienten och även anhöriga (Klang Söderkvist, 2008, s. 89). Denyes, Orem 

& Bekel (2001) menar att det är av stor vikt för personen i fråga att behålla fokus på sig själv 

och sin omgivning samt att inneha hög kunskapsnivå i ämnet för att kunna praktisera 

egenvård på bästa sätt. Vidare betonar de en grundläggande utbildning från sjuksköterskan 

som medverkar till självbestämmande och egenkontroll hos patienten. Enligt Orems teori om 

egenvårdsbalans ska sjuksköterskan kompensera egenvårdskapaciteten när det behövs och 

stödja egenvårdsförmågan när det är möjligt. Patienten blir då mer involverad, delaktig och 

bättre rustad att hantera sin sjukdom genom tillgång till rätt information och undervisning 

(Denyes et al., 2001). 

 

Det framkom i resultatet att bland patienterna fanns ett missnöje med sjuksköterskans 

pedagogiska kunskaper och menade på att undervisningen ej var nivåanpassad eftersom alla 

människor lär sig på olika sätt. Verktyg som visuell handledning, exempelvis videokonferens 
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eller kameraövervakning, efterfrågades och ansågs underlätta inlärningen. Detta kunde 

minska osäkerheten och känslan av att känna sig ensam med sina problem. Rachel et al., 

(2015) beskriver att undervisningen måste individualiseras efter patientens sätt att lära in och 

önskade takt. I vissa fall kan inlärningen försvåras och förlängas relaterat till patientens 

sjukdomstillstånd och trötthet och därmed måste undervisningen anpassas efter patientens 

tillstånd. Mann et al., (2005) betonar i sin studie att det är viktigt att sjuksköterskans 

pedagogiska handling skall utöka patientens inlärning och syn på sin egenvård samt att det 

behövs en långvarig uppföljning och stöd för ett framgångsrikt val av behandling för 

patienten. Vidare beskrivs hur ett mångfacetterat, patientcentrerat och pedagogiskt ingripande 

kan öka andelen av patienter som planerar att initiera självdialys. Klang Söderkvist (2008) 

beskriver att ett lärande möte utgår från patientens individuella behov och ska stimulera 

patients medverkan genom en dialog med ett givande och tagande. Hon belyser vikten av rätt 

information, undervisning och råd i faktafrågor och att ge emotionellt stöd med återkoppling 

och uppmuntran. Utöver detta bör patienten instrueras, handledas och tränas i moment för att 

behålla, återta eller förbättra egenvårdsförmågan (Klang Söderkvist, 2008, s. 196). 

Detta förhållningssätt kan kopplas till personcentrerad vård. Vi föreslår regelbundna, 

gruppledda cirkelstudier med möjlighet till självreflektion för att implementera 

personcentrerad vård inom främst sjuksköterskekåren men även för annan vårdpersonal. Detta 

bör göras för att kunna upprätta en effektiv individuell vårdplan och främja patientens 

egenvårdsförmåga. Svanström, Andersson, Rosén & Berglund (2016) beskriver i sin studie 

hur en implementering av personcentrerad vård bland sjuksköterskor bäst uppnås. De menar 

att regelbundna, schemalagda grupphandledningar med utbildade gruppledare är det bästa 

sättet för att gå från teori till praktik. Eftersom det tar tid att förändra arbetsrutiner och synsätt 

behövs kontinuerlig uppmuntran och motivation för självreflektion hos vårdpersonalen. 

Författarna menar att nyckeln för att få en varaktig förändring verkar vara reflektion av det 

dagliga arbetet. Ekman et al., (2011) menar att långtidssjukdomar, i dagens läge, orsakar flest 

dödsfall världen över. Idag anses personcentrerad vård spela en nyckelroll i en effektiv 

behandling av långtidssjukdomar med bättre hälsoeffekter samt mer belåtna patienter. Även 

om vårdpersonalen accepterat en personcentrerad värdering kvarstår stora utmaningar att 

skapa rutiner och verktyg för att uppnå en meningsfull relation med patienten. De föreslår tre 

enkla rutiner för att underlätta och säkra övergången till personcentrerad vård. Att fånga och 

förstå patientens egen berättelse om känslor och den subjektiva upplevelsen av sin sjukdom 
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utgör grunden för att sedan skapa ett partnerskap mellan vårdare och patient och ett 

gemensamt beslutsfattande. Genom att berätta och lyssna på varandra ges vårdaren goda 

förutsättningar för att upprätta en vårdplan som baseras på patientens villkor. Därefter bör 

noggrann dokumentation föras utifrån värderingar och övertygelser för att legitimera 

patientens perspektiv (Ekman et al., 2011). 

Enligt Diaz-Buxo et al., (2006) finns det överväldigande bevis som visar att när patienter ges 

ett val genom adekvat information och utbildning före start av dialys, väljer en övervägande 

del HHD istället för HD. Resultaten är liknande världen över oavsett andra influenser. 

Beslutet bör alltid göras av patienten och anhöriga med hjälp av det medicinska teamet. 

Olyckligtvis är detta scenario inte alltid fallet. Två faktorer är avgörande för att stärka 

patienten att ta ett klokt beslut på bra grunder, en tidig och ändamålsenlig remittering till 

nefrolog samt adekvat utbildning om behandlingsalternativ. Författarna påstår att utbildning 

och planering kan vara den bästa vägen istället för en tidig remittering av patienten till dialys. 

 

Vår studie pekade på en många gånger omfattande anpassning i hemmet för att bereda plats för 

maskinen och material. Det innebär att det ofta var problematiskt att hitta ett tillräckligt stort 

dialysutrymme. Kraus et al., (2007) menar att det krävs signifikant lagringsutrymme för det 

dialysbundna materialet samt för de kontinuerliga månatliga leveranserna. Författarna förklarar 

att en av anledningarna för ett lågt upptag av patienter till dialys i hemmet kan inkludera 

mängden material, begränsat utrymme i hemmet, avancerad installation av tekniken och det 

rådande regelverk kring det specifika vattenreningssystemet.  

 

I vårt resultat har vi kommit fram till att patienterna upplevde mer frihet, flexibilitet, eget 

ansvar och mer kontroll över sina liv. Dessa faktorer ledde till ökad fysisk och mental hälsa 

vilket påverkade livskvaliteten positivt. Patienterna upplevde även att man kan ha både 

behandling och ha ett socialt liv samtidigt. Att kunna umgås med familjen och kunna planera 

aktiviteter som de inte hade möjlighet att göra innan upplevdes mycket värdefullt. Studien 

från Rachel et al. (2005) indikerar liknande resultat. Genom HHD uppnås en förbättrad hälsa 

jämfört med HD. Fysiskt sett beskrivs en mindre påfrestning på kroppen och färre vätske- och 

kostrestriktioner. Mentalt ökar välbefinnandet genom att få kontroll över sitt liv och beslutet 

över valet av metod ger en stark ansvarskänsla. Författarna menar att det ger möjlighet att 
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leva ett normalt liv eftersom behov av transporter till sjukhuset och beroende av vårdpersonal 

ej längre finns. Frihet, flexibilitet, möjlighet till att arbeta, socialt umgänge och att kunna resa 

upplevs som väldigt betydelsefullt. Power & Ashby (2016) rapporterar i sin studie att 

livskvalitet hos patienter i HD håller en märkbart låg kvalitet som löper genom både det 

fysiska och psykiska spannet. Som jämförelse redovisas en ansenlig förbättring av livskvalitet 

hos patienter som övergått till HHD och omfattar mindre sjukdomspåverkan och depressiva 

symtom, besparade transporter samt total flexibilitet i det dagliga livet. 

 

Svenskt njurregister (SNR) har till uppgift att säkerställa att nationella riktlinjer för 

omhändertagande och behandling av njursjuka patienter följs i möjligaste mån samt att följa 

progressen, underlätta och förbättra njursjukvården. Där finns sedan 2017 en hälsoenkät, 

RAND-36, som fångar hur patienten skattar sin allmänna hälsa och vitalitet, fysiska hälsa, 

mentala hälsa och välbefinnande samt funktionsbegränsningar gällande arbete, fritid och 

familj. Den fångas upp en gång årligen i en tvärsnittsundersökning av HD-patienter. Enkäten 

bidrar till att få kunskap om patienternas självrapporterade hälsa och bidrar till helhetssyn på 

patienten och ger möjlighet till jämförelser av olika patientgrupper och behandlingsalternativ. 

Den kan även ge förutsättningar till förbättringsarbete genom att tillhandahålla underlag och 

verktyg till hälsosamtal, som kan bidra till ökad patientdelaktighet och en mer 

personcentrerad vård (SNR, 2018). Än så länge finns inga jämförande siffror mellan patienter 

i HD och HHD men förhoppningsvis kan enkäten i en snar framtid tillföra dialysvården 

mycket värdefull kunskap för en mer individanpassad hemodialysvård.  

 

Metoddiskussion 

De specifika orsakerna till forskning inom omvårdnad är att identifiera, beskriva, upptäcka, 

förklara, förutse samt kontrollera. Enligt Polit & Beck (2004) är kvalitativ forskning bra för att 

svara på en ännu obesvarad fråga och kan ge en djupare förståelse för människor. Att beskriva 

upplevelser hos patienter förser sjukvården med viktig information för att kunna utveckla 

vårdpersonalens kunskaper och kompetens.  

 

En kvalitativ innehållsanalys formas ej endimensionellt och är komplex och avancerad relaterat 

till dess icke standardiserade struktur. Kravet på trovärdighet är en förutsättning för att 

forskningsresultaten skall ha ett bevisligt värde och fokuserar på hur trovärdigt resultatet är 
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med tanke på metoden. Den kvalitativa studien bedöms som trovärdig baserat på fyra olika 

kriterier, tillförlitlighet, trovärdighet, överförbarhet och bekräftbarhet (Polit & Beck, 2017).  

 

Tillit till studien och därmed resultatet handlar om hur väl resultaten representerar en trovärdig 

tolkning av data. Forskaren måste försöka beskriva analysprocessen så detaljerat som möjligt 

och presentera ett tillvägagångssätt som är lätt att följa för att skapa tillförlitlighet. 

Beskrivningen behövs också för att fynden och tolkningarna ska underlätta möjligheten för 

andra forskare att upprepa liknande studier. Trovärdighet innebär en intern validering av 

resultatet där deltagarna erkänner betydelsen av egna värderingar och tolkningar av 

sammanhanget i resultatet. Det finns alltid risk för olika tolkningar och därför fordras mer än 

en forskare för att i dialog komma fram till en korrekt rubricering och därmed trovärdighet. 

Överförbarhet betyder att fynden i studien kan överföras till liknande situationer och deltagare. 

Ett resultat som är relevant i ett sammanhang kan även vara relevant i nästa. Forskare ska 

således kunna tillämpa koncept från tidigare studier. Bekräftbarhet beskrivs som ett objektivt 

förhållningssätt utan antaganden och förutfattade meningar. Även här innebär en detaljerad 

beskrivning av förfarandet grunden för att läsaren ska kunna härleda innehållet till dess 

ursprung. Det ska vara lätt att följa hur forskaren kommit fram till sin slutsats och det ger 

läsaren utrymme att göra en egen bedömning av studien (Polit & Beck, 2017). 

 

Vi genomförde sökningar av kvalitativ forskning i databaserna PubMed, CINAHL samt 

sökmotorn Google Scholar. PubMed innehåller Medline vilket ger tillgång till stor mängd 

medicinsk forskning. Med CINAHL erbjuder forskning som är mer kopplat till omvårdnad och 

vårdvetenskap. Relaterat till den resultatlösa sökningen på CINAHL gjordes även en sökning 

på Google Scholar. Denna sökmotor innehåller vetenskapliga publikationer från artiklar från 

alla områden men tillhandahöll oss med flest vetenskapliga artiklar som passade vårt syfte. 

Backman (2008) skriver att sökningen bör göras i flera olika sökmotorer för att förse sig med 

en så bred mängd artiklar som möjligt. Willman et al., (2006) rekommenderar att sträva efter 

att identifiera så många studier som möjligt inom vart och ett av de valda sökorden kopplat till 

frågeställningen men att undvika de studier som ej besvarar syftet. Användning av booleska 

sökoperatorer ökar oddsen för att täcka så mycket relevant material som möjligt samtidigt som 

ett begränsat område inringas. Med katalogiseringsord som Mesh och CH förses sökningen 

med korrekta medicinska termer och underlättar möjligheten att hitta rätt artiklar för sitt syfte 

(Willman et al., 2006). Kriterier på sökningen var att artiklarna ej skulle vara äldre än tio år 
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eftersom mycket har skett mycket med utvecklingen under de senaste åren och därför ha 

tillgång till ett mer adekvat material. Kvalitetsgranskningen av dessa artiklar gjordes 

tillsammans för att lättare kunna föra en kritisk diskussion och därmed värdera kvaliteten på 

bästa sätt. Fynden i denna litteraturstudie inkluderade länder från olika delar av världen, 

England, USA, Kanada, UK, Nya Zeeland, Australien, Norge och Sverige. Det kan därför 

anses som mer representativt globalt. 

 

Vår studies förfarande finns beskrivet i detalj med tabeller och förklaringar till alla moment 

vilket ger tillförlitlighet och överförbarhet. Vi har genomfört analysen objektivt och gjort det 

enkelt att härleda innehållet till dess ursprung vilket skapar bekräftbarhet. Under processens 

gång har vi även haft ett kritiskt förhållningssätt till vårt arbete samt haft en dialog kring 

kategoriseringen, vilket ger en validering av resultatet och därmed trovärdighet. En svaghet 

kan vara att det fanns få studier som var relevanta till vårt syfte, vilket begränsade antalet 

artiklar att granska och analysera. 

 

Slutsats 

De kategorier som framkom i resultatet var att det ger en förändrad självuppfattning, att hjälp 

och stöd ger trygghet, att det finns ett behov av individuellt anpassad undervisning, att det 

kräver anpassning i hemmet och att ökad frihet och flexibilitet ger ökad hälsa. Dessa 

kategorier hör ihop med varandra eftersom de utgör en kedja av faktorer som tillsammans 

möjliggör hemhemodialys som behandlingsstrategi. 

Utifrån studiens resultat och diskussion har vi kommit fram till att det är många faktorer som 

bidrar till upplevelsen att leva med HHD. Både fysiska och psykiska aspekter har framkommit 

men också praktiska utmaningar kring teknik och material. Det som vi anser mest 

framträdande ur patientperspektivet är skillnaden från att känna sig som en sjuk patient, 

beroende av andra, till att växa och bli till en person med möjlighet att leva enligt sitt eget 

livsmönster. Dessutom går självbilden, tillgången till stöd och support samt kvaliteten på 

undervisningen hand i hand som tillsammans måste fungera för att patienten ska kunna få en 

positiv helhetsupplevelse av HHD. Annars kan patienten riskera att falla tillbaka till HD på 

institution. Eftersom det visar sig att sjuksköterskan inte alltid arbetar utifrån ett individuellt 

anpassat förhållningssätt måste därför arbetet för att uppnå en god personcentrerad vård 

utvecklas och förbättras för patientens skull. Ett sätt att förankra detta synsätt hos 
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vårdpersonalen kan vara regelbundna, handledda gruppdiskussioner med möjlighet till 

självreflektion. Behandlingsmetoden visar sig även förbättra livskvaliteten och överlevnaden 

för patienterna samt förefaller mer kostnadseffektiv. Dessutom genererar den mindre behov av 

personal och således finns det mycket att vinna även för sjukvården. 

  

Vi vill med denna studie bidra till litteraturen med förståelse för patientens liv i HHD och 

underlätta arbetet och övergången till dialys i hemmet. Det är därför av största betydelse för 

sjuksköterskan, ur ett omvårdnadsperspektiv, att förstå personen som redan praktiserar HHD. 

Förhoppningsvis kan denna studie ytterligare utveckla det pågående arbetet mot 

personcentrerad vård och motiverande samtal både med dialyspatienten i hemmet, men likväl 

med hemodialyspatienten på institution. Slutligen kan det vara intressant och betydelsefullt att 

forska vidare inom detta område eftersom det finns få studier som fokuserar på patientens 

upplevelse av HHD. 
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