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Abstrakt 

Vid kronisk njursjukdom är funktionen hos njurarna försämrad. Detta behandlas 
vanligtvis med hemodialys, som gör det arbete som njuren inte längre klarar av. 
Behandlingen är livslång och kräver mycket tid då det sker flera gånger i veckan. Syftet 
med studien var att beskriva patienters upplevelser av hemodialysbehandling. 
Litteraturstudien innehållande tolv kvalitativa artiklar har analyserats med kvalitativ 
innehållsanalys med manifest ansats. Samtliga artiklar var publicerade på engelska 
mellan 2009-2019 och hade hög respektive medel kvalitet. Resultatet är presenterat 
utifrån fyra kategorier: Att livet begränsas, som innebar att patienterna upplevde sig vara 
begränsade och hade brist på frihet. Att leva med en försvagad kropp, innebar att 
patienternas välbefinnande minskade på grund av behandlingens symtom såsom trötthet, 
svaghet och illamående. Att vara fast och inte ha valmöjligheter, innebar att dialysen var 
något patienterna behövde göra vare sig de ville eller inte och att de var beroende av 
behandlingen och fick ingen ledighet ifrån detta. Sist framkom att acceptera och vara 
gynnsamt inställd, som innebar att vissa patienter accepterat behandlingen, det fanns en 
tacksamhet till dialysen och behandlingen var anledningen till att de var vid liv. Denna 
litteraturstudien gav en ökad uppfattning om patienters upplevelser, det skulle kunna 
underlätta för vårdpersonal att bemöta patienten på ett professionellt sätt. Vidare 
forskning skulle kunna göras på KASAM kopplat till hemodialyspatienter samt vidare 
forskning på förbättringsarbeten inom vissa områden kring hemodialyspatienter. 
Exempelvis inom bemötandet samt någon slags form av sysselsättning som underlättar 
tiden på dialysavdelningen.  

 
Nyckelord: Kronisk njursjukdom, hemodialys, patient, upplevelser, omvårdnad, 
kvalitativ innehållsanalys   
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Kronisk njursjukdom innebär en gradvis förlust av njurarnas funktion i att eliminera giftiga 

ämnen via urinen, då kan njurersättningsterapi behövas för att utföra njurarnas funktion (Libardi 

da Silva, dos Santos Cargnin, Ventura, Ferraz de Paula & Banusa Groos, 2017). Idag världen 

över är det mer än 2 miljoner människor som behöver njurersättningsterapi som antingen är 

dialys där peritonealdialys och hemodialys ingår eller njurtransplantation (Koons & Smeltzer, 

2018). Kronisk njursjukdom är ett hälsoproblem som är världsomfattande och en av de 

vanligaste kroniska sjukdomar då hela 10% av världens befolkning påverkas av den. Den högst 

beräknade prevalensen av sjukdomen har Belgien och Saudiarabien med 24%, bakom kommer 

Singapore och Storbritannien på 16% och de med lägst beräknat är Nederländerna och Norge på 

5% (Alshammari, Noble, McAneney, & O’Halloran, 2019). Under 2017 behandlades totalt 3209 

personer med kronisk hemodialysbehandling i Sverige, av dessa behandlades 104 personer med 

hemodialys i hemmet medan 3075 personer behandlades med hemodialys på institution (Svenskt 

njurregister [SNR], 2018).  

 

Den bästa behandlingen för personer som har kronisk njursjukdom är njurtransplantation, trots 

det så är det inte många som främjas av det till följd av underskottet på organ. 

Transplantationslistor och väntetider har blivit allt längre med tiden då kandidater för 

njurtransplantation ökar. Årligen är det sammanlagt mindre än 10% av de världsomfattande 

transplantatbehoven som förverkligas. Övervägande del av de personer som har en kronisk 

njursjukdom i slutstadiet klarar sig tack vare dialysen, endera peritonealdialys eller hemodialys 

(Koons & Smeltzer, 2018). Många förlitar sig på behandlingen och av de som får dialys är det 

90% som undergår hemodialys (Alshammari et al., 2019). De personer som får yrkesmässig vård 

och hamnar i ett förhållande där de är beroende av professionella vårdare definieras enligt 

Willman (2014, s. 45) som patient. 

 

Hemodialys är en process där patientens blod får passera genom en maskin, som sedan filtrerar 

och renar blodet så alla föroreningar elimineras. Den ersätter det arbete som den sjuka njuren inte 

längre klarar av (Libardi da Silva et al., 2017). Libardi da Silva et al. (2017) skriver även att 

hemodialysfrekvensen kan variera beroende på patientens kliniska tillstånd, men att det 
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vanligtvis utförs i fyra timmar, tre till fyra gånger i veckan. Hemodialys kan vara en livslång 

behandling som kan påverka patientens fysiska och mentala förmåga (Stavroupoulu et al., 2017). 

Patienter som behöver någon form av njurersättningsterapi går igenom flera förändringar i sitt 

liv, både socialt och kroppsligt (Libardi da Silva et al., 2017). Stavroupoulu et al. (2017) skriver 

om patienter som berättar hur hemodialysen ses som en daglig kamp för att kunna acceptera sin 

sjukdom och anpassa sig till behandlingen. De upplever känslomässigt lidande, låga känslor av 

personlig kontroll samt låga nivåer av sjukdomens sammanhang. 

  

Målet med omvårdnad är att patienter eventuellt ska bli självständig och oberoende, samt känna 

upplevelsen av hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Enligt World Health Organization 

(WHO, 2019) definieras hälsa som “... a state of complete physical, mental and social well-being 

and not merely the absence of disease or infirmity.” (WHO, 2019). Med bakgrund till detta kan 

man säga att hälsa är ett händelseförlopp vilket personen själv alstrar och upplever i sitt dagliga 

liv (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). En av sjuksköterskans kärnkompetenser är 

personcentrerad omvårdnad, vilket går ut på att lyfta fram personens värde där man lär känna 

personen bakom patienten som är en människa med vilja, känslor och behov. På detta vis kan 

personen bli mer engagerad i sin vård och behandling (Ekman et al., 2011). Ekman et al. (2011) 

skriver vidare att patientberättelsen är fundamental för ett partnerskap i omvårdnaden och att det 

är en förutsättning för personcentrerad omvårdnad. Det skapar en gemensam förståelse av 

sjukdomsupplevelsen och sjuksköterskan får då en god grund att planera och diskutera den vård 

och behandling patienten är i behov av tillsammans med patienten.  

 

Patienter som genomgår hemodialysbehandling kan lätt känna sig beroende av behandlingen och 

det kan leda till en osäkerhet i deras hälsa och livsstilsförändringar. Vissa kan även känna att det 

stör deras sociala liv och rädsla för döden kan också förekomma. Dessa patienter behöver fysiskt 

och emotionellt stöd, därav bör sjuksköterskor använda sig av ett individualiserat 

tillvägagångssätt för att kunna stödja varje enskild persons välbefinnande och hjälpa dem att 

anpassa sig (Kim et al., 2016). Det handlar om att förstå de svårigheter som patienter med 

upprepad och frekvent hemodialysbehandling upplever. Att kunna ge fysiskt, pedagogiskt och 
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känslomässigt stöd för att hjälpa dem att tillfredsställa de behov som uppstår i och med de 

förändringar som sker. Med stöd och uppmuntran från sjuksköterskor kan patienter lättare 

hantera sitt dagliga liv och allt som hemodialysbehandling innebär och för med sig (Kim et al., 

2016).  

 

Att genomgå hemodialys innebär att uppleva ett större antal emotionella och fysiska symtom 

som har en dålig inverkan på människan. Personer med kronisk njursjukdom skulle inte klara sig 

utan dialys vilket gör att den kan ses som livräddande, men trots det så är den ansträngande med 

de symtom som oftast upplevs. Det är betydelsefullt att symtom hos de som får hemodialys 

kontrolleras och bedöms. I en studie med en blandad metod påstås det att de emotionella och 

fysiska symtomen som patienter upplever behandlas dåligt då vårdgivare vanligen inte känner 

igen dem (Alshammari et al., 2019).  

 

Stavropoulou et al., (2017) skriver att behovet av att stödja kroniskt njursjuka patienter 

psykologiskt, nyligen lyfts fram i publicerade studier. Därför bör man undersöka deras 

psykologiska behov vid vårdplaneringen för att minimera försämringen av mental hälsa. 

Sjuksköterskan som interagerar med patienten oftare bör därför uppmärksamma patientens 

psykiska tillstånd, vara känslomässigt närvarande, ge information, stöd och acceptans, samt att 

individanpassa vården (Stavropoulou et al., 2017). Det finns svårigheter med att ta hand om 

patienter som genomgår hemodialys, allt från de behov som uppstår till att hantera medicinska 

maskiner. Det är en utmaning för vårdpersonal, speciellt för sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter som inte har någon erfarenhet av det (Kim et al., 2016). 

 

Kim et al. (2016) beskriver att det finns en studie där upplevelsen av att ha gett känslomässigt 

stöd till patienter, undersöktes hos hemodialyssjuksköterskor. Varav detta visade att det fanns en 

brist på både kunskap och förmåga att ge känslomässigt stöd på ett professionellt plan. 

Sjuksköterskor som tar hand om patienter som genomgår hemodialys bör bygga ett förtroende 

till dem samt kunna förstå patienten och därmed kunna svara an på deras behov. För att detta ska 

kunna ske så är det av stor vikt att sjuksköterskor får kunskap om hur patienter som genomgår 
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hemodialysbehandling mår och upplever sin tillvaro, detta för att kunna svara an på patienternas 

behov (Kim et al., 2016). 

 

Vi förväntar oss att resultatet ska ge oss kunskap om patienters upplevelser av att genomgå 

hemodialysbehandling och hur de påverkas av den. Denna kunskap kan ha en betydelse inom 

utvecklingen av omvårdnadsarbetet med avseende på patientkontakten. Det kan ge oss mer 

kunskap om hur vi exempelvis kan förhålla oss och möta dialyspatienter på ett bättre sätt, vilket 

kan medföra att patienter inte behöver känna mer negativitet än vad de redan får av att genomgå 

behandlingen. Som sjuksköterskor vill vi kunna hjälpa och stödja patienter så gott vi kan och för 

att kunna göra det så är det av stor vikt att vi vet vad de går igenom, vad de känner och hur de 

upplever tiden med dialysbehandlingen. Har vi bättre kunskap om det så kan vi få en bättre 

förståelse och medvetenhet som hjälper oss att kunna tillgodose deras behov.  

 

Med hjälp av denna kunskap kan sjuksköterskor underlätta för patienter som är nya till 

behandlingen att förklara för patientens närstående hur det kommer att vara, samt hur patienten 

kan tänkas uppleva (med tillåtelse av patienten förstås). Förutom att kunskapen kan hjälpa den 

verksamma sjuksköterskan att försöka förstå patienters upplevelser, så kan även kunskapen 

hjälpa forskarna att få insikt om detta ämne. Det kan därmed leda till att det forskas mer om 

förbättrade omvårdnadsinterventioner för patienter, vilket i sin tur kan leda till förbättrad 

livskvalitet. Sprids kunskapen vidare via media kan det ge en ökad förståelse hos befolkningen, 

vilket kan underlätta tillvaron för patienter då dess omgivning har fått en bättre insikt. 

Syftet med denna studie var därmed att beskriva patienters upplevelser av 

hemodialysbehandling. 

 

Metod  
 
Vi valde att göra en systematisk litteraturstudie med kvalitativ innehållsanalys då syftet var att få 

djupare kunskap om patienters upplevelser. Bengtsson (2016) beskriver att kvalitativ forskning 

bidrar till en uppfattning om människotillståndet i olika kontext och upplevda situationer. 
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Innehållsanalysen beskrivs som en forskningsmetod där tillämpliga slutsatser dras om innehållet 

genom att analysera texter stegvis. Inom denna innehållsanalys kan man utgå ifrån ett manifest 

eller latent innehåll där latent innehåll innebär att texten består av forskarens djupare tolkning 

medan manifest innehåll, som används i denna studie, består av analysens text det vill säga vad 

som faktiskt står i texten utan tolkningar (Bengtsson, 2016). 

 
Litteratursökning  
 
När vi gjorde vår litteratursökning använde vi oss av databaserna CINAHL och PubMed, där 

våra första tänkbara sökord var “hemodialysis” och “experience”. 

Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016, s. 70) beskriver att för att få en korrekt 

utförd sökning, så kan det vara bra att hämta ordet genom databasernas tesaurus, uppslagsverk. 

Därför använde vi oss av CINAHL subject headings då vi gjorde sökningen på CINAHL och på 

PubMed sökte vi i MeSH-databasen.  

 

På CINAHL subject headings sökte vi då på sökorden “hemodialysis” och “experience” var för 

sig. Efter att ha sökt på ämnesordet kollade vi igenom de huvudkategorier som visades och valde 

de mest passande som blev “hemodialysis” och “life experiences”. Därefter markerade vi för 

“explode”, vilket Willman et al. (2016, s. 70) förklarar att man kan göra för att få med 

underkategorierna. På CINAHL blev våra slutliga sökord hemodialysis, life experiences och 

patients experiences. Willman et al. (2016, s. 73) beskriver att den booleska sökoperatorn 

“NOT” är en sökoperator som kan användas för att utesluta studier som omfattar vissa söktermer 

och inte ska räknas in i litteratursökningen, därför användes den booleska sökoperatorn “NOT” 

för att exkludera “family members” då det inte var familjemedlemmars upplevelser vi var ute 

efter, utan enbart patienters. Booleska sökoperatorerna “AND” och “OR” användes också vid 

sökningen. Enligt Willman et al. (2016, s. 73) används “AND” för att få med artiklar som 

innehåller samtliga ord i sökningen och “OR” används för att få med artiklar som innehåller 

någon av sökorden som “OR” används mellan eller alla dessa ord, detta ökar sensitiviteten av 

sökningen. 
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På PubMed sökte vi i MeSH-databasen och gjorde samma process som i CINAHL, vi kollade 

igenom huvudkategorierna och valde de som passade in bäst. Sökorden “hemodialysis” och 

“experience” blev enligt MeSH då istället renal dialysis och life change events, dessa blev de 

slutliga sökorden på PubMed och med de orden sökte vi sedan i PubMeds databas, samt så 

markerade vi i “best match”.  

 

Våra inklusionskriterier under sökningen var patienter som genomgår dialysbehandling och vi 

markerade peer reviewed, english language, full text, all adults och senaste 10 åren, då Willman 

et al. (2016, s. 77) beskriver att litteratursökningen fokuseras på en hanterbar mängd relevanta 

artiklar med hjälp av kriterier för inkludering. 

När artiklar valdes ut kollade vi igenom alla rubriker först för att sedan gå in och läsa abstraktet 

på de som var av intresse, där artiklar som innehöll information om peritonealdialys 

exkluderades. Detta resulterade i att 12 artiklar valdes ut.   

 
Tabell 1. Redovisning av systematisk litteratursökning i databasen CINAHL  

 
Syftet med sökningen: Att beskriva patienters upplevelser av hemodialysbehandling

 
CINAHL 2019-09-12 
Begränsningar: Peer reviewed, full text, english language, all adults, publication date: 2009-2019 

 
Söknr        *)         Söktermer                                                    Antal träffar           Antal valda 

 
  1            CH        Hemodialysis+                                                4551 
 
  2            CH        Life experiences+                                           5481 
 
  3            FT         Patients’ experiences                                      9364  
 
 4                          2 OR 3                                                            14343  
 
 5                         1 AND 4                                                            111  
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Tabell 1. Forts. Redovisning av systematisk litteratursökning i databasen CINAHL 
 

 6          FT          Family members                                              14157  
 
 7                         5 NOT 6                                                             101                                 10  

 
*CH - CINAHL headings i databasen CINAHL, FT - Fritextsökning  
 
 
Tabell 1. Forts. Redovisning av systematisk litteratursökning i databasen PubMed 

 
Syftet med sökningen: Att beskriva patienters upplevelser av hemodialysbehandling 

 
PubMed 2019-09-12 Begränsningar: English, full text, adults, publication date 10 years 

 
Söknr         *)            Söktermer                                                 Antal träffar           Antal valda 

 
   1            MSH          Renal Dialysis                                               18940 
 
   2            MSH          Life Change Events                                        4363 
 
   3                               2 AND 3                                                           11                              2 
 

 
*MHS - MeSh termer 

 

Kvalitetsgranskning 

Efter att vi funnit de tolv artiklar som inkluderats i detta examensarbete, samt läst igenom dessa 

genomförde vi en kvalitetsgranskning med en granskningsmall för kvalitetsgranskning av studier 

med kvalitativ forskningsmetodik - patientupplevelser. Mallen är hämtad från Statens Beredning 

för medicinsk och social Utvärdering (SBU, 2017). Vi granskade samtliga artiklar var för sig och 

sedan jämförde vi våra granskningar, då Henricson (2012, s. 473) beskriver att detta stärker 

reliabiliteten. Sedan graderades kvaliteten i procent som Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, 

s. 96) förklarar, där varje svar som var “Ja” fick 1 poäng och de andra svaren som motsvarar 

“Nej” fick 0 poäng och procenten räknades ut genom summan av poängen dividerat med den 

 
 
 



9 

maximala poängsumman, sedan multiplicerades kvoten med 100.  

Vi valde att ta med alla tolv artiklar i analysen eftersom endast två av dem hade medelhög 

kvalitet och resterande tio hade hög kvalitet. 

Tabell 2. Översikt över valda artiklar (n=12)
 

Författare/År      Typ av studie      Deltagare      Metod              Huvudfynd                Kvalitet
 

Al Nazly, E., et al.               Kvalitativ                          9                     Intervju                    Sju teman togs fram;                 Medel 
/2013                                                                                                    /beskrivande             livsstilsförändring, tids- 
                                                                                                             fenomenologi           förlust, symtomrelaterat  
                                                                                                                                              lidande, störning i äktenskap 
                                                                                                                                              & familjeroll etc. 
 
  
Anderson, K., et al.             Kvalitativ                        241                   Semi-                       Behandlingsupplevelsen            Medel 
/2012                                                                                                    strukturerad             påverkades av familje- 
                                                                                                             intervju                    separationer i samband m. 
                                                                                                             /tematisk                  flytt till behandling, HD’s  
                                                                                                             analys                      fysiska & psykosociala krav  
                                                                                                                                              & ineffektiv kommunikation 
                                                                                                                                              mellan vårdgivare & patienter 
                                                                                                                                              bl.a. 
 
 
Burns, T., et al.                   Kvalitativ                         6                      Gruppintervju          I väntan på en njurtransplantat-     Hög 
/2017                                                                                                   /tematisk                  ion lever man på dialys. Fyra  
                                                                                                             analys                      huvudteman identifierades; att  
                                                                                                                                             leva med dialys är fysiskt & 
                                                                                                                                             mentalt krävande, leva med  
                                                                                                                                             osäkerhet leva förändrad relations- 
                                                                                                                                             dynamik & känslor gentemot den 
                                                                                                                                             avlidna givaren.  
 
 
Guerra-Guerrerro, V.,         Kvalitativ                        15                      Djupintervju           Två huvudteman framkom;           Hög 
et al.                                                                                                      /hermeneutisk         omfamna sjukdomen och  
/2014                                                                                                    fenomenologi          dialys & förhindra progression 
                                                                                                                                              av sjukdomen genom  
                                                                                                                                              behandlingshantering 
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Tabell 2. Forts. Översikt över valda artiklar (n=12) 
 

Författare/År      Typ av studie      Deltagare      Metod              Huvudfynd                Kvalitet 
 

Herlin C, &                         Kvalitativ                       9                        Intervju                   Att vara mellan 30 & 45 år &         Hög 
Wann-Hansson C.                                                                                /beskrivande           behöva HD-behandling upplev- 
/2010                                                                                                    fenomenologi         des en total brist på frihet, där  
                                                                                                                                            delteman som tid förlorad i  
                                                                                                                                            dialys, känslor av ensamhet,  
                                                                                                                                            känsla av rädsla etc. framkom. 
 
 
Jonasson, K., &                   Kvalitativ                       9                        Djupintervju          Livet med hemodialys upplevs      Hög 
Gustafsson, L.-K.                                                                                 /kvalitativ              som en övergång från frihet till 
/2017                                                                                                    innehållsanalys      fångenskap, att anpassa sig till 
                                                                                                                                            det nya livet & det nya livet 
                                                                                                                                            som går mot försoning. 
 
 
Jones, D. J. W.,                   Kvalitativ                        20                     Semi-                     Tre teman framkom;                      Hög 
et al.                                                                                                     strukturerad            fluktuationer i kognitivt/ 
/2018                                                                                                    intervju                  fysiskt välbefinnande över 
                                                                                                             /tematisk                hemodialyscykeln,  
                                                                                                             analys                    begränsningar som härrör från 
                                                                                                                                           hemodialysbehandlingsschemat 
                                                                                                                                           & emotionell inverkan av 
                                                                                                                                           hemodialys på jaget och andra. 
 
 
Moran, A., et al.                 Kvalitativ                        16                     Intervju                  Att vänta på en njurtransplanta-      Hög  
/2011                                                                                                   /fenomenologisk    tion bestod av tre teman; att 
                                                                                                 analys                     leva i hopp, osäkerhet & att vara 
                                                                                                                                           på vent under dialys. 
 
 
Nagpal, N., et al.                Kvalitativ                        36                     Open-ended           Fem teman framkom där bl.a           Hög 
/2017                                                                                                   intervju                  övergången till dialys är  
                                                                                                            /beskrivande          plötslig & oväntad, dialys är den 
                                                                                                            fenomenologi        nya normalen & för att överleva 
                                                                                                                                          måste man glömma det förflutna 
                                                                                                                                          & trycka framåt, dialys förändrar 
                                                                                                                                          allt & påverkar hela familjen etc. 
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Tabell 2. Forts. Översikt över valda artiklar (n=12)

 
Författare/År      Typ av studie      Deltagare      Metod              Huvudfynd                Kvalitet

 
Sahaf, R., et al.                   Kvalitativ                        9                     Djup                       Osäkerhet om framtiden är det         Hög 
/2017                                                                                                  ostrukturerad         främsta psykologiska bekymmer 
                                                                                                           intervju                  för personer som genomgår  
                                                                                                           /fenomenologisk    hemodialys. 
                                                                                                           analys 
 
 
Small Louis F.                   Kvalitativ                         21                    Djupintervju          Fyra teman framkom där ekon-       Hög 
/2010                                                                                                  /Tesch’s metod      omiska begränsningar, förlust 
                                                                                                                                         av oberoende & spontana aktiv- 
                                                                                                                                         iteter, belastning på relationer & 
                                                                                                                                         känslor av betydande fysiologiska  
                                                                                                                                         förändringar & svaghet. 
 
 
Yngman-Uhlin, P., et al.    Kvalitativ                        8                      Intervju                  Fyra kategorier framkom;                Hög 
/2016                                                                                                  /beskrivande          vänteprocessen, medvetenhet 
                                                                                                           innehållsanalys      om att tiden tar slut, behov av  
                                                                                                                                         kommunikation & att ha lättnad  
                                                                                                                                         och hopp för framtiden. 

 

 
Analys 

När vi analyserat artiklarna utifrån manifest innehållsanalys har vi utgått ifrån metodartikeln 

skriven av Bengtsson (2016). Processen med analysen innebar att gå igenom fyra olika stadier: 

avkontextualisering, omkontextualisering, kategorisering och sist en sammanställning.  

Vid avkontextualiseringen beskriver Bengtsson (2016) att forskaren först måste göra sig bekant 

med innehållet, då läste vi igenom resultatet från våra valda artiklar ett antal gånger för att få en 

uppfattning om vad de handlar om. Efter att vi gjort oss bekant med innehållet började vi jobba 

med meningsenheter, vilket innebar att vi tog ut meningar eller stycken som svarade på vårt 

syfte. Bengtsson (2016) förklarar i sin metodartikel att för att underlätta identifiering av vart 

texten i artikeln tagits ifrån kan meningsenheterna markeras med en kod, vilket vi valde att göra. 
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När vi sedan hade tagit ut meningsenheter började vi med omkontextualiseringen, där vi fortsatte 

att följa metodartikeln av Bengtsson (2016) som skriver att den ursprungliga texten ska läsas 

jämte alla meningsenheter som tagits ut, detta för att säkerställa så meningsenheternas innehåll 

täcker det som forskaren vill veta utifrån syftet. För att skilja på meningsenheterna använde vi 

oss av färgade understrykningar och då det fanns ofärgat text kvar efter processen läste vi 

igenom den en gång till för att se om den svarade på vårt syfte för att sedan bedömas om den 

skulle inkluderas eller förbli uteslutet, precis som Bengtsson (2016) beskriver att forskaren ska 

göra. 

Sedan skriver Bengtsson (2016) att innan kategoriseringen börjar ska meningsenheterna 

kondenseras, vilket innebär att antalet ord minskas ner men att innehållet ska vara likvärdigt som 

innan. Bengtsson förklarar vidare att vid kategoriseringen ska meningsenheterna delas in i 

grupper för att identifiering av kategorier ska kunna ske, samt att när forskaren känner att det 

finns kategorier som svarar på syftet anses kategoriseringen vara klar (Bengtsson, 2016). I början 

av detta steg valde vi att ta små steg och bilda många kategorier för att underlätta arbetet, för att 

sedan sätta ihop passande kategorier och slutligen komma fram till få och tydliga kategorier.  

I sammanställningen valde vi att presentera sammanfattningen av kategorierna i löpande text för 

att ge läsaren en tydlig överblick över resultatet. Då vi valt att använda oss av manifest innehåll 

ska forskaren enligt Bengtsson (2016) använda sig av studiedeltagarnas ord och vara medveten 

om att inte göra några egna tolkningar. Bengtsson (2016) skriver även att forskaren ska överväga 

huruvida resultatdelen motsvarar litteraturen och om resultatet är troligt och logiskt, denna 

övervägning var det sista vi gjorde som en kontroll.  

 

Resultat 

I denna litteraturstudie innehållande tolv vetenskapliga artiklar framkom fyra kategorier efter 

analysering av samtliga artiklar.  
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Tabell 3. Översikt över kategorier 
 

Att livet begränsas 

Att leva med en försvagad kropp 

Att vara fast och inte ha valmöjligheter 

Att acceptera och vara gynnsamt inställd 

 

Att livet begränsas  

Att vara bunden till behandlingen innebar att de inte kunde gå någonstans och denna brist på 

frihet fick dem att känna att det inte var något riktigt liv de hade. Det handlade om dialys tre 

dagar i veckan fyra timmar om dagen och sedan läkarbesök utöver det, all den tid som lades på  

detta innebar känslan av att inte ha något liv. Patienter berättade om hur hemskt det var att 

plötsligt ge upp livet för att behöva vara på dialys. De kände att det var ganska svårt och tufft 

samt upprörande då livet hade förändrats redan från början och dialysen som alltid behövde 

finnas i åtanke. Patienter hade en dålig upplevelse av att hela livsstilen förändrades, det sociala 

livet, familjen men också den ekonomiska situationen (Burns, Fernandez & Stephens., 

2017;Guerra-Guerrero, Camargo Plazas, Cameron, Santos Salas & Cofre Gonzalez, 2014;Herlin 

& Wann-Hansson, 2010;Jones, Harvey, Harris, Butler & Vaux, 2018;Small Louis, 2010). I 

studien av Anderson, Cunningham, Devitt, Preece och Cass (2012) förklarade en patient oviljan 

till att dialysen skulle begränsa dennes livsstil. Dialysbehandlingen fick en patient att känna sig 

bunden, där hen förklarade att maskinen band en och känslan av att vara immobiliserad uppstod 

under behandlingen (Yngman-Uhlin, Fogelberg & Uhlin, 2016). I studien av Guerra-Guerrerro et 

al. (2014) beskrev en patient hur hen kände sig handikappad på grund av behandlingen.  

 

At the beginning I felt, I mean, the first six months of my treatment was  

far too limiting... I mean, as a young person who enters into this,  
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you feel handicapped. (Guerra-Guerrerro et al., 2014). 

 

Förmågan att ha en karriär, resa och vara ekonomiskt oberoende begränsades på grund av att 

dialysen var fysiskt och mentalt utmanande, detta kunde leda till social isolering och maktlöshet. 

Patienter tvingades ge upp drömmar och karriär. Den fysiska och mentala tröttheten begränsade 

dem och upplevdes ta över livet, vilket innebar att viktiga saker i det dagliga livet förlorades 

(Burns et al. 2017;Jonasson & Gustafsson, 2017). I studierna (Guerra-Guerrero et al., 

2014;Herlin & Wann-Hansson, 2010;Moran, Scott och Darbyshire, 2011) upplevde patienter att 

restriktionerna från dialysbehandlingen hindrade dem från att utföra vardagliga aktiviteter som 

tidigare tagits för givet. Deras fysiska hälsa, ständiga trötthet samt behovet av att vara nära en 

dialysenhet begränsade deras sociala interaktioner och de upplevde att livet försvann då de inte 

kunde tänka på framtiden. 

 

Studier (Al Nazly, Ahmad, Musil & Nabolsi, 2013;Guerra-Guerrero et al., 2014;Nagpal et al., 

2017) beskrev även hur olika patienter kände att det var problematiskt med mat- och 

vätskerestriktioner. Patienter upplevde att det var svårt med dessa begränsningar, ett av de 

svåraste problemen som de beskrev var att alltid vara törstig. Dietbegränsningarna gjorde 

patienter besvikna eftersom de inte längre kunde äta det de älskade. En patient i studien av Al 

Nazly et al. (2013) förklarade saknaden till te som värst då hen älskade det men drack det knappt 

längre.  

 

Flertalet patienter förklarade att de upplevde att dialys-sessionerna var slöseri med tid av deras 

liv, samt transporttiden till och från behandlingarna. De kände att dialysen hindrade dem från att 

ha andra sysselsättningar på grund av att det var många timmar som var avsatta för dialys, samt 

att aktivitetsnivån mellan dialysbehandlingarna var begränsad. Innan behandlingen kändes det 

stressigt att hinna göra något och efteråt var dagen nästan över. Patienter kunde inte heller ändra 

på sina planer då det var dialysen som gällde varannan dag (Al Nazly et al., 2013;Burns et al., 

2017;Herlin & Wann-Hansson, 2010;Jones et al., 2018;Sahaf, Ilali, Peyrovi, Akbari Kamrani & 

Spahbodi, 2017). I studierna (Al Nazly et al., 2013;Herlin & Wann-Hansson, 2010;Jones et al., 
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2018) upplevde vissa patienter att de gick miste om dagarna på grund av att de blev utmattade 

och behövde vila eller lägga sig tidigt, de kände att de knappt kunde göra något eller delta i 

sociala evenemang och att tröttheten begränsade dagsrytmen. En patient i studien av 

Yngman-Uhlin et al. (2016) förklarade att dialysen tog mycket tid och att det upplevdes som en 

smärta att behöva budgetera sin tid.  

 

Going for dialysis isn’t the most fun thing to do by any means. It takes a lot of time,  

and it’s a real pain to always have to budget your time—“Can we do something tomorrow?” 

“When am I going to go to dialysis then?” It’s that kind of thing, plus that I can’t just take off 

and be away for a couple of nights—can’t do that. (Yngman-Uhlin et al., 2016).  

 

I olika studier (Al Nazly et al., 2013;Small Louis, 2010;Yngman-Uhlin et al., 2016) beskrev 

patienter hur dialysen påverkade deras arbete. De berättade att de inte kunde arbeta som tidigare, 

vilket kunde innebära att inte jobba lika långa timmar samt att inte kunna resa inom jobbet och 

vara borta. En patient nämnde även att hen förlorade sin position som chef och blev en vanlig 

anställd i samband med sin dialysbehandling (Al Nazly et al., 2013). Patienter förväntades kunna 

göra vissa saker inom arbetet som de inte längre kunde göra. Somliga patienter beskrev hur 

önskan om att arbeta blev starkare när de inte hade möjlighet till att arbeta på grund av 

behandling (Al Nazly et al., 2013;Small Louis, 2010;Yngman-Uhlin et al., 2016). 

Dialysen begränsade spontaniteten i sociala sammanhang och medförde att patienter kunde 

känna sig utelämnad vid vissa aktiviteter. Att vara begränsad kunde även innebära ibland att 

planer kunde ställas in inom familjen och patienterna kunde då få dåligt samvete över det 

(Nagpal et al., 2017). En patient berättade hur hen kände sig i vägen för sin partner då de inte 

längre kunde göra saker tillsammans som de tidigare gjort, medan en annan patient beskrev att 

energin behövde sparas och därför kunde hen inte gå ut och hitta på saker och umgås med vänner 

som innan (Small Louis, 2010).  

Normally ... [I] ... use to go out and hang out with friends and you know ... like, um ... watch 

soccer or do a lot of things, but nowadays you just stay at home, you don’t really go out ... you 
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have to save that energy for you know ...? (Small Louis, 2010).  

 

Studier (Herlin & Wann-Hansson, 2010;Jonasson & Gustafsson, 2017) visade på att patienter 

ibland inte kunde känna igen sig själv och var uttråkade i sociala situationer. De kunde känna att 

det inte fanns någon energi alls till att kontakta andra människor och när det fanns svårigheter 

med att lämna hemmet, så valde de hellre att stanna hemma. Patienter skämdes över sin sjukdom 

vilket gjorde att de inte vågade prata om det med folk som inte var inom familjekretsen och 

kliniken. Därför kändes det lättare för dem att stanna hemma än att vara med andra för att inte 

behöva konfronteras med frågor kring sjukdomen. I studien av Anderson et al. (2012) förklarade 

patienter hur de bara gick in och ut ur dialys-sessionerna, utan att veta om de förbättrades eller 

blev värre då de upplevde att ingen berättade det för dem.  

 

Well, we don’t know. We really only just go in and out and have the treatments.  

We don’t know where we stand with how we’re going. So we don’t know whether  

we’re getting a bit better or things are getting a bit worse.  

They don’t tell us whether we’re improving or getting worse.  

We’re just going in and out of the sessions. (Anderson et al., 2012). 

 

Patienter i olika studier (Jones et al., 2018;Sahaf et al., 2017;Yngman-Uhlin et al., 2016) 

upplevde svårigheter med planering i livet, planeringen var tidskrävande och livet kändes rörigt. 

Pensionsplaner fanns inte längre med i bilden, då de kunde inkludera en hel del resor och det 

blev en besvikelse när dessa planer påverkades. Al Nazly et al. (2013) beskrev i sin studie hur en 

patient kände att det var svårt att resa till och med korta avstånd på grund av dialysen, samt att en 

annan patient kände att det var svårt att besöka sin familj utomlands eftersom det blir för dyrt 

med behandlingen på en annan ort.  

 

Att leva med en försvagad kropp 

Patienter beskrev hur kroppen inte upplevdes som vanligt. Efter dialys upplevde de yrsel, vilket 

 
 
 



17 

resulterade i en svaghet hos dem. Denna svaghet innebar att de inte kunde röra så mycket på sig, 

utan behövde vila och för det mesta sitta still. Patienter kände sig väldigt trötta efter dialysen, så 

trötta att busschauffören behövde lyfta upp dem i bussen och efter avstigningen så gick det 

långsamt fram för dem. De beskrev hur kroppen kändes svagare och att benen inte kunde bära 

kroppen som förut. Patienter kände sorg och frustration då de inte längre kunde lita på sin kropp 

som tidigare (Anderson et al., 2012;Jonasson & Gustafsson, 2017;Small Louis, 2010). En patient 

i studien av Jonasson och Gustafsson (2017) hade önskan om att kunna göra sånt som hen hade 

gjort tidigare men inte kunde göra då kroppen inte riktigt ville fungera. 

 

I have a wish to go out for a walk or to run a little bit. Before I walked  

a lot in the forest, but I cannot now because I do not have the energy  

and no balance at all. (Jonasson & Gustafsson, 2017). 

 

Patienter hade upplevelsen av att huvudet inte var med en efter dialysen, de kände en mental 

trötthet, yrsel, dåsighet och hur brist på koncentration och motivation medförde att enkla dagliga 

aktiviteter inte kunde utföras. Det kunde innebära att inte orka ta hand om disken, att glömma 

vad som sågs på tv nästa dag och att inte kunna tänka på enkla svar till enkla frågor (Jones et al., 

2018;Small Louis, 2010). En patient beskrev att mycket förändrades och att hen inte längre var 

samma person som innan, i samma studie beskrev en annan patient hur kroppen kändes dålig på 

grund av att den inte var densamma när hen plötsligt blev trött vid promenad (Guerra-Guerrerro 

et al., 2014). Yngman-Uhlin et al. (2016) beskrev i sin studie hur patienter berättade att 

behandlingen var tröttsam. Även deras hälsa och välbefinnande påverkades då de exempelvis 

hade minskad sömnkvalitet och ökad trötthet. En patient beskrev hur ansträngande 

dialysbehandlingen var för kroppen.  

 

“It was made clear to you when you started that for the body, undergoing dialysis  

treatment is like running a marathon.” (Yngman-Uhlin et al., 2016).  
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I studien av Al Nazly et al. (2013) beskrev en patient hur hen upplevde huvudvärk och ibland 

illamående efter dialysbehandlingen, samt hur utsliten hen kände sig. Även kramper i kroppen 

kunde förekomma. Detta innebar att patienten knappt kunde stå eller göra något efteråt. En annan 

patient beskrev att dialys-stressorerna var höga och detta medförde att dialysen ibland avslutades 

när blodtrycket sjönk. Patienten kände sig trött och eländig när hen gick hem. Det framkommer 

också från en annan patient att familjen fick göra de mesta sysslorna i huset, speciellt under 

dialysdagarna då det inte längre gick att göra (Al Nazly et al., 2013). Patienter beskrev att synen 

påverkades och att de inte kunde se ordentligt efter dialys-sessionen. De förklarade att de 

återhämtade sig efter att fått sova. En patient i samma studie beskrev hur ryggen blev smärtsam 

under de timmar som hen låg på dialysen (Anderson et al., 2012). En patient i en annan studie 

beskrev hur dialysen påverkade en både fysiskt och mentalt (Burns et al., 2017), medan en 

patient i studien av Jones et al. (2018) beskrev att dialysen var tröttande fysiskt men inte mentalt. 

 

“No, I feel generally physically tired, that’s all.  

But mentally I am alright.” (Jones et al., 2018). 

 
Dialys påverkade patienter och deras liv, de kunde bli ledsna och gråta, samt att de blev 

deprimerade när de behövde vara på dialysbehandling istället för att kunna göra saker. Patienter 

beskrev hur folk kunde ljuga för en och säga att de förstod en, men de visste inte hur det var med 

dialys. Viljan att hellre dö än att behöva gå igenom dialysen kunde förekomma. (Jones et al., 

2018;Nagpal et al., 2017). I Al Nazly et al. (2013) studie skrev de om hur patienter berättat att 

deras sexuella lust minskades. En av dem beskrev att hen kände en enorm förlust av sexuell lust 

medan en annan upplevde en lägre sexlust sedan tidigare, som berodde på att hen inte mådde bra 

med sig själv.  

 

Att vara fast och inte ha valmöjligheter 

Dialysen innebar upplevelser av att vara beroende av behandlingen och behöva komma till 

dialysavdelningen vare sig de ville eller inte. Patienter kunde inte se något slut på det och 
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började ifrågasätta sig varför de fortsatte komma till dialysavdelningen när de sannolikt inte 

skulle bli bättre utan försämras med tiden. De hade en vilja att bli fri med anledning av att 

dialysen fick dem att känna sig bundna och det var upprörande, då de visste att de skulle vara 

fast för resten av livet (Anderson et al., 2012;Guerra-Guerrerro et al., 2014;Jones et al., 2018).  

But I just like my freedom, and it just ties you down completely. And I wouldn’t  

mind if there was some end, say in three years’ time or so you’ll be free,  

but it’s just the rest of your life. (Jones et al., 2018). 

Patienter beskrev hur behandlingen upplevdes som ett vanligt arbete, fast utan semester vilket 

var deprimerande och känslan av frihet försvann (Herlin & Wann-Hansson 2010;Jones et al., 

2018). I studierna av Burns et al. (2017) och Moran et al. (2011) beskrev patienter om en rädsla 

för framtiden att behöva tillbringa resten av livet på dialys och känna sig dålig, utan hopp om en 

flykt. De hade en önskan om att bli fri från dialysbehandling, njurtransplantation gav dem hopp 

då dialys inte var något de ville leva med. Patienter ville bli fri från dialys då det påverkade deras 

liv, de kände osäkerhet angående om att få anställning på grund av att de skulle behöva ta 

varannan dag ledigt. Patienter i dessa studier kände att dialysen kom i vägen för arbetet och en 

normal rutin, de kände att livet var på vent tills transplantationen tar bort “bojorna” från dialysen.  

I look at life as if it’s on hold until I get a transplant… because you’re not  

doing what you want to do… it [dialysis] gets in the way of work,  

it gets in the way of a normal routine… it’s like I’m bonded to it [dialysis]…  

and when you do get the transplant, it’s like the shackles are gone. (Moran et al., 2011). 

Vissa patienter var tvungna att lämna deras hem permanent för att kunna ha tillgång till 

behandling. Detta innebar att de behövde bo långt ifrån familj och vänner. De hade dåligt 

samvete över att de inte kunde resa för att besöka sitt hem, då möjligheten för det var begränsad 

(Anderson et al., 2012). Även i studierna av Jones et al. (2018) och Small Louis (2010) beskrevs 

det hur patienter kände att det var jobbigt att inte kunna gå och spendera några dagar hos sina 

nära, då det inte var möjligt på grund av behandlingen. Vissa patienter kunde känna frustration 
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över att inte kunna åka utomlands. En patient i studien av Jones et al. (2018) förklarar även om 

att dennes vänner var spridda, men hen kunde inte träffa dem.  

“...cos I’ve got a lot of friends scattered around the place  

and I don’t get to see them.” (Jones et al., 2018)  

 

Att acceptera och vara gynnsamt inställd  

Patienter såg dialysen som en inledning på en ny fas i deras liv, där de skulle anstränga sig för att 

omfamna sjukdomen och behandlingen. Trots att dialysen gjorde dem deprimerade och trötta så 

kom det till deras medvetande att de var tvungna att kämpa på med behandlingen och fortsätta 

leva. Behandling på flera dagar och timmar i veckan var något som de kände att de var tvungna 

att acceptera, när de tänkte tillbaka på hur många med njursvikt som dött för flera år sen och att 

dialysen trots allt var anledningen till att de levde (Burns et al., 2017;Guerra-Guerrerro et al., 

2014;Herlin & Wann-Hansson, 2010;Jonasson & Gustafsson, 2017;Jones et al., 2018).  

 

...what you have got to think of is this is keeping me alive; I’d be dead,  

I mean years ago a lot of people died if you had kidney failure.  

So umm, I’m very pleased in that respect. (Jones et al., 2018). 

 

Dagarna utan dialys var bättre för patienterna, både kognitivt och fysiskt, samt tillfälle för 

aktivitet och umgänge. En patient beskrev de lediga dagarna som den bästa tiden (Jones et al., 

2018). I studien av Jonasson och Gustafsson (2017) berättade patienter om sin tacksamhet till 

dialys, där en ansåg att dialys var det bästa som fanns och en annan tyckte att dialys och fistlar 

var fantastiska saker.  

 
“The best thing there is, is that dialysis exists”  

(Jonasson & Gustafsson, 2017). 
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Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av hemodialysbehandling.  

Utifrån resultatet beskrevs det att upplevelsen av hemodialys innebar att livet begränsades, vilket 

innebar bland annat att det var problematiskt att planera, resa samt hälsa på vänner och familj. 

Det handlade även om mat- och vätskerestriktioner, men också hur arbete och aktiviteter på 

fritiden påverkades negativt. Patienter kände att de gick miste om dagarna för att tiden försvann 

och dialysen var ett slöseri med tid. Det framkom även att leva med en försvagad kropp, där 

mycket handlade om symtom efter dialysbehandlingen som illamående, trötthet och svaghet och 

välbefinnandet minskades. Detta innebar att patienter inte kunde göra vissa saker som de 

egentligen hade velat göra. Det var deprimerande för vissa att dialysen påverkade deras kropp så 

mycket.  

Det rörde sig även om upplevelsen av att vara fast utan valmöjligheter där det framkom bland 

annat att det kunde förekomma att patienter kunde behöva lämna sitt hem och liv bakom sig för 

tillgång till behandling. Patienter beskrev att dialysen var något de behövde göra vare sig de ville 

eller inte och att de var beroende av behandlingen. De fick aldrig någon semester och ingen 

frihet, de var fast för resten av livet. Sist framkom upplevelsen av att acceptera och vara 

gynnsamt inställd, där vissa patienter hade accepterat behandlingen, då de förstått att det var 

nödvändigt och att det var anledningen till att de var vid liv. Dagarna utan dialys var den bästa 

tiden och tillfälle för aktivitet och umgänge. Det fanns även en tacksamhet till dialysen för det 

var en fantastisk sak och det bästa som fanns. 

Det väcktes några funderingar då resultatet påvisade att vissa patienter kände acceptans och var 

gynnsamt inställda, vilket var något bra, men då funderade vi på hur dialyspatienters 

välbefinnande är jämfört med allmänheten. Bennet, Weinberg, Bridgman och Cummins (2015) 

har gjort en studie där de studerat det subjektiva välbefinnandet hos personer med njursjukdom i 

slutstadiet som genomgår hemodialys och jämfört det med en allmän befolkning. I den studien 

framkom det att hemodialyspatienterna hade ett lägre välbefinnande än den allmänna 

befolkningen. Det är något som överensstämmer med denna litteraturstudie, då större delen av 
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resultatet beskrev ett lågt välbefinnande hos dessa patienter. I denna litteraturstudie berodde det 

lägre välbefinnandet mycket på de symtom som dialysbehandlingen medförde såsom trötthet, 

svaghet och illamående, vi tänker att skillnaden beror på att majoriteten av en allmän frisk 

befolkning inte upplever dessa symtom i vanliga fall medan patienter som får hemodialys 

upplever dessa symtom regelbundet. I studien beskriver Bennet et al. (2015) att ett lägre 

subjektivt välbefinnande kan leda till negativa hälsoeffekter hos dialyspatienterna. Subjektiva 

komponenter (förutom hälsa) såsom att åstadkomma, säkerhet, gemenskap, levnadsstandard och 

säkerhet inför framtiden ansågs vara betydligt lägre för personer med hemodialys. Området ‘att 

åstadkomma’ var lägre än de andra och detta område ansågs som en av de viktigaste 

komponenterna till det totala välbefinnandet. I vår litteraturstudie uppges det mycket om 

begränsningar på grund av behandlingen, vilket gjorde det svårt för patienter att kunna 

åstadkomma det de önskar i livet där de behövde ge upp sina karriärer. Livet upplevdes försvinna 

då patienterna inte kunde tänka på deras framtid. Bennet et al. (2015) tror att denna upptäckt med 

det lägre välbefinnandet hos dialyspatienterna berodde troligen på sjukdomens börda eftersom 

timmar ägnas åt behandlingen, personer som då bedriver mer meningsfulla och målmedvetna 

aktiviteter har svårt att genomföra dessa och livskvaliteten försämras. Detta är något som också 

visar sig i vår litteraturstudie där patienter även beskrev en upplevelse av depression, de kände 

att de gick miste om dagarna och kunde inte göra det de egentligen ville. De patienter i sista 

kategorin som var gynnsamt inställda såg dock dagarna utan dialys som ett tillfälle att kunna 

utföra de önskade aktiviteterna, de hade accepterat behandlingen och anpassade sig efter 

behandlingen. 

Vi funderade lite på vad som medför att dessa patienter accepterat behandlingen och ser det 

värdefulla i det, där vi bland våra diskussioner ansåg att KASAM; känsla av sammanhang som är 

en teori av Antonovsky (2005) har en betydande faktor. I KASAM ingår det tre centrala 

komponenter; begriplighet, som innebär hur en person uppfattar vissa händelser. Hanterbarhet 

innebär hur personen upplever sig hantera olika situationer och om det finns resurser som kan 

användas till denna hantering. Den tredje komponenten meningsfullhet innebär i vilken 

omfattning personen upplever intresse och drivkraft i situationer. Har en person höga värden på 
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dessa komponenter så har personen en hög KASAM och är värdena låga på dessa komponenter 

så har personen en svag KASAM (Antonovsky, 2005, s. 43-46). Vi tänker oss att de personer 

som accepterat dialysbehandlingen och är gynnsamt inställda redan från början innan 

insjuknandet hade ett högre KASAM, vilket kan ha underlättat för dem att gå igenom de 

påfrestningar som övergången från frisk till sjuk kan innebära.    

Kim, Lee och Chang (2019) har studerat förmågan att återhämta sig från påfrestningar hos 

patienter som genomgår hemodialys. Det framställdes genom tre dimensioner; villigheten att 

aktivt lösa problem, som bestod av att aktivt bygga dagliga rutinstrategier och att vilja växa som 

person genom att övervinna hemodialysen. Den andra dimensionen var acceptans av 

hemodialyssituationen, denna bestod av kännetecken för att uppfatta hemodialys som en del av 

det dagliga livet, sträva efter stabilitet, upprätthålla kroppens homeostas samt överväga döden. 

Den sista dimensionen var den positiva uppfattningen och denna bestod av kännetecken för att 

erkänna självvärde, överväga meningen med livet och se mänskliga relationer som positivt. 

Dessa dimensioner motsvarar en hel del resultatet i sista kategorin i vår litteraturstudie där 

patienterna var nöjda med behandlingen, det framstår dock i ringa omfattning hur dessa patienter 

gjorde för att acceptera dialysen. Det vi fått fram från resultatet stämmer delvist överens med hur 

patienterna i studien av Kim et al. (2019) gjorde, dessa patienter fokuserade på hur de uppfattar 

situationen och kan övervinna hemodialys, de anpassade sig till ett liv med hemodialys. De 

fokuserar på situationen och på problemlösning. Patienterna koncentrerar sig på deras 

självmedvetenhet och fick självförtroende för egenvård samt övervinner situationen med hjälp av 

en positiv uppfattning om hemodialys. De hade en positiv inställning till livet och positiva 

familjerelationer. Det man ska tänka på är att dimensionerna inte är fristående, utan de är 

kopplade till varandra och arbetar tillsammans. Då större delen av resultatet i vår litteraturstudie 

visar på patienternas missnöje gentemot behandlingen, tänker vi att det är av stor vikt att stödja 

dem till en positiv inställning så som den positiva inställningen patienterna i studien av Kim et 

al. (2019) upplevde. 

Det vi kunde uppfatta utifrån resultatet var att upplevelsen av hemodialys mestadels var kopplat 

till negativa känslor. I studien av Mazzoni, Cicognani, Laghi, Sgarlato och Mosconi (2014) 
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beskriver de att self-efficacy är kärnan i styrkan hos patienter som lever med ett kroniskt 

tillstånd. En ökad efterlevnad av behandling och beteendeförändring samt större fysiskt och 

psykiskt välbefinnande är kopplat till en högre self-efficacy bland patienter med 

hemodialysbehandling. Bandura (2003, se Fossum, 2013, s. 203) har utvecklat modellen 

Self-Efficacy som kan underlätta samtal inom vården. Fossum (2013) skriver: 

Begreppet handlar om tilltron till den egna förmågan: de förväntningar en individ har på att 

klara av att genomföra en handling i en viss situation. Att man tror att man kan klara av att 

ändra sitt beteende handlar om tilltro till ett ‘specifikt’ beteende i en ‘specifik’ situation, det 

handlar således inte om tilltro generellt. (Fossum, 2013, s. 203). 

Att utgå från begreppet self-efficacy vid kommunikation anser vi kan hjälpa och stödja 

hemodialyspatienter genom att främja dem till att få en starkare tilltro för att kunna hantera de 

livsförändringar som behandlingen medför. Vi tänker oss att om tilltron stärks och det leder till 

att de kan hantera förändringarna så kan en positiv inställning möjligtvis uppnås. Vi funderade 

även kring personcentrerad omvårdnad som intervention då det är ett betydelsefullt 

förhållningssätt inom vården. Personcentrering handlar om att vi ser hela människan och inte 

enbart inriktar oss på sjukdom och symtom. Det innebär att vi även intresserar oss för patientens 

livsberättelse. Att kommunicera med patienter på ett personcentrerat sätt innebär att inkludera 

patienten i de beslut som rör dennes vård och behandling samt att uppmuntra dem till 

delaktighet. Det är även viktigt att bekräfta patienterna och respektera deras personlighet och 

behov av att få vara sig själva. Att stödja patientens styrkor och behov är också av stor vikt inom 

personcentreringen samt att förstå att patienter som har sjukdom och symtom inte bara är sjuka 

utan har sin livshistoria (Fossum, 2013, s. 207-209). Personcentrerad omvårdnad är ett bra sätt 

för att bevara värdigheten hos patienter, då det ses som en medmänsklig dygd och ett 

humanistiskt sätt att förhålla sig till andra (Edvardsson, 2010 se Fossum, 2013, s. 209). Då 

hemodialyspatienter för det mesta har negativa upplevelser så tänker vi att en personcentrerad 

omvårdnad troligtvis kan upprätthålla den värdighet som de har och inte få dem att känna mer 

lidande än de redan gör.  
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Metoddiskussion  

Vid denna litteraturstudie valde vi att utgå ifrån metodartikeln skriven av Bengtsson (2016), 

vilket innebär att vi använt en kvalitativ innehållsanalys och valt att skriva den med manifest 

ansats. Vi har alltså försökt att inte göra egna tolkningar av resultatet och gått tillbaka till 

originaltexten under analysens gång för att säkerställa att det stämmer överens med resultatet i 

denna litteraturstudie. Valet av analysmetod beror enligt Bengtsson (2016) på hur djupt forskaren 

försöker återge informanternas kommentarer om ämnet. Vi valde manifest ansats då vi önskade 

använda oss av informanternas faktiska ord, utan tolkningar.  

Bengtsson (2016) förklarar att trovärdigheten i en studie hänvisar till studieprocessen, med detta 

menar hon att författarna ska fastställa hur data och analysförfarandet har genomförts och att se 

till att inga relevanta uppgifter har uteslutits. Då vi känner att vårt syfte besvarats med den valda 

metoden kan det påstås att metodvalet bidrar till en viss trovärdighet. Under studiens gång har vi 

dock upplevt vissa svårigheter med att hitta relevanta sökord. Trots att vi tillslut ansåg att våra 

sökord var relevant för syftet dök det upp artiklar som inte svarade på vårt syfte, dessa artiklar 

exkluderades givetvis. För att öka trovärdigheten kan studier med samma design användas i 

analysen (Henricson, 2012, s. 473). Detta stärker trovärdigheten i denna litteraturstudie då 

artiklarna vi använt oss av har samma design. Vi ser även styrkor i vår studie, då vi noggrant gått 

igenom och analyserat de valda artiklarna som givit oss mycket relevant information och 

besvarat vårt syfte.  

Då vi granskade samtliga artiklar gjorde vi det var för sig och sedan jämförde vi våra 

granskningar, Henricson (2012, s. 473) beskriver att detta stärker reliabiliteten. Då vi inte har så 

lång erfarenhet vid kvalitetsgranskning är det mycket möjligt att det kan ha påverkat 

kvalitetsnivån. Hade vi fått artiklar med låg kvalitet hade dessa uteslutits från analysen, då vi 

enbart valt att ta med artiklar med medel och hög kvalitet. Reliabilitet medför litteraturstudiens 

pålitlighet samt möjligheten till reproducerbarhet, det innebär att det ska vara en utförlig 

redovisning av urval, sökord, datainsamling och dataanlys i metodavsnittet (Henricson, 2012, s. 

474). Här bedömer vi i vår studie att vi gjort en väldigt utförlig beskrivning av vårt 
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tillvägagångssätt och att någon annan möjligtvis skulle kunna genomföra denna litteraturstudie 

återigen. Bengtsson (2016) beskriver att pålitlighet avser stabilitet, och menar alltså i vilken 

utsträckning dataanalysens procedur förändras där författarna bör hålla reda på kodningen. 

Henricson (2012, s. 474) beskriver även att pålitligheten i resultatet kan äventyras om de valda 

artiklarna innehåller olika mätinstrument vid datainsamlingen. I de artiklar vi inkluderat i denna 

studie innehåller alla någon form av muntlig intervju, endast vissa artiklar har samma 

intervjumetod.  

En del av vår analysdel samt preliminära resultat har granskats av studenter och professorer vid 

ett seminarietillfälle, detta gjordes för att garantera att det sker på rätt sätt och att analysen är 

grundad i data. Henricson (2012, s. 474) förklarar att detta stärker både trovärdigheten och 

pålitligheten i studien. Bengtsson (2016) skriver att bekräftbarheten i studien är till stor del en 

fråga om presentation samt neutraliteten i data. Överförbarheten enligt Bengtsson (2016) syftar 

på i vilken grad resultatet kan vara tillämpligt på andra grupper och antalet informanter. Hur 

presentabel provet är bestämmer hur generaliserbara resultaten blir. I kvalitativa studier görs 

mycket restriktiva påståenden när det kommer till överförbarheten, detta beror på grund av att 

det djupa fokuset ligger på mindre prover, exempelvis enstaka fall och då kan en generalisering 

bli problematisk (Bengtsson, 2016). Henricsson (2012, s. 475) skriver att det är möjligt att 

bedöma om resultaten går att generalisera eller överföra till andra kontext eller situationer utifrån 

validitet, reliabilitet eller trovärdighet. Med hänsyn till metodartikeln av Bengtsson (2016), det 

vill säga att vi gjort en kvalitativ innehållsanalys, vill vi hålla en försiktighet med att generalisera 

vårt resultat. Vårt resultat innehåller en sammanställning av informativa studier från patienter i 

olika länder där flertalet studier gav likvärdig information, vi upplever att det mesta i resultatet 

inte påverkas av de olika sjukvårdssystemen i de olika länderna då det handlar om att de 

upplever sig vara bundna till behandlingen, tiden måste budgeteras och det handlar om olika 

symtom som trötthet, illamående och svaghet. Vi anser på så sätt att resultaten kan vara 

generaliserbart och överförbart i samma kontext, men inte till något annat kontext då det finns 

vissa skillnader socialt och ekonomiskt i olika länder. Dock var vi mer intresserad av att få en 
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djupare förståelse av patienters upplevelser av hemodialys och kunna se de olika perspektiven i 

denna litteraturstudie, än att försöka generalisera och överföra resultaten vi fått fram. 

 
Slutsats 

Patienter som lever med kronisk njursjukdom hade ogynnsamma upplevelser av 

hemodialysbehandlingen. Dialysen medförde begränsningar som fick patienterna att känna ett 

fysiskt och psykiskt lidande. Insikten om att dialys var negativt för patienten fanns där redan 

innan, men efter studien har det dock uppstått en ökad uppfattning. Den kunskap som 

framkommit kan underlätta för vårdpersonal och hjälpa dem att tillmötesgå patienten på ett 

professionellt sätt, genom att erhålla en större förståelse för hur de kan må, känna och uppleva 

sin tillvaro. Att känna till patienternas livssituation gör att vårdpersonal lättare kan stötta dem vid 

livsförändringar och därmed främja deras välbefinnande. 

Vid litteratursökning kunde inga studier med KASAM kopplat till hemodialyspatienter hittas, 

därmed skulle vidare forskning kunna göras på det då KASAM kan ha en betydande faktor hos 

dessa patienter. Att öka kunskapen inom detta område skulle kunna underlätta vid stödjandet av 

patient. Det hade även kunnat vara bra med förbättringar inom vissa områden och vidare 

forskning inom förbättringsarbeten i omvårdnaden kring hemodialyspatienter är då ett förslag. 

Dels angående det som tagits upp tidigare, bemötandet, där mycket handlar om 

kommunikationen. Kanske också att det kan finnas någon slags form av sysselsättning som 

underlättar tiden på dialysavdelningen.  
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