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Abstrakt     

Avancerad hemsjukvård blir allt vanligare. Den medicinska utvecklingen har gjort 

det möjligt för patienter med njursjukdom att få sin hemodialysbehandling i 

hemmet. Syftet med denna studie var att beskriva att beskriva den kunskap som 

finns angående omvårdnad vid hemodialys i hemmet med tre frågeställningar som 

utgångspunkt; Vilka omvårdnadsbehov finns vid hemodialysbehandling i 

hemmet? Vilka är fördelarna med att få hemodialys i hemmet? Vilka är 

nackdelarna med att få hemodialys i hemmet? Tretton artiklar analyserades med 

studiens syfte och frågeställningar som utgångspunkt. Elva domäner framkom. De 

mest framträdande omvårdnadsbehoven var stöd och information till patienten och 

de närstående. De negativa aspekterna av behandlingen visade sig vara tydligast 

hos de närstående. Flexibiliteten ökade i och med att behandlingen utfördes i 

hemmet och patienten kunde i större utsträckning anpassa sin behandling utefter 

sina personliga förutsättningar. Detta beskrivs som en positiv aspekt som leder till 

ökad känsla av kontroll över sin livssituation. God tillgänglighet mellan 

sjuksköterska och patient visade sig vara viktigt för att patienten och de 

närstående ska känna sig trygga med det egenansvar som hemodialys i hemmet 

innebär. Att utveckla rutiner för denna tillgänglighet är en angelägen uppgift för 

sjuksköterskan. 

Nyckelord: Hemodialys, hemsjukvård, omvårdnadsbehov, fördelar, nackdelar, 

närstående, litteraturstudie 

 

 



2 
 

 

Kronisk njursvikt kan behandlas med njurtransplantation, peritoneal dialys eller hemodialys. 

Hemodialys är den vanligaste formen av dialys och innebär behandling flera gånger per vecka 

och tre till fem timmar per gång. Hemodialys har sedan 1960-talet använts för att behandla 

kronisk njursvikt (Baillod, 1995). Antalet patienter i behov av hemodialys ökade som en följd 

av att behandlingen visade sig vara effektiv vid kronisk njursvikt. Men då knappa resurser och 

tillgången till läkare utgjorde en gräns för hur många behandlingar sjukhusen mäktade med 

utvecklades hemodialysbehandling i hemmet (Baillod, 1995; Oreopoulos, Thodis, Passadakis 

& Vargemezis, 2009). 

Det finns två metoder av dialys, hemodialys och peritoneal dialys. I båda metoderna används 

dialysvätska. Vid hemodialys leds blodet ut ur kroppen och med hjälp av en dialysapparat 

renas blodet. Blodet filtreras via ett semipermealbelt membran och slaggprodukterna filtreras 

till dialysvätskan. Vid peritonealdialys sker filtrationen inne i kroppen, med denna metod så 

används bukhinnan som membran. Dialysvätskan införs i bukhålan via en kateter och blodet 

filtreras genom bukhinnan (Baillod, 1995). 

Socialstyrelsen definierar hemsjukvård som ”hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad 

eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över 

tiden” (Socialstyrelsen, 2008, s. 14). Statens beredning för medicinsk utvärdering (1999, s. 11, 

18) uppger att den avancerade hemsjukvården ökar i takt med att antalet vårdplatser minskar. 

De poängterar att hemsjukvård bör vara ett valbart alternativ och att valfrihet och kvalitet bör 

vara faktorer som avgör vilken vårdform patienten får. Rolie (2010) förutspår att antalet 

patienter med hemodialys i hemmet kommer att öka i framtiden. Han menar att det är ett 

billigare alternativ än hemodialys på klinik och ger patienten bättre hälsa och mer livskvalitet. 

Appelin, Brobäck och Berterö (2005) fann att vid vård i hemmet underlättades personers 

strävan mot ett så normalt liv som möjligt. En nackdel med vård i hemmet kunde dock vara 

att miljön i hemmet förändrades på grund av den medicinska utrustningen som vården krävde. 

Denna nackdel till trots så var hemmet platsen att föredra då patienter kände sig tryggare i sitt 

eget hem än på en vårdinrättning. 

Patienter som genomgår dialys upplever en förlust av kontroll och oberoende då dialysen styr 

deras liv (Al-Arabi, 2006; Sadala & Lorençon, 2006). En person som blir beroende av 

hemodialys påbörjar en resa in i det okända. Den livsvärld patienten hade innan, förändras 
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totalt och medför för den sjuke att hamna i en situation med nya rutiner och att tvingas förlita 

sig till sjukvårdspersonal (Martin-McDonald & Biernoff , 2002). Personer som behandlas med 

hemodialys upplever att deras liv begränsas genom att behandlingens tidsåtgång inkräktar på 

vardagen och att de känner sig sårbara (Hagren, Pettersen, Severinsson, Lutzén & Clyne, 

2005). Sadala och Lorençon (2006) poängterar att långa resvägar till vårdinrättningen gör att 

behandlingen blir ännu mer tidskrävande för patienten Synen på sin egen kropp påverkas och 

kan också förändras. Toombs (1993, s.51-53) beskriver kroppen som något man tar för givet. 

Så länge människan är frisk finns inga funderingar kring kroppens funktion. Kroppen hamnar 

omedelbart i fokus vid sjukdom och hinder i vardagen uppstår. 

Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att främja och återställa hälsa, förebygga 

sjukdom och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2005, s. 3). En legitimerad 

sjuksköterska ska självständigt kunna ansvara för omvårdnadsprocessen och tillgodose 

patientens basala och specifika omvårdnadsbehov (Socialstyrelsen, 2005, s. 11). Detta gäller i 

alla vårdsituationer, på kliniken så väl som i hemmet. 

Sjuksköterskor som vårdar personer med njursjukdom ansvarar för många olika uppgifter. 

Utöver de medicinska kontroller som fortlöpande görs ska även ett emotionellt stöd ges till 

den sjuke (Redmond & McClelland, 2006). Därför är det av stor betydelse att som 

sjuksköterska se patienten som hon är just nu och att lyssna aktivt för att förstå patienten. 

Därigenom skapas en delad förståelse och större förutsättningar för att bemöta patientens 

behov. Genom att inom vård i hemmet skapa en relation med patienten och anhöriga kan 

sjuksköterskor få mer information och djupare insikt i patientens och de anhörigas 

upplevelser. Med denna relation och med hjälp av den information som framkommer, uppstår 

verktyg som hjälper sjuksköterskan att bistå med tröst och stöd (Öhman & Söderberg, 2004).  

 

Bennet (2010) presenterade vikten av sjuksköterskors kompetens inom hemodialys.  

Kompetensen i handhavandet av högteknologisk medicinsk utrustning, bemötande och 

samspel med patienten var de faktorer som borgade för god omvårdnad. En patient som har en 

dialysmaskin kopplad till sin kropp och blir sedd av sjuksköterskan som en behandlingsenhet 

och inte som en person känner sig inte som en hel människa. Eftersom behandlingen i sig är 

en livsuppehållande behandling är risken att patientens autonomi och den etiska aspekten i 

omvårdnaden faller mellan stolarna. 

Socialstyrelsen (2008, s. 113) beskriver i en kartläggning av hemsjukvården att den 
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medicinska utvecklingen inneburit att allt fler avancerade behandlingar kan utföras i hemmet. 

I samma kartläggning påpekas att patienter har rätt till en god och säker vård i hela 

vårdkedjan (Socialstyrelsen, s.6, 113). För att som sjuksköterska kunna ge god omvårdnad 

måste patientens omvårdnadsbehov tydliggöras. Miljön påverkar patientens upplevelse av 

vården. Om en behandling utförs i hemmet ändras förutsättningarna, även om behandlingen i 

sig är den samma. När en patient får dialys i hemmet kan omvårdnadsbehov uppstå som inte 

förekommer då behandlingen ges på klinik. Denna litteraturöversikt syftar till att ge en 

beskrivning av vilka omvårdnadsbehov patienter har vid hemodialys behandling i hemmet.  

Syfte och frågeställningar                                                                   

Studiens övergripande syfte var att ge en beskrivning av vilka omvårdnadsbehov personer har 

vid hemodialysbehandling i hemmet. Studien fokuserar på nedanstående tre forskningsfrågor: 

Vilka omvårdnadsbehov finns vid hemodialysbehandling i hemmet? 

Vilka är nackdelarna med att få hemodialys i hemmet? 

Vilka är fördelarna med att få hemodialys i hemmet? 

 

Metod 

Enligt Forsberg och Wengström (2008, s 34) är det studiens syfte som avgör vilken metod 

som används. Syftet med denna studie och dess frågeställningar besvarades genom en översikt 

av tidigare forskning inom området, detta skedde genom en systematisk litteraturöversikt. En 

systematisk litteraturöversikt innebär att en väl formulerad forskningsfråga besvaras genom 

att aktuell forskning inom området identifieras, väljs, värderas och analyseras på ett 

systematiskt sätt. Forskaren gör en ansats att hitta alla relevanta forskningsstudier som svarar 

på frågeställningen (Forsberg & Wengström, 2008, s. 19). Designen av denna 

litteraturöversikt har inspirerats av Holopainen, Hakulinen-Viitanen och Tossavainen (2008). 

Den systematiska litteraturöversikten inleddes med att definiera syftet och formulera 

frågeställningar. Nästa steg var genomförandet av en systematisk litteratursökning. Urvalet av 

artiklar skedde i flera steg, därefter granskades de utvalda artiklarnas kvalitet.  

Litteratursökning och kvalitetsgranskning av artiklar 
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Inklusionskriterier för urvalet av studier som ingick i analysen var att de skulle vara skrivna 

på engelska eller svenska, att de skulle ha ett omvårdnadsperspektiv och att studien är peer 

reviewed. Studierna skulle vara publicerade från 1999 och framåt och deltagarna i studierna 

skulle vara vuxna personer. Enligt Polit och Beck (2008, s. 107) bör de artiklar som ingår i en 

kunskapsöversikt vara originalartiklar varför kunskapsöversikter exkluderades. I de studier 

där andra behandlingsmetoder beskrivits förutom hemodialys i hemmet har endast de resultat 

som handlar om hemodialys i hemmet använts i analysen. 

Den systematiska litteratursökningen skedde i databaserna Cinahl, Pubmed och Swemed+. En 

pilotsökning gjordes och genom denna framkom de sökord som användes i den systematiska 

litteratursökningen. En manuell litteratursökning genomfördes i de utvalda artiklarnas 

referenslistor. Även exkluderade översiktsartiklars referenslistor granskades då dessa kunde 

innehålla originalartiklar som svarade mot studiens frågeställningar. I enlighet med 

Holopainen, et al. 2008 skedde urvalet av artiklar i flera steg. Första sorteringen gjordes 

genom en genomgång av artiklarnas titlar samt nyckelord, sedan granskades abstrakten och 

till sist hela artikeln. Sökorden som användes var hemodialysis, home, nurs*, peritoneal, 

environment, nocturnal och benefit, dessa kombinerades med hjälp av booleska sökoperatorer, 

se bilaga 1. Sökningen i Cinahl resulterade i sex funna artiklar, fem stycken från PubMed och 

ingen från SweMed+. Två artiklar hittades genom manuell sökning i referenslistor, vilket 

tillsammans blev tretton artiklar. 

De utvalda artiklarna kvalitetsgranskades enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 92-

96, 154-157). Granskningsprotokollen har modifierats för att bättre passa till denna studie, 

frågorna som rör datamättnad och analysmättnad har inte använts.  För att öka reliabiliteten i 

kvalitetsgranskningen så bedömdes artiklarna först enskilt av respektive författare sedan av 

författarna gemensamt. Bedömningarna diskuterades sedan av författarna tills de 

överensstämde. Forsberg och Wengström (2008, s. 72) menar att artiklar med låg kvalitet inte 

bör tas med i analysen varför dessa exkluderades . Studiernas kvalitet bedömdes enligt tabell 

1. Ingen av de utvalda studierna exkluderades pågrund av låg kvalitet. 

Tabell 1 Gradering av artiklarnas kvalitet 

God 80-100 % 

Medel 70-79 % 

Låg < 69 % 
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Tabell 2 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n = 13) 

Författare 

/År/Land 

Typ av studie Deltagare Metod/ 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(hög, medel, 

låg) 

      

Namiki, et al. 

/2009/Australie

n 

Kvalitativ 4 Djupintervjuer / 

Tematisk 

innehållsanalys. 

Miljön i 

hemmet 

påverkas 

negativt. 

Positivt med 

mer flexibla 

tider för beh. 

Hög   

Blogg, et al. 

/2006/Australie

n 

Kvantitativ och 

kvalitativ 

12 Enkät/innehålls

analys 

Patienten kan 

uppleva ångest 

och ha 

sömnsvårigheter 

innan hon 

känner sig trygg 

med rutinerna. 

Hög 

Fex, et al.    

/2008/Sverige 

Kvalitativ 10 Intervjuer/feno

menologisk 

analys 

Viktigt med 

stöd från 

vårdpersonal 

vid vård i 

hemmet med 

avancerad 

medicin-teknisk 

utrustning. 

Hög 

Giles          

/2005 /Kanada 

Kvalitativ 3 Semistrukturera

de intervjuer 

/fenomenologis

k analys 

Livet domineras 

av maskinen. 

Påverkar hela 

familjen 

Hög 

Wong, et al. 

/2009 /Kanada 

 

Kvalitativ 15 Semistrukturera

de intervjuer 

och fokus grupp 

/Grounded 

theory 

Personal måste 

vara 

uppmärksam på 

enskilda behov 

och varje 

patients 

möjlighet att 

klara av att lära 

sig och hantera 

dialysmaskinen. 

Hög 

Polaschek/2005/

Nya Zeeland 

Kvalitativ 20 Intervjuer/herm

eneutisk analys 

Patienten 

försöker 

integrera 

dialysen i sitt 

vardagliga liv. 

Medel 

Sadala, et al.  

/2010/Brasilien 

Kvalitativ 14 Intervjuer/feno

menologisk 

analys 

Efter en tid är 

de flesta pat. 

bekväma med 

att dialysera i 

hemmet. 

Hög 

Wise, et al. 

/2010/USA 

Kvantitativ och 

kvalitativ 

32 Semistrukturera

de intervjuer via 

telefon & enkät/ 

grounded theory 

& deskriptiv 

statisktik 

Korttids daglig 

hemodialys i 

hemmet gav 

ökat 

välbefinnande. 

Medel 
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Forts. Tabell 2 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n = 13) 
Författare 

/År/Land 

Typ av studie Deltagare Metod/ 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(hög, medel, 

låg) 

 

Van Eps, et al.  

/2010/Australie

n 

Kvantitativ 63 Kohort 

studie/Statistisk

a beräkningar 

med STATA SE 

Nattlig 

hemodialys gav 

ökad livskvalitet 

och förbättrad 

fysisk förmåga 

Hög 

Luk/2001 /Kina Kvalitativ 30 Intervju/fenome

nologisk analys 

Att vårda en 

anhörig med 

hemodialys får 

finansiella, 

känslomässiga, 

sociala och 

hälsomässiga 

konsekvenser. 

Hög 

White et al. 

/1999/Australie

n 

Kvalitativ 44 Intervjuer/ 

fenomenologisk

a analys 

Både dialys 

patienten och de 

anhörigas liv 

dominerades av 

dialysen. 

Hög 

McFarlane/2003

/Kanada 

Kvantitativ och 

kvalitativ 

44 Standardiserade 

intervjuer , 

Standard 

Gamble Method 

/kostnadsberäkn

ingar & 

sambandsanalys 

Patienter med 

hemodialys i 

hemmet hade en 

högre 

livskvalitet i 

jämförelse med 

patienter som 

fick sin 

hemodialys på 

en 

vårdavdelning. 

Hög 

Griva /2010 

/Storbritannien 

Kvantitativ 145 Enkäter och  

bedömningsinst

rument 

/sambandsanaly

s 

De patienter 

som fick 

hemodialys i 

hemmet var 

mindre 

deprimerade än 

de patienter som 

fick annan slags 

dialys. 

Hög 

 

 

Analys 

Enligt Forsberg och Wengström (2008, s. 94-95) kan analys av studier utföras genom att de 

läses i syfte att finna svar på de uppsatta frågeställningarna. Författarna har var för sig läst de 

inkluderade artiklarna i sin helhet och därefter granskat artiklarna med studiens 

frågeställningar som utgångspunkt. De delar av text i studiernas resultatdel som gav svar på 

frågeställningarna extraherades. Dessa kodades för att kunna spåras till respektive artikel. 
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Svaren på forskningsfrågorna sorterades med hänsyn till innehåll och betydelse. Denna 

sortering ledde fram till grupper (domäner) med liknande innehåll. Mönster framträdde som 

genererade svar på frågeställningarna (jmf. Holopainen, et al., 2008). Slutligen gjordes en 

syntes av resultaten för varje frågeställning. Syntesen innebar att huvudfynden för varje 

domän tolkades och en ny förståelse framträdde (jmf. Holopainen et al.).  

 

Resultat 

Tabell 3 Frågeställningar (n = 3) och domäner (n=11) 

Frågeställning Domän 

Omvårdnadsbehov vid hemodialys i hemmet Behov av stöd 

 Behov av utbildning och information 

 Assistans och delaktighet 

Nackdelar med hemodialys i hemmet Behandlingen inkräktar på hemmet 

 Belastning på de närstående 

 Oro och rädsla 

 Försämrad ekonomi 

 Begränsning av det sociala livet 

Fördelar med hemodialys i hemmet Känsla av kontroll 

 Bättre hälsa och ökat välbefinnande 

 Tid frigörs i vardagen 

 

Omvårdnadsbehov vid hemodialysbehandling i hemmet 

Fem studier behandlade olika infallsvinklar på omvårdnadsbehov i samband med hemodialys 

i hemmet.  

Behov av stöd 

Hemodialys är en avancerad form av hemsjukvård. Denna typ av behandling krävde stora 

insatser av patienter och dess närstående. För att patienten skulle mäkta med dessa krav 

fordrades ett gott stöd från vården (Namiki, Rowe & Cooke, 2009; Fex, Ek & Söderhamn, 

2009). Både praktiskt och emotionellt stöd efterfrågades (Namiki et al., 2009; Luk, 2001). Att 

alltid veta att det var möjligt att komma i kontakt med personal som var kunnig inom området 
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ingav patienten och de närstående en känsla av trygghet (Fex et al., 2009; Luk, 2001). För att 

klara av hemodialysen i hemmet krävdes att vårdpersonalen var stödjande och empatisk 

(Namiki, et al. 2009; Wong et al., 2009) vilket hjälpte patienten att bibehålla sin 

självständighet (Namiki, et al. 2009). 

Behov av utbildning och information 

En förutsättning för fungerande hemodialysbehandling i hemmet var att patienten hade fått 

utbildning och träning under övervakning av sjuksköterska samt information. Både teoretisk 

kunskap och praktiskt handhavande av dialysapparaten samt praktisk problemhantering 

behövde ingå i utbildningen inför dialys i hemmet (Fex, et al., 2009). För att kunna se 

betydelsen i behandlingens alla moment uppgav patienter att det viktigt att de förstod 

innebörden i dialysprocessens alla steg och att de inte bara memorerade tillvägagångssättet 

(Fex, et al., 2009; Wong, et al., 2009). Sadala, Miranda och Lorençon, (2010) samt Fex, et al. 

(2009) menade att förutsättningarna för patienten att tillgodogöra sig utbildningen var 

beroende av vårdpersonalens pedagogiska förmåga samt att de visade intresse för varje 

enskild patient och anpassade utbildningen till varje individs specifika villkor. Patienternas 

förutsättningar att ta till sig utbildningen och informationen rörande hemodialysmaskinen och 

behandlingen försämrades på grund av trötthet och andra symtom som sjukdomen och 

dialysen förde med sig (Wong, et al., 2009). 

Assistans och delaktighet 

Patienter behövde praktisk assistans med hemodialysen. Denna support gavs av vårdpersonal 

eller närstående som hade fått adekvat utbildning (Namiki, et al., 2009; Sadala, et al., 2010). 

När närstående var delaktiga i behandlingen stärktes relationerna inom familjen, patienter 

upplevde närståendes delaktighet som viktig (Luk, 2002; Sadala et al., 2010). 

Syntes 

För att klara av en så avancerad och fysiskt krävande medicinsk behandling i hemmet 

fordrades ett gott stöd av vårdpersonal och närstående. Patienten behövde detta stöd för att 

känna sig trygg med att ta det stora egenansvar som hemodialys behandling i hemmet 

medförde. 

 

Nackdelar vid hemodialys i hemmet 
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Av de analyserade studierna innehöll åtta studier aspekter på nackdelar med hemodialys i 

hemmet.  

Den medicinska utrustningen inkräktar på hemmet 

Den medicintekniska utrustningen upplevdes skrymmande, iögonfallande och högljudd 

(Namiki, et al., 2009; Fex, et al., 2009). Hemmet anpassades efter behandlingens krav vilket 

medförde både estetiska och praktiska försämringar (Sadala, et al., 2010; Fex, et al., 2009, 

Namiki, et al., 2009). Luk (2001) fann i sin studie att förändringarna i hemmet fick sociala 

konsekvenser då patienten drog sig för att bjuda hem vänner på grund av hemmets förändrade 

utseende. 

Belastning på de närstående 

Flera studier visade att närstående ofta axlade rollen som vårdare och hade en stor och viktig 

roll i behandlingen. Närstående upplevde att deras sociala liv inskränktes vilket ledde till att 

de kände sig isolerade (Wise, Schatell, Klicko, Burdan & Showers, 2010; Luk, 2001; Namiki, 

et al., 2009). Utöver assistansen med behandlingen fick närstående ofta ta ansvar för större 

delen av hushållssysslorna (Luk, 2001). Till följd av stressen och den stora arbetsbördan 

upplevde närstående ökad trötthet och sämre hälsa (White & Grenyer, 1999; Luk, 2001). Wise 

et al., (2010) beskrev att anhöriga ansåg att dialys i hemmet innebar mer arbete för dem 

jämfört med när deras partner fick dialys inom slutenvård. De menade att de hade haft ”ledig 

tid” då partnern lämnat hemmet för dialys. 

Oro och rädsla 

Patienter upplevde rädsla för att hantera nålar i samband med hemodialysen och för att sticka 

sig själv. Nålens storlek var skrämmande och de oroade sig för smärta i samband med att de 

skulle använda nålen (Wong, et al., 2009). En annan orsak till oro var handhavandet av 

hemodialysmaskinen. De upplevde en rädsla för att inte kunna lösa tekniska problem om de 

uppstod. Patienter och närstående fick ta det ansvar som tidigare bars av vårdpersonalen 

(Giles, 2005; Wong et al., 2009). Både patienter och närstående uttryckte en oro för det 

faktum att situationen med hemodialys i hemmet påverkade de närståendes hälsa negativt 

(White & Grenyer, 1999). 

Försämrad ekonomi  

Familjens inkomster minskade på grund av att en av försörjarna inte kunde arbeta. Detta 
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medförde att de extra omkostnaderna blev en stor börda. Anpassningen av hemmet till 

behandlingens utrustning gav ökade utgifter (Luk, 2001; Sadala, et al., 2010; White & 

Grenyer, 1999). 

Begränsning av det sociala livet 

Behandlingen styrde planeringen av vardagen. Att sköta sin hemodialysbehandling i hemmet 

innebar att alltid tvingas planera, både inför förväntade och oväntade händelser (White & 

Grenyer, 1999; Fex, et al., 2009). Den fysiska tröttheten innebar att de förlorade delar av sitt 

samliv. Både patienter och närstående uttryckte en upplevelse av social isolering. Isoleringen 

berodde i vissa fall på att den närstående inte vågade lämna patienten för rädsla att något 

skulle inträffa då de inte var hemma (White & Grenyer, 1999). 

Syntes 

Nackdelarna med hemodialys i hemmet drabbade till stor del de närstående. De fick ett nytt 

och större ansvar, större arbetsbörda, mindre tid för sig själva och svårare att delta i sociala 

aktiviteter. Det ökade ansvaret ledde även till en ökad oro och påverkan på deras fysiska 

hälsa. De närstående hamnade i en mycket utsatt situation samtidigt som deras insats var 

oumbärlig för att hemodialysen i hemmet skulle fungera väl.  

 

Fördelar med hemodialys i hemmet 

Aspekter på fördelar med hemodialys i hemmet återfanns i sju av de inkluderade studierna.  

Känsla av kontroll 

Att få hemodialys i hemmet jämfört med på en vårdinrättning innebar att patienten själv i 

större utsträckning kunde styra sin behandling (Namiki et al., 2009; Fex et al., 2009). Enligt 

Polaschek (2007) och Namiki et al. (2009) sågs den ökade kontrollen över behandlingen som 

positiv av patienterna. Tidpunkt, längd och frekvens på behandlingen kunde justeras av 

patienten, dels för att uppnå bästa möjliga effekt men även för att anpassa behandlingen till 

livet i övrigt (Polaschek, 2007; Wise, et al., 2010). När patienten skötte sin behandling själv 

förutsatte detta en djupare kunskap om dialysmetoden, som gav en känsla av självständighet 

och autonomi. Det ledde även till bättre följsamhet och ett mer aktivt deltagande i 

behandlingen (Namiki et al., 2009; Polaschek, 2007; Wise et al., 2010; Fex et al., 2009). 
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Patienternas kroppskännedom ökade i takt med deras erfarenhet av att själv sköta 

hemodialysen (Namiki et al., 2009; Polaschek, 2007). 

Bättre hälsa och ökat välbefinnande 

En möjlighet med hemodialys i hemmet var att patienten kunde välja att dialysera fler timmar 

än vid behandling i slutenvården. Enligt Blogg och Hyde (2006) förbättrades vätskebalansen 

och patienten kunde vara mer flexibel gällande mat- och vätskeintag. Blogg och Hyde (2006), 

McFarlane, Bayoumi, Pirerratos och Redelmeier (2003) samt VanEps et al. (2010) fann att 

nattlig hemodialys gav ökat välbefinnande.  Hemodialyspatienter var i mindre utsträckning 

deprimerade än de patienter som använde sig av peritoneal dialys i hemmet (Griva, 

Davenport, Harrison och Newman, 2010). Ytterligare ett uttryck för ökat välbefinnande till 

följd av att utföra hemodialysen i hemmet var enligt Wise et al. 2010 ökad energi jämfört med 

när patienten fick dialys på en sjukvårdsinrättning. 

Tid frigörs i vardagen 

Nattlig hemodialys gav mer behandlingsfri tid på dagarna. Denna tid kunde ägnas åt familj, 

vänner eller arbete (Blogg och Hyde, 2006; Polaschek, 2007).  En annan tidsvinst med 

hemodialys behandling i hemmet var att patienten inte behövde resa till och från sjukhuset i 

samband med behandlingen (Namiki et al., 2009; Fex et al., 2009).  Flexibiliteten i 

behandlingen gav patienten och de närstående bättre förutsättningar att delta i sociala 

aktiviteter eller att kunna fortsätta arbeta (Fex et al., 2009;  Polaschek, 2007). 

Syntes 

Den mest framträdande fördelen med hemodialys i hemmet var att patienten i större 

utsträckning kunde anpassa behandlingen utefter sina behov, både fysiska, psykiska och 

sociala. Möjligheten att kontrollera sin behandling ledde till ett ökat ansvarstagande. 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva en översikt av kunskap angående omvårdnad vid 

hemodialysbehandling i hemmet. De omvårdnadsbehov som framkom i resultatet var behov 

av stöd, behov av utbildning och information samt assistans och delaktighet. De nackdelar 

som framkom var att behandlingen inkräktar på hemmet, belastning på de närstående, oro och 
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rädsla, försämrad ekonomi samt begränsningar i det sociala livet. Vidare framkom fördelar 

med hemodialys i hemmet som var en känsla av kontroll, bättre hälsa och ökat välbefinnande 

samt att tid frigörs i vardagen. 

Vårt resultat visar att patienter och deras närstående är i behov av stöd, utbildning och 

information från vårdpersonalen för att klara av den medicinskt avancerade behandlingen. Vi 

fann även att de har behov av att känna sig delaktiga i vården och omvårdnaden. I likhet med 

vårt resultat så beskriver Costantini et al., (2008) att personer med kronisk njursjukdom 

efterfrågade information och stöd från vårdpersonalen för att kunna sköta egenvården på ett 

adekvat sätt. Närståendes behov av information rörande den sjukes tillstånd belyses av 

Eriksson och Lauri (2000). De visade att närstående ansåg att medicinsk information såväl 

som information om omvårdnaden var mycket viktig. Antonovsky (1991, s. 39) beskriver att 

en person som upplever begriplighet förväntar sig att de stimuli som hon möter går att förstå 

och förklara. Ordnad och strukturerad information underlättar för en person att uppleva 

begriplighet. Att informera och utbilda patienter och närstående ger dem verktyg att begripa 

och hantera sin situation.  

Att ge patienten och de närstående bästa möjliga förutsättningar att klara av hemodialys i 

hemmet är en utmaning för sjuksköterskan. Behoven av information och stöd är stora och 

avgörande för hur väl hemodialysen i hemmet fungerar. Legitimerade sjuksköterskor har 

ansvar för patientens och de närståendes behov av stöd och information (Socialstyrelsen, 

2005, s. 11). Pagels, Wång och Wengström (2008) visade att sjuksköterskeledd utbildning av 

patienter med njursjukdom ledde till att patienterna var bättre förberedda för dialysbehandling 

och att de hade bättre förmåga för egenvård. Vikten av anpassad information framkom i vår 

studie. Eldh, Ekman och Ehnfors (2006) menar att informationen och utbildningen som 

patienten får måste vara individanpassad och att sjuksköterskan ska ta tillvara på patienters 

kunskaper och upplevelser för att främja patient delaktighet.  

Denna studies resultat ger en ökad kunskap om omvårdnadsbehov vid hemodialys i hemmet 

och belyser särskilt behovet av information och stöd. Detta visar vikten av utformandet av 

rutiner för stöd och information till dialyspatienter. En intervention för att förbättra stödet för 

patient och närstående är att utveckla rutiner för att säkerställa att patienten alltid kan komma 

i kontakt med en sjuksköterska som är väl förtrogen med hemodialysbehandling i hemmet. 

Detta styrks av Borstrand och Berg (2009) som fann att närstående upplevde det som en 

trygghet att dygnet runt kunna kontakta en sjuksköterska som kände till patienten.  
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I föreliggande studie framkom det att stödet som patienten och de närstående var i behov av 

var av praktisk, teoretisk och emotionell natur. Att kunna sköta dialysmaskinen, hantera nålar 

samt att ha den kunskap som krävs för att lösa problem när de uppstod var en förutsättning för 

att patienten och närstående skulle känna sig trygga. För att en patient ska kunna uppleva 

delaktighet i vården så krävs att sjuksköterskan ger patienten information och kunskap om 

sjukdomen och dess behandling men även tillfälle för patienten att vara delaktig (Larsson, 

Sahlsten, Lindencrona & Plos, 2007). Borstrand och Berg (2009) fann i sin studie att 

vårdteam kring hemsjukvård av palliativa patienter tillhandahöll en trygghet åt de närstående. 

De närstående upplevde det positivt att vara en del av vården om ansvaret för den sjukes 

omvårdnad delades med vårdpersonalen.  

Resultatet visar att nackdelar med hemodialys i hemmet drabbade främst de närstående som i 

och med att behandlingen utfördes i hemmet fick bära ett större ansvar. De närstående beskrev 

sin del i behandlingen som betungande. Detta överensstämmer med Borgstrand och Berg 

(2009) som fann att närstående till palliativa patienter i hemsjukvården beskrev ansvaret för 

omvårdnaden som påfrestande. Liknande resultat presenteras även av Hyde (1998) som 

beskriver att hela familjen påverkas då en patient får hemodialys i hemmet. Hon fann även att 

de närstående ofta får ta stort ansvar för både behandlingen och hushållssysslorna. I likhet 

med resultatet av vår litteraturöversikt så beskriver Munck et al. (2008) att närstående 

begränsades i sitt sociala liv och att de upplevde fysisk utmattning som en följd av 

omvårdnaden av sin anhörige. De menar även att närstående som vårdar en sjuk anhörig 

känner att de tappar kontrollen över situationen då stödet från vården inte är gott nog. Vårt 

resultat visar både på positiva aspekter, så som ökad kontroll och ökat välbefinnande, men 

även på känslor som oro, osäkerhet och fysisk trötthet i samband med behandlingen. Detta 

kan te sig motsägelsefullt men beror till viss del på att nackdelarna med hemodialys i hemmet 

oftast upplevdes av de närstående och fördelarna beskrevs av patienterna. De nackdelar som 

vårt resultat visar är av den arten att de kan minimeras med hjälp av god omvårdnad och en 

säkerställd tillgänglighet mellan sjuksköterska, patient och närstående. Ziegert, Fridlund och 

Lidell (2009) menar att det är viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar de anhörigas behov 

av egen tid och vila. 

Resultatet av litteraturöversikten visar att fördelarna med hemodialys i hemmet var främst 

relaterade till möjligheten att i större utsträckning individanpassa hemodialysen. Hemodialys i 

hemmet innebär större flexibilitet vad gäller duration och frekvens på behandlingen. De får 

helt enkelt en ökad kontroll över sin situation. Masterson (2008) har i likhet med vår studie 
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funnit att hemodialys i hemmet gav patienterna en känsla av kontroll som är relaterad till 

möjligheten för patienten att anpassa sin behandling. Enligt Antovsky (1991, 38-41, 124-125) 

så innebär hanterbarhet de resurser människan upplever sig besitta och förfoga över. Han 

menar även att människans möjlighet till medbestämmande påverkar känslan av 

meningsfullhet. Ju fler resurser människan förfogar över desto lättare har hon att hantera 

svårigheter och bemöta livets prövningar. I och med att hemodialys sker hemmet ges en större 

möjlighet att styra sin behandling och detta ökar hanterbarheten. Även den ökade kunskapen 

och förbättrade kroppskännedomen som patienter får vid egenvård ger ökad hanterbarhet och 

detta ger i sin tur en ökad känsla av sammanhang som påverkar patientens hälsa positivt. 

Metoddiskussion 

För att svara på studiens frågeställningar utfördes en systematisk litteraturöversikt vars 

tillvägagångssätt inspirerats av Holopainen et al. (2008). Litteraturöversikten inkluderade 

kvalitativa så väl som kvantitativa studier, detta kan ge en mer holistisk bild av fenomenet 

som undersöks (Whittemore & Knafl, 2005).  

Då författarna har en mycket begränsad teoretisk kunskap och ingen praktisk erfarenhet av 

hemodialys, medförde detta att litteratursökning och analys av studierna var lättare att utföra 

på ett objektivt och neutralt sätt då ingen förförståelse fanns. Samtidigt har denna begränsade 

kunskap till viss del försvårat valet av forskningsfrågor och utformning av studiens fokus. 

Författarnas begränsade erfarenhet av att utföra litteraturstudier har påverkat både 

litteratursökning, metod och analys, detta har dock delvis uppvägts av att författarna under 

studiens gång fått handledning av lärare och feedback från studenter som kritiskt granskat 

arbetet. För att ytterligare stärka studiens trovärdighet har den en modell för kunskapsöversikt 

använts  (jmf. Holopainen et al, 2008; Forsberg & Wengström, 2008, s. 19).  

Av de artiklar som valdes ut och lästes i sin helhet exkluderades 14 stycken. Orsakerna för 

exkludering var att studierna inte handlade om hemodialys i hemmet, att de var 

översiktsartiklar eller att de inte uppfyllde kvalitetskraven. En artikel var ej möjlig att beställa 

vilket medförde att den inte ingår i litteraturöversikten. Den systematiska litteraturöversikten 

innehåller förhållandevis få artiklar vilket kan ha påverkat resultatets trovärdighet. Författarna 

har dock gjort en medveten avvägning att inte ta med äldre studier i analysen, för att få ett 

resultat som grundar sig på de aktuella riktlinjerna för hemodialys i hemmet.  

De analyserade studierna kommer från olika delar av världen med olika kulturer och olika 
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sociala trygghetssystem. De ekonomiska förutsättningarna vid vård i hemmet skiljer sig 

mycket åt mellan dessa länder. Detta faktum gör det vanskligt att dra alltför stora slutsatser 

om hur den enskildes ekonomi påverkas av att hemodialysen utförs i hemmet. Vi har dock sett 

ett mönster att ekonomin påverkas negativt även om omfattningen varierar och på grund av 

detta har vi valt att ta med detta i resultatet. 

Första sorteringen skedde utefter artikelns titel och nyckelord, denna metod kan medföra att 

relevanta artiklar sorteras bort och aldrig läses i sin helhet. Författarna har varit medvetna om 

denna risk och därför varit generösa med inkluderingen av artiklar i detta steg samt att ett stort 

antal artikel titlar har granskats. 

Fem av artiklarna behandlar nattlig hemodialys i hemmet. Fördelarna som nämns vid denna 

behandlingsform skiljer sig från fördelarna vid hemodialys i hemmet under dagtid. Dessa 

artiklar har självklart format resultatet till viss del. Som en följd av detta kan man ifrågasätta 

om resultatet är överförbart för patienter som får hemodialys i hemmet under dagtid. Enligt 

Polit och Beck (2008, s. 539) så påverkas överförbarheten positivt om kontexten beskrivs 

tydligt. Med detta i åtanke har vi i resultatet ämnat tydliggöra när det handlar om nattlig 

hemodialys i hemmet. Denna litteraturöversikt syftade på att undersöka hemodialys i hemmet, 

utan hänsyn till när på dygnet patienten fick sin behandling, därför inkluderades även studier 

där dialysen utfördes nattetid. Vi har i denna studie inte inkluderat kostnadsanalyser efter som 

dessa har fokus på vårdapparatens ekonomiska för- och nackdelar.  

Denna studies metod beskrivs stegvis i syfte att förbättra studiens trovärdighet detta i enlighet 

med Polit och Beck (2008, s. 539). Trovärdigheten i kvalitetsgranskning och analys har stärkts 

då de först utförts enskilt av de båda författarna och sedan sammanställdes av författarna 

tillsammans (jmf. Polit & Beck, 2008, s. 671; Willman et al., 2006, s. 50; Holopainen et al., 

2008). Under analysen har författarna gått tillbaka till artiklarna och läst dem flera gånger för 

att undvika att feltolka de extraherade delarna av texten då de lyfts ur sitt sammanhang, i och 

med detta ökar studiens giltighet (Polit och Beck, 2008, s. 539). Detta har varit möjligt 

eftersom de delar av text som extraherats ur studierna kodats för att lätt kunna återfinna dess 

ursprungsartikel (jmf Polit & Beck, 2008, s. 117). 

 

Slutsats 

Resultatet av denna litteraturöversikt visar att en god tillgänglighet mellan sjuksköterska och 
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patient är viktig för att patienten ska klara av det stora egenansvaret som hemodialys i 

hemmet innebär. Att det dygnet runt finns en säker kontaktväg mellan vårdpersonal som är 

insatt i patientens situation har betydelse för upplevelsen av trygghet för både patienter och 

närstående. Närstående deltar i omvårdnaden i betydligt större utsträckning vid behandling i 

hemmet och är i behov av åtgärder som ökar deras egentid samt minskar deras oro och rädsla 

för att lämna patienten ensam. Vidare framkom ett behov av praktisk och teoretisk kunskap 

om hemodialysbehandlingen vilket belyser patientutbildning och information till patienten 

som en stor och viktig del av omvårdnadsarbetet kring dessa patienter.  

Vidare så har denna litteraturöversikt gett en insikt i att hemodialys i hemmet innebär fördelar 

så som ökad kontroll över sin tid för patienterna men att närstående upplever att deras lediga 

tid minskat och ansvaret ökat. Detta kan till stor del bero på det ökade ansvar som närstående 

har vid behandling i hemmet. Vi anser att de negativa aspekterna av hemodialys i hemmet till 

stor del kan uppvägas av god omvårdnad och goda rutiner för tillgänglighet mellan vården, 

patienten och närstående. 

Med detta i åtanke vore det intressant med vidare forskning om hur tillgängligheten mellan 

patient och sjuksköterska inom hemsjukvård kan förbättras. Behov att utföra 

interventionsstudier finns som exempelvis om användning av informations- och 

kommunikationsteknologi kan förbättra tillgängligheten för personer som har hemodialys i 

hemmet. 
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Bilaga 1 Litteratursökning 

Syftet med sökningen: omvårdnadsbehov samt för- och nackdelar med hemodialys i 

hemmet 

Cinahl 2010- 09 -20 

Nr Sökterm Träffar Granskade 

titlar 

Granskade 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

1 Hemodialysis 5524    

2 Home 72930    

3 #1 AND #2 311    

4 #3 (Limits: English 

Language, Peer Reviewed, 

2000-2010)  

242    

5 Nurs* 482398    

6 #3 AND #5 93    

7 #6 (Limits: English 

Language, Peer Reviewed, 

2000-2010) 

66    

8 #7 NOT Peritoneal 70    

9 #8 (Limits: English 

Language, Peer Reviewed, 

2000-2010) 

55 55 10 7 

10 #3 AND Environment 8 8 6 3 

11 #3 AND Benefit 15 15 5 2 

12 #3 AND Nocturnal 77    

13 #12 (Limits: English 

Language, Peer Reviewed, 

2000-2010) 

45 45 15 2 
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Forts. Bilaga 2 Litteratursökning 

Syftet med sökningen: omvårdnadsbehov samt för- och nackdelar med hemodialys i 

hemmet 

PubMed 2010-09-20 

Nr Sökterm Träffar Granskade 

titlar 

Granskade 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

1 Hemodialysis 99701    

2 Home 138536    

3 #1 AND #2 2694    

4 #3 (Limits: English, 

Abstract, 2000-2010) 

722    

5 Nursing Care 472422    

6 #3 AND #5 430    

7 #6 (Limits: English, 

Abstract, 2000-2010) 

129    

8 #6 NOT peritoneal 272    

9 #8 (Limits: English, 

Abstract, 2000-2010) 

81 81 17 14 

10 #8 (Limits: English, 

Abstract, 2000-2010, 

Nursing journals) 

37 37 17 12 

11 #3 NOT Peritoneal 1771    

12 #10 (Limits: English, 

Abstract, 2000-2010) 

453    

13 #10  (Limits: English, 

Abstract, 2000-2010, 

Nursing journals) 

58 58 27 14 

14 Nocturnal 23321    
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15 #3 AND #14 176    

 Forts. Bilaga 3 Litteratursökning 

 Syftet med sökningen: omvårdnadsbehov samt för- och nackdelar med hemodialys i 

hemmet 

16 #15 (Limits: English, 

Abstract, 2000-2010) 

138    

17 #15 (Limits: English, 

Abstract, 2000-2010, 

Nursing journal) 

8 8 2 1 

18 #3 AND Environment 76    

19 #18 (Limits: English, 

Abstract, 2000-2010) 

33 33 10 3 

20 #3 AND Benefit 105    

21 #20 (Limits: English, 

Abstract, 2000-2010) 

48 48 3 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


