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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Människor lever längre idag, vilket gör att antalet patienter med dialys ökar 
varje år. Patienter med njursvikt kan behöva genomgå dialysbehandling för att överleva. 
Behandlingen kan vara livslång och tar upp majoriteten av patienternas tid och sätter 
begränsningar i livet. Dialysbehandlingen påverkar patienters upplevda dagliga liv, eftersom 
behandlingen medför stora förändringar i livet. Syfte: Syftet var att belysa patienters 
upplevelser av sitt dagliga liv i samband med dialysbehandling. Metod: Allmän 
litteraturöversikt. Litteraturöversikten består av data från sju kvalitativa artiklar och fyra 
kvantitativa artiklar. Resultat: När patienterna drabbades av en njursvikt, innebar det stora 
förändringar. De fick anpassa sitt liv efter dialysbehandlingen. Patienterna upplevde 
begränsningar i livet, där sociala relationer och de dagliga aktiviteterna blev lidandes. De 
upplevde bland annat oro, rädsla, osäkerhet, nedstämdhet, trötthet och smärta. Patienterna 
upplevde sig även vara beroende av dialysmaskinen, av anhöriga och av sjuksköterskorna. 
Känslor som frihet, kontroll, självständighet och hopp kunde också upplevas av patienterna. 
Slutsats: Patienter som genomgick dialysbehandlingen upplevde många negativa faktorer 
som påverkades av deras sjukdom och dialysbehandlingen. Det är viktigt att sjuksköterskan 
har kunskap om och kan förstå vad patienter som genomgår dialysbehandlingen upplever, 
för att kunna hjälpa de på bästa sätt att anpassa dialysbehandlingen till deras liv samt att 
minska patienternas negativa upplevelser.   
 
Nyckelord: dialysbehandling, hemodialys, litteraturöversikt, patient, peritonealdialys, 
upplevelse 
 
 
  



Abstract 

Background: Today people live longer than before, which makes the number of patients 
with dialysis grow every year. Patients with kidney failure may need dialysis treatment to 
survive. The treatment can be lifelong and takes up most of the patient’s time and put 
boundaries in their life. The dialysis treatment affects the patient’s daily life, because the 
treatments cause big changes in their life. Aim: The purpose was to illuminate the patient's 
experiences of daily life in relation to dialysis treatment. Method: General literature review. 
The general literature review consists of data from seven qualitative articles and four 
quantitative articles. Results: When the patients suffered from kidney failure, it meant big 
changes. They had to adapt their life to the dialysis treatment. The patients experienced 
boundaries in their life, where social relations and the daily life suffered. They experienced 
feelings such as concern, fear, uncertainty, depression, fatigue and pain. The patients also 
experienced that they depended on the dialysis machine, their relatives and the nursing staff. 
Feelings such as freedom, control, independence and hope was also experienced by the 
patients. Conclusion: Patients undergoing dialysis, experienced many negative factors 
affected by their disease and dialysis treatment. It is important that the nurse has knowledge 
of and can understand what patients undergoing dialysis treatment, to help them best adapt 
the dialysis treatment to their lives and to reduce the patient's negative experiences. 
 
Key word: dialysis, experience, hemodialysis, literature review, patient, peritoneal dialysis
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1  

1 INLEDNING 

Njuravdelningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna har visat intresse för utökad kunskap kring 
hur det är att leva med dialysbehandling. Vi har därför valt att belysa patienters upplevelser 
av sitt dagliga liv i samband med dialysbehandling, för att få en större förståelse och kunskap 
om hur dialysbehandlingen kan påverka patienternas dagar. Författarna har tidigare vårdat 
patienter som genomgår dialysbehandling i samband med de praktiktillfällen som ägt rum 
under utbildningens gång. Det gav en inblick i patienternas liv, där de påverkades både 
fysiskt och psykiskt. Detta väckte intresset till att utöka kunskapen kring denna patientgrupp. 
En av författarna har mer erfarenhet av ämnet, då han har en släkting som genomgår 
dialysbehandling. Sjukdomen påverkar patienternas liv men även anhöriga blir påverkade, 
då behandlingen är tidskrävande och livslång. Patienter med nedsatt njurfunktion är 
beroende av behandling i form av dialys eller transplantation. Det finns två olika 
dialysbehandlingar, hemodialys och peritonealdialys. Vid hemodialys genomförs oftast 
behandlingen på sjukhuset, där behandlingen sköts av sjuksköterskor. Fördelen med 
peritonealdialys är att patienterna kan vara aktiva under dialysbehandlingen och sköta 
behandlingen själva i hemmet. Njursjukdom förändrar oftast livet för patienter som drabbas 
av det och även dess anhöriga. Det är viktigt för sjuksköterskorna att stödja patienterna 
under sjukdomen och behandlingen. Anpassningen till de nya förutsättningarna är 
individuellt och för att minska sjukvårdslidandet ska sjuksköterskan se till att patienten får 
den hjälp som behövs. Anhöriga har en väsentlig roll i vårdandet och det är sjuksköterskans 
uppgift att de anhöriga upplever sig delaktiga i vården. Att leva med dialysbehandling 
innebär en anpassning efter nya förutsättningar som råder och kan påverka patienternas 
välbefinnande och livssituation. Det är viktigt att förstå patienternas situation och genom att 
ta reda på hur de upplever sitt dagliga liv under dialysbehandling, leder det förhoppningsvis 
till ett ännu bättre omhändertagande av denna patientgrupp.  

2 BAKGRUND  

Bakgrunden innehåller en presentation av njurarnas funktion och njursvikt samt de olika 
dialysbehandlingarna. Njurtransplantation beskrivs därefter kort. Diagnos, komplikationer 
och faktorer som påverkar valet av dialysbehandling beskrivs därefter. I bakgrunden ingår 
även sjuksköterskans ansvar i omvårdnaden, anhörigas roll och det valda teoretiska 
perspektivet. Bakgrunden avslutas med problemformulering och syfte.  

2.1 Njurarnas funktion och njursvikt 

Människor har i regel två njurar. Deras uppgifter är att rena blodet, utsöndra hormoner, 
reglera vätskebalansen och bibehålla syra-basbalansen och saltbalansen i kroppen 
(Salomonsson & Persson, 2014). Njurarna renar blodet från toxiska ämnen och 
slaggprodukter. I njurarna bildas urinen och de ser till att vi kissar ut överflödig vätska. 
Njurarna kan även påverka människans blodtryck. Om kroppen får vätskebrist gör njurarna 
så att kroppen sparar vätska, till en följd av det höjs blodtrycket (Nyberg & Jönsson, 2004). 
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Varje år tillkommer det 1100 svenskar som behöver dialys för att deras njurfunktion nästan 
helt har upphört (Stendahl, 2015). När njurarnas funktion försämras, renas inte kroppen från 
slaggprodukter och den blir förgiftad, det kallas uremi. Symtomen som uppstår är trötthet, 
försämrad aptit och frusenhet. När endast 20 % av njurfunktionen återstår blir sjukdomen 
mer uppenbar (Nyberg & Jönsson, 2004). Illamående, diarréer, klåda och ökad 
blödningstendens är symtom som tillkommer. När endast 10 % av njurfunktionen återstår 
påverkas även hjärtat och medvetandet (Ericson & Ericson, 2012). Njursvikt kan antigen vara 
kronisk eller akut. Utvecklingen av kronisk njursvikt sker gradvis. I början av nedsatt 
njurfunktion sker ingen påverkan på funktioner i andra organ. Vanliga orsaker till kronisk 
njursvikt är diabetes samt åderförfettning och njurinflammation. Några av de första 
symptom som kan tyda på kronisk njursvikt kan visa sig i form av trötthet, klåda på kroppen, 
svullnad och illamående (Nestor, 2014). Akut njursvikt uppstår när njurarnas tillstånd 
plötsligt försämras. Det kan bero på dehydrening, det leder till att blodmängden minskar och 
blodtrycket sjunker. Det kan även uppstå om ett hinder gör så att urinen pressas upp mot 
njurarna. Det kan till exempel vara en tumör, en förstorad prostata eller sten i urinblåsan. 
Efter att den bakomliggande orsaken har behandlats kan njurarnas kapacitet återgå till det 
normala (Rydén, Hertzberg, Sartipy & Holzmann, 2016).  

2.2 Dialysbehandling 

Dialysbehandling är den vanligaste behandlingen i hela världen som används i slutskedet av 
njursjukdom. Det finns två huvudgrupper av dialysbehandlingar; hemodialys och 
peritonealdialys. Patienter som genomgår dialysbehandlingen måste anpassa sig till en 
speciell diet, till förändrad kroppsuppfattning samt att anpassa sitt personliga och 
yrkesamma liv till behandlingen. Patienter med dialysbehandling har lägre livskvalitet än den 
generella befolkningen. De vanligaste faktorerna som påverkar dialyspatienternas livskvalitet 
är deras effektivitet av behandlingen, psykiska problem, dialysens duration samt andra 
medicinska tillstånd. Andra faktorer kan bero på patienternas ålder, kön, civilstånd, 
familjesituation och utbildningsnivå (Ören & Enç, 2012). 

2.2.1 Hemodialys – HD 

Denna typ av dialysbehandling genomförs med hjälp av en dialysmaskin som avlägsnar gifter 
och avfallsprodukter som finns i blodet. Patientens blod går från en ven, via maskinen som 
rengör den med hjälp av ett inbyggt filter och återvänder sedan till patientens ven. 
Behandlingen brukar utföras på en dialysenhet tre gånger i veckan och pågår ungefär fyra 
timmar. Ett mindre antal patienter genomför hemodialysbehandlingen i hemmet (HHD- 
hem hemodialys) (Dring & Hipkiss, 2015). Behandling medför att patienten blir trött och 
föredrar att utföra den på eftermiddagen eller kvällen för att kunna vila upp sig under natten 
(Ericson & Ericson, 2012). 

2.2.2 Peritonealdialys – PD 

PD behandlingen utförs i hemmet, oftast av patienten själv. Innan patienten börjar sin 
behandling behöver patienten genomgå speciell utbildning. Utbildningen ska vara 
individuellt anpassad så att patienten klarar av behandlingen och känner sig trygg med sin 
egenvård.  (Ericson & Ericson, 2012). Det finns två typer av PD behandlingar; automatisk 
peritonealdialys behandling (APD) där patienten ansluter sig till apparaten varje kväll. 
Fördelen med APD behandlingen är att den pågår under natten medan personen sover. En 
annan fördel med denna behandling är att personen inte är tvungen att byta påsar under 
dagen. Den andra typen av PD behandling är kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialys 
behandling (CAPD), den är den mest bekväma och den vanligaste dialysformen som används 
i hemmiljö. CAPD behandling utförs för hand med hjälp av en kateter och två påsar. Dessa 
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påsbyten upprepas fyra gånger om dagen (Schreiber, 2016). En fördel med CAPD behandling 
är att patienten är mer flexibel, på grund av denna behandling krävs ingen speciell apparatur 
(Ericson & Ericson, 2012). 

2.3 Njurtransplantation 

Njurtransplantation är ett behandlingsalternativ för patienter med kronisk njursjukdom. 
Behandlingen är ett kirurgiskt ingrepp där patienten får en ny njure av lämplig donator, detta 
medför högre kvalitet av livet, större överlevnad och mindre kostnader för sjukvården 
jämfört med dialysbehandlingen. För att kunna göra denna behandling måste patienten 
genomgå en omfattande utredning av sitt medicinska, kirurgiska och psykosociala tillstånd 
(Pham, Pham, Pham, Parikh & Danovitch, 2010).  Den transplanterade njuren kan komma 
ifrån en avliden donator, en levande närstående eller från en anonym donator (Dring & 
Hipkiss, 2015). 

2.4 Diagnos, komplikationer och val av dialysbehandling 

Peritonealdialysbehandling börjades användas på 1960 talet. Det stora genombrottet skedde 
år 1975 när konceptet om kontinuerlig peritonealdialys presenterades i USA. Behandlingen 
har förbättrats mycket under de senaste 40 åren, som resulterar i ett globalt ständigt växande 
antal personer som väljer denna typ av behandling. (Struijk, 2015). I Taiwan 2014 var det 
16.4 % av patienterna som genomgick PD behandling av de alla patienter som genomgick 
dialysbehandling. Tidigare studier visar att när patienterna med njursjukdom i slutskedet har 
möjlighet att välja dialysbehandling, väljer ungefär hälften av dem hembaserade 
dialysbehandlingar. Ålder, utbildning och allmän daglig livsföring (ADL) är några av de 
betydande faktorer som påverkar valet av dialysbehandling. De flesta som föredrar PD var 
yngre, välutbildade patienter som hade god ADL nivå (Chiang, Hou, Jong, Hung, Hsiao, Ma 
& Hsu, 2016). Personer med kronisk njursjukdom som är 65 år och äldre är minst benägna 
till att påbörja en hembaserad dialysbehandling. Detta beror bland annat på att äldre 
personer ofta har andra sjukdomar, dålig syn, är svagare och har låg kognitiv funktion 
(Harwood & Clark, 2014). Livssituationen påverkas när en människa råkar ut för en kronisk 
sjukdom, där även anhöriga påverkas. Att bland annat få bibehålla sitt sociala nätverk är 
betydelsefullt för att värna om sitt välbefinnande. När patienterna får reda på att de har 
drabbats av en kronisk njursjukdom är det en dramatisk upplevelse. De flesta vet inte hur det 
är att leva med en kronisk njursjukdom. Många patienter har svårt att samtala om sin 
sjukdom och det kan påverkar deras livsituation. Trots att de har flertal med frågor om det 
existentiella i livet, lever många patienter i förnekelse gentemot sin sjukdom och vill inte 
förstå allvaret med den (Makaroff, Sheilds & Molzahn, 2013). 

Kronisk njursjukdom är en tilltagande sjukdom som över en av tio människor drabbas av i 
USA. De flesta kräver dialysbehandling och denna patientgrupp ökar markant. Dem har 
betydligt sämre fysiska funktioner och sämre aktivitetsnivå än övrig befolkning. De har även 
andra sjukdomar kopplade till sin njursjukdom, som exempelvis hjärtsjukdomar, benskörhet 
och muskelkatabolism (Shin, Chung, Fitschen, Kistler, Park, Wilund & Sosnoff, 2014). På 
grund av det begränsade utbudet av njurar för transplantation, måste patienterna oftast 
genomgå dialysbehandling under hela livet. Det är ingen skillnad vad gäller överlevnad bland 
patienter som behandlas med peritonealdialys, än de som behandlas med annan form av 
dialysbehandling. Därför är det viktigt att lägga större fokus på patientens välmående än 
överlevnadsgrad när valet av dialysbehandling görs (Teixeira, Combs & Teitelbaum, 2015). 
Om diagnosen sätts i tid och behandling sätts in, kan sjukdomsförloppet bromsas. 
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Information till patienterna är en viktig del, där rökavvänjning, strikt kost, regelbundna urin 
och blodtryckskontroller ingår. Motion förordas då det visar positiv effekt på 
sjukdomsförloppet (Thomas, 2011). Äldre vuxna, över 65 år är den grupp med kronisk 
njursjukdom som ökar mest. Vid beslutsfattande av patienternas dialysbehandling var det 
flera faktorer som gjorde att denna patientgrupp inte valde dialysbehandling i hemmet. De 
trodde sig inte klara av att sköta dialysmaskinen. De ville inte vara till besvär för sina vuxna 
barn, eller att de inte hade någon närstående som kunde hjälpa dem, då de inte klarade av 
behandlingen själva. Utrymmen för dialysmaskin och tillhörande vätskor var också ett hinder 
för att sköta dialysbehandlingen i hemmet. Det var tydliga könsskillnader om hur beskedet 
om sjukdomen och behandlingen togs emot. Kvinnorna var mera aktiva att söka information 
om dialys. Männen tog längre tid på sig att välja dialysmetod och det var ofta deras makar 
som tog initiativ i processen (Harwood & Clark, 2014).  

2.5 Sjuksköterskans ansvar i omvårdnaden 

Sjuksköterskans fyra huvudsakliga ansvarsområden i omvårdnadsarbetet är; att förebygga 
sjukdom, att lindra lidandet, att främja hälsa och att återställa hälsa. Sjuksköterskan ska göra 
patienten och anhöriga delaktiga i planeringen gällande behandlingen och lämna ut 
information om sjukdomen så att patienten förstår vad det innebär. Det ska ske på ett 
respektfullt sätt och värna om patientens integritet. Sjuksköterskan har till uppgift att hålla 
sig uppdaterad om vetenskapliga riktlinjer inom vård och forskning (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskan ska hålla en hög patientsäkerhet i 
verksamheten genom att planera, leda och kontrollera vården så att kravet på god vård 
bibehålls. Både patienten och närstående ska ges möjligheten att delta i 
patientsäkerhetsarbetet. Sjuksköterskans arbete ska utövas enligt vetenskapliga och 
beprövade erfarenheter. Patienten ska vara delaktig i planeringen och utövande av vården 
(patientsäkerhetslagen, SFS, 2010:659). Dialysbehandlingen kräver att patienter anpassar 
sitt liv enligt de nya förutsättningar som råder. Det är viktigt att upprätthålla patientens 
känsla av egenvärde och oberoende, därför bör sjuksköterskan lägga fokus på egenvård. Om 
sjuksköterskan ska rekommendera PD behandling för personer med njursvikt, beror det på 
patientens möjlighet till egenvård. Genom PD behandling skapas en möjlighet att utveckla 
den naturliga förmågan hos patienten att engagera sig i sin egenvård (O’Shaughnessy, 2014).  
Det är viktigt att patienterna sköter medicinering, kost och dialysbehandlingen efter den 
behandlingsplanen de har kommit överens om med sjuksköterskan (Lennartsson & 
Rundblad, 2002).   
 
Sjuksköterskorna som utförde dialysbehandlingen nyttjade positiv energi, genom att 
förmedla hopp och glädje till patienterna. Sjuksköterskorna visade intresse i att göra 
patienterna delaktiga i sin vård för att förbättra patienternas välmående. Sjuksköterskorna 
skapade tillit genom att förmedla kunskap och visa förståelse för patienterna. Patienterna 
hade svårt att förstå dialysbehandlingen och sjuksköterskorna upplevde att de ibland inte 
ville förstå. Många patienter gav över ansvaret till sjuksköterskorna, som upplevde att 
patienterna inte hade många val angående sin dialysbehandling. Om patienterna skulle vilja 
ha minskade timmar dialysbehandling, ledde det till att de blev mer svaga och sjuka. 
Sjuksköterskorna ansåg att de hade för lite tid med närstående (Aasen, Kvangarsnes & 
Heggen, 2012). Sjuksköterskorna ansåg att många patienter stressade med att påbörja sin 
dialysbehandling, så att de fortare kunde komma hem. Sjuksköterskorna kände sig jäktade av 
patienterna, vilket kunde leda till fel i behandlingen. Patienterna hade dålig kunskap om sin 
sjukdom och var inte involverade i sin vård. Sjuksköterskorna upplevde att de inte hade 
tillräckligt med kunskap inom dialysbehandling. Mindre komplikationer skulle uppkomma 
om sjuksköterskorna fick komplett utbildning kring dialysbehandling (Thomas-Hawkins, 
Flynn, Lindgren & Weaver, 2015). 
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Framtagna utbildningsprogram för patienter som började med dialysbehandling i hemmet 
hjälpte sjuksköterskor att på ett strukturellt sätt undervisa patienterna. Det var viktigt att 
sjuksköterskan var en bra lärare för patienten.  Att involvera övriga i familjen under 
utbildningen gav stöd och hjälp i behandlingsprocessen. Sjuksköterskorna hade jour dygnet 
runt, ifall det skulle uppstå några problem (Firanek, Sloand & Todd, 2013). Sjuksköterskorna 
som jobbade med patienter som genomgick dialysbehandling ansåg att patienterna skulle må 
bättre om de motionerade mera. Sjuksköterskorna upplevde att patienterna motionerade för 
lite, men de visste inte hur de skulle motivera dem till att röra på sig mer. De hade ej 
tillräckligt med kunskap och de ansåg också att det inte var deras ansvar och det fanns inget 
speciellt träningsprogram för denna patientgrupp (Bennett, Peter, Wang & Street, 2016). 

2.6 Anhörigas roll 

Det finns olika definitioner om vem som ingår i en familj eller ses som anhörig. Hälso- och 
sjukvården definierar begreppet närmast anhörig att främst beröra patientens familj. Det kan 
exempelvis vara make, maka, barn, föräldrar, syskon, eller far- och morföräldrar. Andra 
personer i patientens närhet, som nära vänner, kan också definieras som närmast anhörig 
eller närstående (Socialstyrelsen, 2011).  Anhöriga till patienter har en viktig roll i vårdandet, 
där de ger känslomässigt stöd, hjälper till med vården och finns där vid dagliga aktiviteter 
(Rabiei, Ali Eslami, Abedi, Masoudi & Sharifirad, 2016). Anhöriga har en väsentlig del i 
patientens omvårdnad. De kan själva drabbas av ohälsa på grund av att kraven blir för stora 
(Benzein, Hagberg & Saveman, 2014). 
Anhöriga upplevde att tiden tillsammans med patienten var knapp, då den mesta av tiden 
gick åt till omvårdnaden. Att bara umgås och att utföra aktiviteter hanns inte med. Patientens 
dialysbehandlingar styrde en stor del, då anhöriga behövde vara med på dessa. De beskrev att 
de behövde hjälpa patienten med omsorg såsom personlig hygien, mat och påklädnad 
(Golics, Khurshid, Basra, Salek & Finlay, 2013). Anhöriga upplevde att de hade fått för lite 
information om sjukdomen för att kunna vara ett tillfredställande stöd åt patienten. Det 
ledde till att det skapades en kunskapslucka mellan de patienterna inte berättade för de 
anhöriga vad de hade för tankar och funderingar. Anhöriga värdesatte att fått skriftlig 
information om sjukdomen och hur de hade kunnat hjälpa patienten på ett optimalt sätt. De 
kände sig svikna och förbisedda på grund av avsaknad av stöd från vården.  Att jämnt finnas 
där för patienten upplevdes som en börda, men oumbärlighet för sjukdomen var något de 
levde med tillsammans (Axelsson, Klang, Lundh Hagelin, Jacobson & Gleissman, 2015).  

2.7 Teoretiskt perspektiv 

Orems (2001) teori valdes till arbetet eftersom personers egenvårdskapacitet kan påverka 
deras upplevelser av sitt dagliga liv. Beroende på dialysbehandlingens form, kan patienter 
uppleva sin egenvårdskapacitet på olika nivåer. Enligt Orem (2001) påverkas ständigt 
individens hälsa av sociala, fysiska, psykologiska och mellanmänskliga interaktioner. Orems 
teori om egenvård handlar om personens egenvårdskapacitet, förmåga att på bästa sätt 
kunna ta hand om sig själv och sina närstående. Egenvårdskapaciteten blir beroende av 
personens skicklighet att bedöma egenvårdsbehovet samt närståendes behov. Det 
egenvårdsbehov som en individ har är kopplat till människans hälsoprocesser och kan skilja 
sig mellan olika personer. Det urskiljer några universella egenvårdsbehov som bland annat 
är; upprätthållande av adekvat syreintag, vätskeintag och födointag, upprätthållande av 
balans mellan vila och aktivitet samt balans mellan ensamhet och social interaktion, Med det 
universella egenvårdsbehov menas det behov som en frisk och vuxen person kan tillgodose 
på egen hand (Orem, 2001). 
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Människans upplevda egenvårdkapacitet kan påverkas av olika faktorer som exempelvis 
kultur, ålder, utbildning, personens mognad, hälsotillstånd, livserfarenhet eller ålder. 
Individens utveckling av sin kapacitet för egenvård medför personlig tillfredsställelse. 
Känslan av tillräcklig egenvårdskapacitet skapar en upplevelse av balans och helhet i 
tillvaron. I egenvården möter människan universella behov, utvecklingsmässiga behov och 
behov relaterade till sviktande hälsa. Det uppstår egenvårdsbrist när kraven på egenomsorg 
är större än personens aktuella egenvårdskapacitet. Det är då den professionella vårdaren 
skall vägleda och styra människan åt rätt håll, där det behövs en fungerande och anpassande 
kommunikation. Det krävs att personen i behov av hjälp är motiverad till att utföra det som 
krävs av denne. Sjuksköterskan måste i sin tur ge ändamålsenlig vägledning vare sig det är 
förslag, instruktioner, ledning eller övervakning. Omvårdnaden kan ses som en konst, där 
patienten ges möjlighet att på bästa sätt kunna ta hand om sig själv och sina närstående. 
Genom att patienten är kapabel till att visa sig själva och sina närståendes omsorg kan hälsa 
upplevas. Hälsan beskrivs som människans kapacitet att förhålla sig till samhällets krav 
(Orem, 2001). 
 
Människans egenvårdsbehov som är kopplad till hälsoavvikelser kan medföra olika 
beteendeförändringar. Dessa förändringar kan ofta leda till ohälsa och kan förändra 
människans upplevelse av sitt dagliga liv, exempelvis genom att de kan skapa stress eller oro. 
Därigenom egenvårdsbehov som är relaterade till utveckling kan också ställa en människa 
inför olika utmaningar i livet som behövs hantera och som kan medföra olika upplevelser. 
Dessa orsakas ofta av olika händelser i människans liv, exempelvis att någon från familjen 
dör. De nya händelser som plötsligt kan uppkomma i människans liv kan visa sig som en för 
stor belastning. När denna belastning inte kan hanteras på egen hand, eller med hjälp av sina 
närstående kan personen vara i behov av omvårdnad (Orem, 2001). 

2.8 Problemformulering 

Idag blir människor äldre vilket innebär att även antalet dialyspatienter ökar i världen. 
Patienter som genomgår peritonealdialys i hemmet sköter en stor del av dialysbehandlingen 
själva och är därmed mer rörliga i vardagen. Patienter som genomgår hemodialys är mer 
beroende av sjukhusbesök och vårdpersonalens hjälp. Oavsett behandlingsform innebär det 
stora livsförändringar för patienterna, genom bland annat fysisk begränsning och oro, samt 
påverkade sociala relationer på grund av den tid behandlingen kräver. Det kan finnas en risk 
att patienterna saknar kunskap kring dialysbehandlingen och den vård som ges. Sjukvården 
behöver därför ökad kunskap kring patienternas dagliga liv och upplevelser, för att bättre 
kunna vårda och möta deras behov. För att sjuksköterskan ska kunna bemöta denna 
patientgrupps behov på bästa sätt, behövs förståelse och insikt i deras livssituation. Den 
ökade kunskapen hos sjuksköterskan kan leda till att patientens egenvårdsförmåga stärks, 
genom att vara medvetna om att sträva efter att öka patientens kunskap kring sjukdomen och 
behandlingen. Detta bidrar till en ökad känsla av egenvärde och hälsa hos patienterna, där 
lidandet minskar och tryggheten ökar.  

3 SYFTE 

Syftet är att belysa patientens upplevelser av sitt dagliga liv i samband med dialysbehandling    
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4 METOD 

Syftet besvaras utifrån en allmän litteraturöversikt på grund av att metoden är relevant till 
det valda arbetet. Detta innebär att redan bearbetat material bestående av vetenskapliga 
artiklar har analyserats för att få en överblick inom det område som forskningen kommer att 
handla om (Friberg, 2012). Metoden gör det även möjligt att inkludera både kvalitativa och 
kvantitativa vetenskapliga artiklar. Metoden valdes för att skapa en beskrivande 
sammanställning av ämnet, där fokus läggs på presentationen av likheter och skillnader 
mellan tidigare studierna. Nedan beskrivs hur urval, datainsamling, dataanalys och 
genomförandet har utförts. 

4.1 Urval och datainsamling 

För att få fram relevant datamaterial påbörjades datainsamlingen genom den inledande 
informationssökningen. Enligt Friberg (2012) görs den inledande delen för att samla 
tillräckligt mycket bakgrundsinformation om det valda området. Då skapas en bild om det 
finns adekvat litteratur som passar till det valda syftet. Friberg (2012) anser att en ordentligt 
förberedd sökstrategi och användning av de rätta sökorden är viktigt för att finna artiklar 
med relevant data inom det valda problemområdet. Sökningarna av både kvalitativa och 
kvantitativa vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Cinahl och Pubmed, som finns inom 
vårdvetenskapliga ämnesområdet. Dessa ansågs lämpliga att använda då de var relevanta 
utifrån syftet. Det användes olika begränsningar vid sökningen av artiklar mellan de två valda 
databaser som är presenterade i sökmatrisen (Bilaga A) för att säkerställa att studier som 
funnits, var relevanta till valda syftet. Begränsningen peer reviewed har gjorts i databaserna 
Cinahl  för att säkerställa att valda artiklar var vetenskapliga. Denna begränsning har inte 
gjorts i PubMed på grund av att det alternativet inte fanns att välja. Istället har dessa artiklar 
kontrollerats i Ulrichweb (2017) att de är vetenskapliga. En peer review artikel betyder att en 
artikel har granskats av personer som har kunskap inom det speciella ämnet och att den har 
godkänts för publicering i en vetenskaplig tidskrift (Polit & Beck, 2008). 
 
Enligt Friberg (2012) är en avgränsning i tid bra att börja med vid insamlingen av relevant 
vetenskapligt material, för att inte använda för gammalt material i arbetet. Vid sökningen av 
artiklar valdes att inkludera de artiklar som var ifrån 2006–2017, därigenom exkluderades de 
som var äldre än 10 år, så att det insamlade materialet var aktuellt. Det söktes efter artiklar 
som bara var skrivna på engelska, för att det inte skulle uppstå några språkliga hinder vid 
läsning och förståelse av texten. Ämnessökorden som användes för att få fram de 
vetenskapliga artiklarna var bland annat; experience, patient, home, dialysis, hemodialysis 
och peritonealdialysis. Ämnessökorden återfanns med hjälp av svensk Mesh. Enligt Friberg 
(2012) väljs kriterier som följs vid urvalen av relevanta artiklar (inklusionskriterier och 
exklusionskriterier). De inklusionskriterier som användes i samtliga artiklar var artiklarna 
som var vårdvetenskapliga, handlade om patienters upplevelser av sitt dagliga liv i samband 
med deras dialysbehandling, samt att dessa upplevelser beskrevs utifrån patienternas 
perspektiv. Exklusionskriterier var artiklar som inte var vetenskapliga, som inte var relevanta 
till valda syftet samt inte bestod av patientperspektivet. De artiklar som ingår i urvalet 
redovisas i bilaga A där även sökförfarandet beskrivs. Artiklarnas rubriker lästes för att 
eventuellt fånga intresset för artikeln. Om artikeln ansågs vara relevant lästes abstract för att 
avgöra ytterligare om hela artikeln skulle läsas igenom. Till slut lästes hela artikeln av båda 
författarna upprepade gånger, om de ansågs relevanta till det valda syftet.  
 
För att säkerställa att de valda artiklarna var av god kvalitet granskades de alla enligt Fribergs 
(2012) frågor för både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Dessa redovisas i bilaga C och i 
bilaga B redovisas artiklarnas kvalitetsnivå. Författarna läste varje artikel tillsammans och 
poängsatte artiklarnas kvalitet utifrån frågeställningarna. Varje rätt svar på en fråga gav en 
poäng och om artiklarna svarade på minst 11 av frågeställningarna ansågs kvaliteten vara 
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hög.  Det valdes ut sju kvalitativa och fyra kvantitativa artiklar som bedömdes utifrån 
kvalitetsnivå vid granskning. Artiklarna som inkluderades redovisas i bilaga B som innehåller 
författarnas namn, årtal, land, tidskrift, titel, syfte, metod, resultat och kvalitet. 

4.2 Dataanalys och genomförandet 

I dataanalysen görs en summering av studier som analyseras i tre olika steg med minimal 
omtolkning (Friberg, 2012). Det första steget enligt analysmodellen påbörjades med att 
noggrant läsa alla studier ett flertal gånger för att få mer information om artiklarnas innehåll. 
I början av analysarbetet hade båda författarna en viss förförståelse gällande patienternas 
negativa upplevelser av dialysbehandlingen. För att undvika påverkan av denna förförståelse 
på arbetes resultat lästes alla artiklar flera gånger med öppenhet och därefter diskuterades 
artiklarnas innehåll mellan författarna. Efter läsningen av artiklar och diskussionen mellan 
författarna kring förståelsen av innehållet, läste författarna artiklarna tillsammans en gång 
till. Steg två enligt analysmodellen bestod av att söka likheter och skillnader i artiklarna, där 
det valdes att utgå från syfte, metod och resultat. Studierna som valdes ut för att analyseras, 
sammanställdes i ett dokument. Sammanställningen skrevs tillsammans av båda författarna 
för att vara säkra på att det inte missades viktig information i artiklarnas innehåll. För att 
förenkla processen skapade författarna en egen tabell där varje artikel fick sitt eget nummer, 
samt sorterades efter författarna i alfabetisk ordning. I tabellen beskrevs syfte, metod och 
resultat för varje artikel och det skapades ett varsitt dokument för de kvalitativa samt 
kvantitativa artiklarna separat. Detta dokument användes också som hjälp vid beskrivningen 
av artiklarnas syfte, metod och resultat som presenteras i en artikelmatris (se bilaga B). 
Enligt Friberg (2012) bör kvalitativa och kvantitativa studier analyseras var för sig, på grund 
av deras resultat presenteras på olika sätt samt att det inte går att göra en exakt jämförelse. 
Därför gjordes en separat jämförelse mellan kvalitativa och kvantitativa artiklar gällande 
deras syfte och metod. Under resultatdelen användes inte separata jämförelser av kvalitativa 
och kvantitativa studier, eftersom valda kvantitativa artiklar inte inkluderade beskrivningar 
av patienternas upplevelser, istället med statistiska beräkningar. I det tredje steget av 
analysmetoden görs en beskrivande sammanställning utifrån de likheter och skillnader som 
författarna har kommit fram till gällande valda artiklarnas syfte, metod och resultat som 
presenteras i resultatdelen.  
 
För att göra det lättare för läsarna att följa och förstå texten i resultatdelen, delades resultatet 
in i tre relevanta och beskrivande rubriker som belyser patienternas upplevelser. För att ännu 
mer underlätta för läsarna att följa texten skrevs en sammanfattning av förkortningar 
gällande dialys former (se bilaga D). Data som presenteras under resultatet framkommer 
endast från valda artiklar som presenterades i artikelmatrisen (se bilaga B). Det framkom att 
patienternas upplevelser varierade i de kvalitativa artiklarna. Detta orsakade att författare 
bestämde sig för att istället använda kvantitativa artiklar som ett komplement till kvalitativa 
artiklar för att förstärka resultatet. De meningar som plockades ut under första analyssteget 
parades ihop med varandra utifrån liknande upplevelser. Vidare skapades fyra rubriker som 
omfattade dessa meningar som hade liknande upplevelser. Meningar som exempelvis 
handlade om upplevelse av oro eller rädsla hamnade under rubriken ”Känslomässiga 
upplevelser”.  

4.3 Etiska övervägande 

Forskningens överväganden handlar i stort sätt om att skapa en harmoni mellan olika 
intressen som alla är rättmätiga. Med andra ord att forskaren ska hålla sig till sanningen och 
ska inte plagiera andras forskning (Vetenskapsrådet, 2011). Vikten av att inte plagiera någon 
annans text tas också upp av Erikson (2009). Enligt författaren referering i texten ska även 
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vara tydlig, så att läsaren skulle kunna urskilja vem som sagt vad. Vid en litteraturstudie ska 
de som samlar in data hålla sig objektiva och resultatet bör inte innehålla egna åsikter 
(Axelsson, 2012). Enligt Codex (2015) ansvarar forskarna för att studien ska ha god kvalitet 
och följa forskningsetiska riktlinjer, lagstiftningar och konventioner som råder. Integriteten 
och forskningens sökande samt systematisering av kunskap gör att ingen forskning är etisk 
neutral (Olsson & Sörensen, 2011). Båda författarna hade tidigare erfarenheter gällande 
patienter som behandlades med dialys. Detta kunde påverka författarnas objektivitet och 
förståelse av lästa artiklar, därför valdes det att noggrant läsa studier flera gånger av båda 
författare och därefter konfrontera sina uppfattningar av texten med varandra. Tack vare 
detta, minimerades risken att den egna förförståelsen skulle påverka arbetet. Alla studier 
som författarna använde sig av utsattes för etisk prövning.   

5 RESULTAT 

I resultatet presenteras likheter och skillnader i de utvalda artiklarnas syfte, metod och 
resultat. Nedan redovisas likheter och skillnader i artiklarnas syfte. Detta redovisas separat, 
med de kvalitativa artiklarnas syfte för sig, samt de kvantitativa artiklarnas syfte för sig. Det 
har gjorts på liknande sätt gällande artiklarnas metod. Artiklarnas resultat redovisas under 
rubrikerna; Upplevelser av frihet och kontroll, Upplevelser av det dagliga livets 
begränsningar, Känslomässiga upplevelser, samt Upplevelser av meningsfulla relationer.  

5.1.1 Kvalitativa artiklarnas syfte 

Alla sju kvalitativa utvalda artiklar undersökte patienternas upplevelse gällande 
dialysbehandlingen och hade därmed tydliga samt relevanta syften (Baillie & Lankshear, 
2014; Cases, Dempster, Davies & Gamble, 2011; Herlin & Wann-Hansson, 2010; Moran, 
2016; Morris, Liles & Roskell, 2015; Sadala, Souza Bruzos, Pereira & Bucuvic, 2012; Shaw, 
2015). Artiklarna har undersökt olika former av dialysbehandling. Två artiklar ville belysa 
patienters upplevelser av peritonealdialysbehandling (Morris m.fl., 2015; Sadala m.fl.,2012). 
En artikels syfte var att undersöka upplevelser av peritonealdialysbehandling i hemmet 
utifrån patienternas och anhörigas perspektiv (Baillie & Lankshear, 2014). En artikel 
undersökte patienters upplevelser gällande användning av dialysmaskinerna (Shaw, 2015). 
Två artiklar beskrev patienters upplevelser av hemodialys. Syftet i en av de två artiklarna 
avgränsades till patienter med hemodialys som är mellan 30–45 år (Herlin & Wann-
Hansson, 2010). Andra artikeln avgränsades till patienter som genomgår 
hemodialysbehandling och inväntar en njurtransplantation (Moran, 2016). Syftet i den sista 
kvalitativa artikeln var att undersöka upplevelser av patienter som genomgår sin 
hemodialysbehandling i hemmet (Cases m.fl., 2011). 

5.1.2 Kvantitativa artiklarnas syfte 

Fyra kvantitativa artiklar jämfördes (Asti, Kara, Ipek & Erci, 2006; Juergensen, Wuerth, 
Finkelstein, Juergensen, Bekui & Finkelstein, 2006; Theofilou, 2011; Timmers, Thong, 
Dekker, Boeschoten, Heijmans, Rijken, Weinman, & Kaptein, 2008). Alla artiklarnas syfte 
handlade om patienters upplevelser av genomgående dialysbehandling. Det som skiljde de 
olika artiklarna åt, var att de utgick från olika dialysformer. En artikel undersökte sambandet 
mellan depression, ensamhet och socialt stöd hos patienter som genomgår kontinuerlig 
ambulatorisk peritonealdialys (Asti m.fl., 2006). Två artiklar undersökte upplevelser hos 
patienter som genomgår peritoneal och hemodialysbehandling. Den ena av artiklarna 
undersökte patienternas tillfredsställelse med tyngdpunkten på de positiva och negativa 
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inverkan som behandlingen hade på patienternas liv (Juergensen m.fl.,2006). Den andra 
artikeln undersökte patienters upplevelser kring livet med njursjukdom (Timmers m.fl., 
2008). I en av artiklarna gjordes en jämförelse mellan patienter som genomgick 
hemodialysbehandling och patienter som genomgick peritonealdialysbehandling, för att 
kontrollera hur psykisk hälsa och livskvalitet påverkades av de olika behandlingsformerna 
(Theofilou, 2011). 

5.2 Artiklarnas metod 

Nedan redovisas likheter och skillnader i artiklarnas metoder som användes för att samla in 
data. Dessa likheter och skillnader presenteras separat för kvalitativa och kvantitativa artiklar 
under egna rubriker.  

5.2.1 Kvalitativa artiklarnas metod 

I alla sju artiklar användes intervjuer med dialyspatienter för att samla in data, där alla 
patienter gav sitt samtycke om att delta i studien. Intervjuerna spelades dessutom in, 
transkriberades ordagrant och analyserades (Baillie & Lankshear, 2014; Cases m.fl., 2011; 
Herlin & Wann-Hansson, 2010; Moran, 2016; Morris m.fl., 2015; Sadala m.fl.,2012; Shaw, 
2015). I två artiklar intervjuades även anhöriga, utöver patienterna (Baillie & Lankshear, 
2014; Morris m.fl., 2015). I två artiklar gjordes dessutom observationer och fältanteckningar 
(Baillie & Lankshear, 2014; Shaw, 2015). Fältanteckningarna skrevs efter intervjuerna och 
inkluderade data från samtalen efter att audio-bandet stängdes av. För att manuellt bearbeta 
forskningsdata användes tematisk analys (Shaw, 2015). I en artikel användes tematisk analys 
med hjälp av Wolcotts trestegsprocess; beskrivning, analys och tolkning (Baillie & Lankshear, 
2014). 
 
I fem artiklar användes en fenomenologisk metod (Herlin & Wann-Hansson, 2010; Cases 
m.fl., 2011; Morris m.fl., 2015; Moran, 2016; Sadala m.fl.,2012). I två av artiklarna användes 
semi-strukturerade intervjuer (Cases m.fl., 2011; Morris m.fl., 2015). I en artikel analyserades 
intervjuerna med hjälp av tolkningsfenomenanalys (Cases m.fl., 2011). I en artikel 
intervjuades fem patienter som genomgick PD behandling tillsammans med fem 
familjemedlemmar via telefon (Morris m.fl., 2015). I en av artiklarna baserades metoden på 
livsvärldsperspektivet (Herlin & Wann-Hansson, 2010). I en artikel intervjuades 32 patienter 
som genomgick HD behandling med hjälp av öppna frågor (Moran, 2016). I en annan artikel 
intervjuades 19 patienter som genomgick PD behandling i sitt hem. Analysens huvudsakliga 
fokus i studien var på deltagarnas upplevelser av PD behandlingen (Sadala m.fl.,2012). I en 
artikel gjordes intervjuer med nio patienter som genomgick HD behandling. Enbart patienter 
som genomgick behandlingen i minst sex månader och var mellan 30–45 år inkluderades i 
studien. Varje intervju genomfördes separat och konfidentiellt. Intervjuerna analyserades 
enligt Giorgi`s fyra grundläggande principer (Herlin & Wann-Hansson, 2010).  

5.2.2 Kvantitativa artiklarnas metod 

Alla fyra artiklar använde enkätundersökningar för att samla in data, men med olika skalor 
och inklusionskriterier (Asti m.fl.,2006; Juergensen m.fl.,2006; Timmers, m.fl., 2008; 
Theofilou, 2011). I en av artiklarna gjordes en beskrivande studie, där 65 patienter med 
CAPD och 65 anhöriga undersöktes. I denna artikel ställdes två forskningsfrågor. Första 
frågan handlade om skillnader i andelen ensamhet, nedstämdhet och uppfattningen om 
socialt stöd mellan patienter med CAPD och dess anhöriga. Den andra frågan gick ut på att 
undersöka sambandet mellan ensamhet, depression och uppfattningen om socialt stöd 
mellan patienter med CAPD och anhöriga (Asti m.fl.,2006).  
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I en artikel utfördes en studie där 62 patienter som genomgick PD behandling och 84 
patienter som genomgick HD behandling svarade på en enkät, med både öppna och slutna 
frågor. Frågeformuläret omfattade fyra huvuddelar. Deltagare frågades om grundläggande 
demografisk information under den första delen. I andra delen ställdes frågor om den totala 
påverkan  av dialysbehandlingen på patienternas liv samt om deras belåtenhet angående 
behandlingen.  Svaren graderades på en skala 1–10, där 1 motsvarade den minsta belåtenhet  
av behandlingen samt den största negativa påverkan som behandlingen hade på deras liv. I 
nästa del svarade patienter på frågan angående inverkan som dialysbehandlingen hade på 
speciella aspekter i deras liv. Frågan avgränsades till 15 olika områden; kroppsuppfattning, 
rekreation/hobby, energinivå, stressnivå, hälsa, sociala livet, familjelivet, humör, 
självständighet, religion/andlighet, ekonomi, motionsförmåga, aptit och sexliv. Till 
bedömningen användes även här, en Likertskala. Den fjärde delen bestod av en öppen fråga 
där deltagarna fick skriva ner de tre mest positiva och negativa synpunkterna gällande deras 
dialysterapi (Juergensen m.fl.,2006).  
 
I en artikel användes en WHOQOL-BREF (WHO Quality of Life Brief Scale) och en General 
Health frågeformulär (GHQ- 28) av Goldberg (Theofilou, 2011). I en annan artikel användes 
ett teoretiskt ramverk, Leventhal’s self-regulation model. I denna artikel betygsattes 
livskvaliteten och sjukdomens uppfattningar med hjälp av ett frågeformulär, där undersöktes 
91 patienter som genomgick HD behandling och 42 patienter som genomgick PD behandling, 
som deltar i NECOSAD studien. Deltagare svarade på frågeformuläret i sina hem och 
returnerades de via post (Timmers m.fl., 2008). 

5.3 Artiklarnas resultat  

Likheter och skillnader i artiklarnas resultat presenteras och kategoriseras under följande 
rubriker; Upplevelser av frihet och kontroll under dialysbehandling, Upplevelser av 
begränsningar under dialysbehandling, samt Känslomässiga upplevelser och meningsfulla 
relationer i livet.  

5.3.1 Upplevelser av frihet och kontroll under dialysbehandling 

En viktig likhet som påverkade patienternas upplevelse av frihet och kontroll under 
dialysbehandlingen, visade sig vara möjligheten till att kunna vara flexibel. Patienter som 
genomgick CAPD behandling, APD behandling, HHD behandling upplevde frihet och större 
kontroll över sina liv jämfört med patienter som genomgick PD behandling eller HD 
behandling. Anledningen till detta beror bland annat på att patienter som genomgick CAPD 
behandling och APD behandling själva kunde bestämma tidpunkt för exempelvis byte av påse 
då utrustningen kunde tas med även utanför hemmet eller på semester. Patienterna var inte i 
behov av att hålla sig i hemmet eller anpassa vardagen efter behandlingen (Ballie m.fl., 2014; 
Cases, m.fl., 2011).  
 
Till skillnad från patienter som genomgick HD behandling, kunde patienter som genomgick 
PD behandling fortsätta arbeta och därmed behålla sina jobb, vilket bidrog till upplevelser av 
frihet i vardagslivet. Patienterna kunde bland annat genomföra behandlingen till och från 
arbetsplatsen, eller på själva arbetsplatsen. Patienterna kunde dessutom åka på semester och 
fortsätta med aktiviteter samt fritidsintressen de hade innan sjukdomen (Juergensen m.fl., 
2006; Morris, m.fl., 2015; Sadala, m.fl., 2012; Shaw, 2015). Skillnaden mellan PD 
behandlingarna var att patienter som genomgick APD behandling var tvungna att koppla upp 
sig till en dialysmaskin under nätterna, medan patienter som genomgick CAPD behandling 
inte är i behov av en dialysmaskin för att genomföra behandlingen (Ballie m.fl., 2014).  
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Till skillnad från patienter som genomgick HD behandling, upplevde patienter som 
genomgick HHD behandling en större känsla av frihet i vardagen då de genomförde 
behandlingen i hemmet istället för att genomgå behandlingen på sjukhus. Detta ledde till 
större upplevelse av frihet för patienterna då vardagen inte anpassades efter de tider 
behandlingen genomfördes på sjukhus (Ballie m.fl., 2014; Cases m.fl., 2011; Herlin & Wann-
Hansson, 2010; Juergensen, m.fl., 2006; Moran, 2016; Morris m.fl., 2015; Shaw, 2015). 

5.3.2 Upplevelser av begränsningar under dialysbehandling 

Oavsett om dialysbehandlingen utfördes i hemmet eller på sjukhus, upplevde patienterna 
ändå liknande begränsningar i livet. Det berodde på att patienterna var i behov av att 
exempelvis byta påsar, koppla upp sig på dialysmaskinen, resa till och från sjukhuset, samt 
många fler alternativa metoder som tog tid ifrån annat i livet på grund av sjukdomen, oavsett 
behandlingsform (Cases m.fl., 2011; Herlin & Wann-Hansson, 2010; Moran, 2016; Morris, 
m.fl., 2015; Sadala m.fl., 2012; Shaw, 2015). Patienter som genomgick HD behandling 
upplevde att de inte kunde leva som de ville och hade en väldigt begränsad vardag, där 
sjukhustiderna styrde deras dagar. Patienterna hade inte möjlighet att resa som de ville, 
arbeta som de ville och ägna sig åt fritidssysslor (Herlin & Wann-Hansson, 2010). Patienter 
som genomgick HD behandling var till och med till slut tvungna att säga upp sig från jobbet 
(Moran, 2016; Shaw, 2015). Det kunde även hända att patienter som genomgick PD 
behandling var tvungna att säga upp sig från jobbet eller byta jobb på grund av sjukdomen 
och behandlingen. Detta ledde till att patienterna blev begränsade även ekonomiskt, vilket 
drabbade hela familjens vardag. I väntan på njurtransplantation upplevde patienterna 
begränsningar gällande framtidsplaner och mål i livet, då de inte kunde fokusera på något 
annat än nuet (Herlin & Wann-Hansson, 2010; Moran, 2016; Sadala m.fl., 2012). 

5.3.3 Känslomässiga upplevelser  

Oberoende av behandlingsform, upplevde patienterna känslan av hopp om att få en ny njure 
och kunna återgå till sitt normala liv. Det var en känsla som de flesta patienter var tvungna 
att leva med, under den långa väntan på att eventuellt få genomgå en njurtransplantation. 
Patienterna upplevde frustration över att inte vara fria från katetrar, vätskor, dialysmaskiner 
och övriga behandlingar som sjukdomen medförde. Hoppet om att en dag bli frisk var det 
som fick patienterna att orka fortsätta med dialysbehandlingarna (Herlin & Wann-Hansson 
2010; Sadala m.fl., 2012). Patienter som genomgick dialysbehandling upplevde även sin 
livskvalitet som sämre, jämfört med den allmänna befolkningen. Vid en jämförelse mellan 
patienter som genomgick HD behandling och patienter som genomgick PD behandling, 
upplevde patienter som genomgick PD behandling en bättre livskvalitet. Det berodde på att 
de inte upplevde lika mycket oro, smärta och begränsad social tillvaro (Theofilou, 2011; 
Timmera m.fl., 2008). 
 
Patienterna upplevde känslan av rädsla över de olika behandlingsmetoderna och funderingar 
kring behandlingens verkan uppkom. En stor anledning var bland annat när patienterna 
skulle sköta dialysmaskinen själva i hemmet, då de blev tveksamma över att kunna göra rätt 
(Baillie & Lankshear, 2014; Herlin & Wann-Hansson, 2010; Moran, 2016; Morris m.fl., 2015; 
Sadala m.fl., 2012). Rädslan var störst hos de patienter som behandlades på sjukhus först, för 
att sedan fortsätta behandlingen i hemmet. De var oroliga för att exempelvis göra fel eller få 
en infektion av katetern (Ballie m.fl., 2014, Cases m.fl., 2011; Sadala m.fl., 2012). Andra 
faktorer som bidrog till att patienterna upplevde känslan av rädsla, var oron över att fisteln 
skulle gå sönder, eller att andra patienter på sjukhuset skulle smitta av sig andra sjukdomar 
(Herlin & Wann-Hansson, 2010; Moran, 2016). Patienter som genomgick PD behandling och 
HD behandling upplevde liknande känslor av oro och rädsla i början av behandlingstiden då 
de upplevde att de fick för mycket information på en gång. Det var bland annat information 
gällande dialysteknik, kost, läkemedel och kontroller. Patienterna upplevde att 
bearbetningen av informationen väckte medvetenhet kring allvaret med sjukdomen, vilket 
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ledde till rädslan för att dö (Ballie m.fl., 2014; Cases m.fl., 2011; Herlin m.fl., 2010; Moran, 
2016; Sadala m.fl., 2012). Patienterna blev även medvetna om de komplikationer som kan 
uppstå efter bland annat en njurtransplantation, vilket ökade upplevelsen av att känna oro 
ständigt (Herlin & Wann-Hansson, 2010; Moran, 2016). 

5.3.4 Upplevelser av meningsfulla relationer 

Känslan av nedstämdhet var något de flesta patienter upplevde, speciellt om de fick syn på en 
patient i ett sämre skede än de själva, vid exempelvis sjukhusbesök (Shaw, 2015). En annan 
vanlig anledning till att patienterna upplevde nedstämdhet var på grund av oförmågan att 
klara av sitt arbete (Moran, 2016; Asti m.fl., 2006). Smärtan som patienterna upplevde under 
behandlingarna orsakade trötthet och känslan av minskad motivation till att vilja fortsätta 
med behandlingarna (Morris m.fl., 2015). Skillnader som framkom var även att patienter 
som genomgick PD behandling upplevde mindre smärta och upplevdes ha en bättre mental 
hälsa än de patienter som genomgick HD behandling (Timmers m.fl., 2008). 
 
Patienterna upplevde även ett behov av inte bara dialysmaskinen, utan även ett behov av 
hjälp från personer i deras närhet samt sjukvårdspersonal när de genomgick behandlingarna. 
De tyckte inte om att upplevas som en börda för sin omgivning eller för bland annat 
sjuksköterskorna (Cases m.fl., 2011; Herlin & Wann-Hansson, 2010; Sadala m.fl., 2012). 
Patienter som genomgick dialysbehandling och hade stöd från familj och vänner, upplevde 
inte känslor som nedstämdhet och ensamhet (Asti m.fl., 2006). De patienter som inte hade 
ett socialt stöd upplevde känslan av ensamhet och stora hinder i att kunna hitta en partner i 
livet. Detta bidrog till känslan av skam och patienterna undvek sociala sammanhang eller 
egna vänner för att inte behöva berätta om sin sjukdom. Patienter som kunde behålla sitt 
arbete upplevde minskad känsla av ensamhet då de umgicks med kollegor på jobbet (Herlin 
& Wann-Hansson, 2010; Morris m.fl., 2015; Sadala m.fl., 2012). Patienter som genomgick PD 
behandling upplevde till skillnad från patienter som genomgick HD behandling, en bättre 
social tillvaro, med anledning av att de hade mer tid och möjlighet att spendera med vänner, 
familj eller fritidsaktiviteter (Theofilou, 2011; Timmers m.fl., 2008). 
 
Patienterna upplevde även att sjukvårdspersonalen bidrog till en positiv social närvaro då de 
spenderade mycket tid på sjukhus eller var i ständig kontakt med sjukvården. Patienterna 
upplevde att sjukvårdspersonalen spelade en stor roll i deras liv och uppskattade all hjälp och 
allt stöd de fick när de genomgick dialysbehandlingar. Relationen till sjukvårdspersonalen 
upplevdes inte alltid som positiv, då det uppkom känslor av oro och osäkerhet när exempelvis 
oerfarna sjuksköterskor skulle genomföra behandlingarna, eller när de inte upplevde stöd 
från sjukvårdpersonalens sida (Herlin & Wann-Hansson, 2010; Sadala m.fl., 2012).  

5.4 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras likheter och skillnader i artiklarnas syfte och metod 
inledningsvis. Därefter diskuteras artiklarnas likheter och skillnader i resultaten. 

5.4.1 Likheter och skillnader i syfte och metod 

I detta arbete användes det både kvalitativa och kvantitativa studier. Det gav arbetet en bra 
grund, med både djupa intervjuer och enkäter till en stor grupp av patienter. De flesta studier 
genomfördes i Storbritannien. Förutom det utfördes studier i Turkiet, Sverige, USA, Irland, 
Brasilien, Grekland och Nederländerna. Fördelen med användning av studier från olika 
länder är att arbetet ger en helhetssyn över hela världen gällande arbetets syfte. Däremot har 
det också vissa nackdelar. Nackdelen med att inkludera studier från olika länder är att 
kulturella tankesätt i de olika delarna av världen kan skilja sig från varandra. Detta kan 
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orsaka att patienter som genomgår dialysbehandlingar i olika länder upplever sina dagar på 
olika sätt. 
 
Syftet i samtliga av de kvalitativa artiklarna handlade om patienters upplevelser av sitt 
dagliga liv, hur de påverkades av att genomgå dialysbehandling. Genom att alla artiklar som 
inkluderades i studiens resultat hade liknande syfte, bidrog det till att ansamlade data var 
relevant till att kunna skriva resultat delen i arbetet. Formen på dialysbehandlingen skiljde 
sig åt, det ledde till en bredd på vårt arbete, då både patienter som får behandlingen på 
sjukhus och de som utför det i hemmet inkluderades. Patienterna intervjuades både med 
öppna och slutna frågor, vilka ansågs relevanta utifrån syftet, patienterna fick även själva 
berätta vad de upplevde och varför. Friberg, (2012) skriver att intervjuer är en lämplig metod 
för att samla in data där studiens problemområde fokuseras på personens erfarenheter och 
upplevelser. I artiklarna utfördes observationer och intervjuer i patienternas hem, fast i en av 
de artiklar genomfördes intervjuer även på andra ställen som kändes bekvämt för deltagarna. 
Polit och Beck (2008) anser att miljön där observationerna pågår har en stor betydelse, på 
grund av den kan påverka på hur deltagarna beskriver sina upplevelser. Att använda 
observationer som en datainsamlings metod har både fördelar och nackdelar. Fördelen med 
observationer är att observatör har möjlighet att närma sig den personen som observeras 
samt ständigt iaktta personens spontana reaktioner. Nackdelen med observations 
användning är risken för felaktigt resultat i studien. Denna risk uppstår eftersom de 
observerande personer kan medvetet ändra sina beteenden när de vet att de är observerade 
(Polit och Beck, 2008). 
 
I de kvantitativa artiklarna var syftet att patienterna skulle skatta hur deras liv påverkades av 
att de genomgick dialysbehandling. Fördelen med enkäter är att man når en större mängd, 
antalet i dessa studier var mellan 130 och 146 st. deltagare. I en av artiklarna jämfördes det 
mellan patienter som genomgick hemodialysbehandling och de som hade 
peritonealbehandling, hur behandlingen påverkade patienternas livskvalitet och psykisk 
hälsa. Det kan vara till hjälp för patienter som har möjlighet att välja behandlingsform. I alla 
de kvantitativa artiklarna var det både patienter som genomgick hemodialysbehandling och 
de som genomgick peritonealdialysbehandling som deltog. Enligt Polit och Beck (2008) är 
fördelen med att använda enkäter bland annat att forskarna kan samla in data från större 
antal personer samt att respondenters identitet är okänd. Samtliga kvantitativa artiklar 
använde olika skalor och undersökte olika upplevelser. Fördelen med att artiklarna 
undersökte olika upplevelser är att resultaten ger en bredare översikt angående patienternas 
upplevelser. Däremot nackdelen med detta är att det är svårt att göra en jämförelse mellan de 
olika kvantitativa studierna utifrån deras resultat.  

5.4.2 Likheter och skillnader i resultat  

Det uppkom i litteraturöversiktens resultat att patienter som genomgick dialysbehandling 
blev begränsade i sitt dagliga liv. De blev begränsade i den utsträckningen att de bland annat 
inte kunde delta i dagliga aktiviteter, åka på resor eller kunna arbeta på heltid. Denna förlust 
av autonomin upplevdes som frustrerande och isolerande för patienterna (Cases m.fl., 2011; 
Herlin & Wann-Hansson, 2010; Moran, 2016; Morris, m.fl., 2015; Sadala m.fl., 2012; Shaw, 
2015). Det visades att patienter som hade möjlighet att anpassa sin dialysbehandling, 
upplevde större frihet och kontroll. De kunde planera sin tid och behandling, så att arbetet 
och fritidsaktiviteter inte blev lidande. Det var främst patienter med PD behandling som hade 
den möjligheten (Juergensen m.fl., 2006; Morris, m.fl., 2015; Sadala, m.fl., 2012; Shaw, 
2015). Tidigare forskning visade på grund av bristande kunskap och förmåga hos patienterna, 
var det många som inte kunde eller vågade sköta om sin dialysbehandling i hemmet. 
Patienterna ansåg att det var mycket information att ta in och bearbeta. Vid val av 
behandlingsform, var det yngre och välutbildade som föredrog hembaserade behandlingar 
(Chiang, m.fl., 2016). Däremot föredrog personer över 65 år med andra sjukdomar, att få sin 
behandling på sjukhus (Harwood & Clark, 2014). Det framkom att börja med PD behandling 



15 

var en utmaningen, för patienterna behövde vara mera självständiga som patient, det 
upplevdes som skrämmande till en början. Detta kan kopplas till tidigare forskning, där 
patienterna inte trodde sig klara av att sköta dialysmaskinen, eller inte hade någon som 
kunde hjälpa dem med detta (Harwood & Clark, 2014). Sjuksköterskans roll var viktig för att 
patienten skulle känna sig trygg med behandlingen. Sjuksköterskornas uppgift var dels att ge 
information, men också att ge förståelse och förmedla hopp till patienterna (Aasen, 
Kvangarsnes & Heggen, 2012). Patienterna med HD behandling begränsades till den 
omfattningen att de var tvungna att sluta arbeta. Det ledde i sin tur till att hela familjens 
ekonomi påverkades (Sadala m.fl., 2012). Patienterna avstod även från dagliga aktiviteter 
som de tidigare tyckte om att delta i eftersom de upplevde minskad lust (Moran, 2016; Shaw, 
2015). Detta kan kopplas till Orem (2001) teori om att hälsa upplevs då personen är kapabel 
till att visa omsorg för sig själv och sina närstående. Patienternas hälsa påverkas negativt då 
de kan känna sig som en börda samt känna skuld för de familjen utsätts för under 
sjukdomsprocessen. Enligt denna teori behöver patienterna anpassa sig efter de nya 
förändringar som sker i samband med sjukdom och behandling, samt lägga fokus på 
egenvård så de kan uppleva känslan av egenvärde och oberoende av andra (Orem, 2001).  
Många patienter har svårt att tala om sin sjukdom och de håller sig undan från sociala 
aktiviteter, det gör dem isolerade (Makaroff, m.fl., 2013). 
 
Tyvärr är tidsbristen en del i dagens vård. Tidigare forskning visade att på grund av 
tidsbristen, hann inte sjuksköterskorna informera patienterna tillräckligt. Tidsbristen gjorde 
även att fel kunde uppstå under behandlingen. Sjuksköterskorna ansåg också att de inte hade 
tillräckligt med kunskap, för att på ett adekvat sätt vårda patienterna (Aasen, m.fl., 2012). I 
resultatet framkom även att oerfarna sjuksköterskor orsakade att patienterna upplevde oro 
och osäkerhet (Herlin & Wann-Hansson, 2010). För att minska sådana negativa upplevelser 
hos patienter med dialysbehandlingar, krävs det att sjuksköterskor som bemöter sådana 
patienter har relevant kunskap och erfarenhet. Enligt patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) 
ska sjuksköterskan utöva sitt arbete enligt vetenskapliga och beprövande erfarenheter. 
Genom att sjuksköterskan anpassade bemötandet med patienterna på ett professionellt sätt 
kan det bidra till att patienternas välbefinnande och förtroende för vården ökar. Ett väl 
anpassat bemötande visade sig även i tidigare forskningen där sjuksköterskan genom att ha 
positiv inställning och genom att engagera patienterna i sin egen vård bidrar till att 
patienternas livskvalitet ökar (Aasen, m.fl., 2012). Sjuksköterskan hade ansvar gällande 
patienters utbildningsprogram i samband med dialysbehandling, att patienterna kände 
trygghet med att ha tillräckligt med kunskap om sin sjukdom och dess behandling, för att 
sedan kunna utföra det på egen hand (Firanek, Sloand, & Todd, 2013).  När en person får 
reda på att han fått en livslång sjukdom, skapar det stress och oro. Sjukdomen blir då en 
belastning och kan den inte hanteras på egen hand eller med hjälp anhöriga, uppstår det 
egenvårdsbrist (Orem, 2001). Anhöriga till patienter hade en stor roll i vårdandet, då de 
kunde ge känslomässigt stöd, hjälpa till med vården och finns där vid dagliga aktiviteter 
(Rabiei, m.fl., 2016). Detta kan kopplas till Orems teori om egenvårdskapaciteten, där 
individens egen utveckling av sin kapacitet påverkar nivån av självständighet. I detta fall var 
det faktorer så som personlig mognad och utbildning som leder till förmågan av flexibilitet i 
livet. Det leder i sin tur till upplevelse av personlig tillfredställelse hos patienterna (Orem, 
2001).  Därför är det viktigt att involvera anhöriga i vården, då de kan både stödja patienten 
emotionellt och med behandling. Men tyvärr visades att anhöriga drabbades av ohälsa av de 
krav som ställdes på dem (Benzein, Hagberg & Saveman, 2014). Dem ansåg även de fått för 
lite information om sjukdomen och behandlingen. Skriftlig information var något som 
efterfrågades (Axelsson, m.fl., 2015). Det är viktigt att för mycket ansvar inte läggs på 
anhöriga, utan att det anpassas efter deras förmåga. I resultatet framkom det att patienterna 
upplevde sig vara en börda för sin omgivning (Cases m.fl., 2011; Sadala m.fl., 2012; Herlin & 
Wann-Hansson, 2010). De upplevdes vara begränsade i sitt dagliga liv på många sätt på 
grund av dialysbehandlingen och den sociala tillvaron upplevdes negativt. De patienter som 
kunde arbeta under behandlingstiden upplevde mindre nedstämdhet i den sociala tillvaron 
(Herlin & Wann-Hansson, 2010; Morris m.fl., 2015; Sadala m.fl., 2012). Tack vare 
möjligheten till att utöva sina fritidsintressen och bevara sina sociala relationer upplevde 
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patienter som genomgick PD behandlingen en bättre livskvalitet jämfört med patienter som 
genomgick HD behandlingen (Theofilou, 2011; Timmers m.fl., 2008). Detta kan kopplas till 
Orem (2001) som anser att personens hälsa är beroende av sociala, psykologiska, fysiska och 
mellanmänskliga interaktioner. Genom att patienternas dagliga liv samt sociala relationer 
begränsades och försämrades på grund av sitt sjukdomstillstånd, kunde de inte uppleva 
fullständig hälsa.  
 
I resultatet framkom det att patienterna levde mycket på hopp och drömde om att bli friska 
någon dag genom njurtransplantation (Herlin & Wann-Hansson, 2010; Sadala, m.fl., 2012). 
Innan de kan genomgå en njurtransplantation, måste de utföra en omfattande utredning av 
sitt medicinska, kirurgiska och psykosociala tillstånd (Pham, m.fl., 2010). 
Njurtransplantationen innebar för patienter en chans att återfå sin hälsa genom att få tillbaka 
sitt vanliga och kapabla liv där deras egenvårdskapacitet var mycket bättre än under 
dialysbehandlingen.  Detta hör ihop med vad Orems (2001) teori säger om 
egenvårdskapaciteten. Enligt Orem (2001) kan personen genom att vara kapabel till att 
säkerställa för sig själv och sina närstående omsorger, kan uppleva hälsan. 

5.5 Metoddiskussion 

Examensarbetets syfte var att belysa patientens upplevelser av sitt dagliga liv i samband med 
dialysbehandling. Metoden som valdes till detta arbete var en allmän litteraturöversikt enligt 
Friberg (2012) av både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar, det var för att vi 
skulle få en bra översikt över gällande befintlig forskning och ger tillfälle att syna problemet 
ur fler perspektiv. Valet av en intervjustudie som metod utifrån valda syftet kunde vara ett 
bättre alternativ, eftersom den skulle kunna ge en bredare inblick på patienternas 
upplevelser.  Denna metod är tyvärr mycket tidskrävande och bristen på tiden för detta 
examensarbete var en av de bestämmande faktorer som ledde till att litteraturöversikten 
ansågs att vara bättre alternativen av metoden. Valet av metoden var relevant till valda syftet, 
eftersom samtliga artiklar som ingår i arbetet innehåller adekvata datamaterialet som 
användes i resultaten. I en allmän litteraturöversikt är det möjligt att använda både 
kvalitativa och kvantitativa artiklar (Friberg, 2012). Detta leder till att arbetet kan belysas 
utifrån olika perspektiv. Enligt Friberg (2012) beskrivs kvantitativa artiklar i form av olika 
statistik, medan kvalitativa artiklar redovisas i form av upplevelser. Fördelen med att kunna 
utnyttja både kvalitativa och kvantitativa artiklar i uppsatsen avgjorde att författare valde 
denna metod. 
  
Författarna planerade att använda fem kvalitativa och fem kvantitativa artiklar i arbetet. 
Beskrivningar av patienters upplevelser fanns bara i kvalitativa artiklar, därför valdes det 
istället att använda sju kvalitativa och fyra kvantitativa artiklar i examensarbetet. En annan 
anledning till att det valdes mer kvalitativa än kvantitativa artiklar var svårigheten med att 
hitta relevanta kvantitativa artiklar som svarade på arbetets syfte. Urval av vetenskapliga 
artiklar har skett utifrån kvalitetsgranskningen. För att granska artiklarnas kvalitet, användes 
Fribergs (2012) frågor vid granskningen av kvalitativa och kvantitativa studier. Alla utvalda 
artiklar granskades av författarna. Artiklarnas kvalitet ansågs vara höga på grund av 
mängden poäng som de fick under kvalitetsgranskningen och bedömdes att vara användbara 
i examensarbetet. Friberg (2012) ger förslag på mönster som kan användas vid granskningen 
av artiklars jämförelser som beskriver samma område. Genom att kvaliteten granskades i alla 
valda artiklars  utifrån Fribergs (2012) förslag och fick många poäng utifrån sina skalor, 
underlättades det för författarna att komma överens om att de artiklarna uppfyller kriterier 
för hög kvalitet.     
 

De vårdvetenskapliga artiklarna lästes flera gånger för att få en helhetsbild, ökad förståelse 
och för att undvika förförståelse. Under datainsamlingen hittades både likheter och 
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skillnader mellan granskade artiklar. Detta ansågs av författare som en fördel, eftersom detta 
bidrog till en större bredd på arbetet. En annan fördel med valda artiklar till arbetet var att de 
innehåll många olika upplevelser som beskrevs utifrån patienters perspektiv som genomgår 
dialysbehandlingen. Dessa upplevelser som enligt författare liknade varandra, parades ihop 
och presenterades under passande tema i resultaten. Att skriva ett passande tema till de 
upplevelser som analyserades under den var en stor utmaning för författarna. En annan 
aspekt som skulle diskuteras är hur forskarnas förförståelse och objektivitet påverkades 
arbetets genomförande. Båda författare hade egna förförståelse gällande patienternas 
upplevelser av dialysbehandlingen. Detta gjorde att just detta ämne upplevdes som intressant 
och valdes till examensarbetet. För att hindra påverkningen av författarnas förförståelse på 
examensarbetets resultat valde författare att skriva varje del i arbetet tillsammans. Genom 
detta hela examensarbetets innehåll diskuterades mellan författarna.  Arbetssättet bidrog till 
att författarna var medvetna om den egna förförståelsen, så att objektiviteten bevarades så 
mycket som möjligt. För att ännu mer stärka studiens trovärdighet tillämpades inledningsvis 
bracketing (Forsberg & Wengström, 2013). Detta gjordes för att skapa medvetenhet om 
förförståelse för att den inte skulle påverka resultaten under arbetets gång. Polit & Beck 
(2008) anser att överförbarhet innebär att arbetets resultat kan användas av andra personer 
än bara de som deltog i studien. Författarna anser att examensarbetet uppnår kriterier för 
överförbarheten, eftersom arbetet kan överföras på andra personer i många delar av världen. 
Detta anses vara möjligt på grund av inkluderade studier kommer från olika länder. Det 
kunde medföra exempelvis att upplevelserna av sina dagliga liv hos dialyspatienter i Brasilien 
kunde skilja sig från de som undersöktes i Irland på grund av olika olikheter som 
framkommer i deras samhälle och kultur. Trots det anser författarna att examensarbetet 
ändå har hög trovärdighet, eftersom samtliga vetenskapliga artiklar som inkluderades i 
studien innehåll data som var relevant till att besvara valda syftet samt de begrepp som 
använts och valet av teoretiskt perspektiv är relevanta för studiens syfte. Graneheim & 
Lundman (2004) anser att den insamlade data ska vara tillräckligt för att svara på syftet. 

Enligt Polit och Beck (2008) syftar tillförlitlighet på hur väl det insamlade datamaterialet är 
anpassad till studiens syfte, samt hur analysprocessen gått till. Författarna anser att 
användningen av olika sökord som var anpassade till arbetets syfte samt användningen av två 
databaser ökade arbetets tillförlitlighet. I arbetets resultat inkluderades både kvalitativa och 
kvantitativa artiklar. Författarna anser att arbetets tillförlitlighet uppnåddes eftersom 
datamaterialet som användes till att skriva resultaten var relevanta till arbetets syfte. 
Analysen av inkluderade artiklar utfördes tillsammans av båda författarna. Genom att båda 
författarna uppfattade artiklarnas innehåll på samma sätt bidrog det till att det presenterade 
resultatet uppnådde tillförlitlighet. 
 
Författarna inkluderade alla former av olika dialysbehandlingar i arbetet. Valet kan ses från 
olika synvinklar. Enligt författarna, var fördelen med detta val att examensarbetet gav en 
övergripande bild på patienternas upplevda dag oberoende av deras behandlings form. Det 
bidrog även till att arbetets överförbarhet ökades. Det som kan ses som en nackdel med 
studien, är att resultaten kan upplevas som otillräckligt gällande information om de olika 
dialysbehandlingsformerna, om läsaren är intresserad av en specifik behandlingsform. 

5.6 Etikdiskussion 

Vikten av att inte plagiera, förvränga och förfalska tidigare skrivna forskningar beskrivs i 
Codex (2015). Datamaterialet lästes av båda författare, vilket minskade förekomsten av 
möjliga feltolkningar av texterna. Författarna har under hela arbetets gång varit medvetna 
om sin förförståelse. För att minimera påverkan av förförståelsen på arbetets resultat, lästes 
alla artiklar med öppenhet av båda författarna och därefter diskuterades de. Inkluderade 
artiklar var skrivna på engelska och examensarbetet är skrivet på svenska, därför finns det 
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risk att enstaka ord har kunnat tolkas felaktigt. För att påvisa för läsarna vart all kunskap är 
hämtad ifrån, har det refererats till de vetenskapliga artiklarna och övrig litteratur i arbetet. 
I samtliga artiklar som resultaten i examensarbetet baserade på, alla deltagare gav sitt 
samtycke för att delta i studien. Detta visar att forskare i sina studier följde efter de etiska 
aspekterna som är viktiga i alla utförda forskningar.  

5.7 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Då denna studie gick ut på att belysa patienternas upplevelser av sina dagliga liv i samband 
med dialysbehandlingen, så ger det inte någon större uppfattning om hur patienterna ser på 
den vård de fått ta del av, samt om den skulle kunna förbättras ytterligare gällande 
omhändertagandet av denna patientgrupp. En empirisk studie där patienterna intervjuas 
skulle kunna vara ett tillvägagångssätt för att ta reda på mer specifika behov, förväntningar 
och upplevelser kring sjukvårdens omhändertagande av patienterna. Detta skulle kunna ligga 
till grund för de ändringar som utförs framöver i sjukvården, så patienterna upplever en ännu 
bättre vård än den som ges idag. Det skulle även vara intressant att begränsa studien 
gällande patienternas ålder och därefter kunna jämföra hur de yngre patienterna upplever 
sina vardagar i samband med dialysbehandlingen och om det skiljer sig mot hur de äldre 
patienterna upplever det. En studie som skulle fokuseras på en typ av dialysbehandlingen 
skulle kunna ge en större inblick över patienters dagar som upplevs i samband med 
dialysbehandling. En sådan studie skulle även väcka större intresse för en läsare som skulle 
vilja fördjupa sina kunskaper om bara en viss dialysbehandlings form. Det skulle även vara 
intressant att göra en studie där fokus skulle läggas på hur patienters anhöriga upplever sina 
dagliga liv, eftersom själva dialysbehandlingen påverkar på något sätt även deras vardagar 
och känslor. 

6 SLUTSATSER  

I hela världen ökar antalet patienter med njursvikt som blir beroende av dialysbehandling för 
att överleva. Att drabbas av kronisk njursvikt och vara tvungen att genomgå dialysbehandling 
blir en omskakande omställning både för patienter och deras anhöriga.  
Patienternas upplevelser av sin kroniska njursvikt och behandling har en stor inverkan på 
deras livssituation. Den här litteraturöversikten visade att negativa konsekvenser till följd av 
sin sjukdom gjorde det svårt för patienterna att upprätthålla sina sociala relationer. 
Patienterna upplevde många otrygga faktorer angående sin sjukdom och behandling. Det är 
viktigt för sjuksköterskan att förstå denna patientgrupp och göra dem och deras anhöriga 
delaktiga i vården. Genom individuell anpassad information och undervisning kan 
sjuksköterskan förmedla och ge en trygghet till patienten och dess anhöriga. Det är viktigt att 
sjuksköterskan förstår patienternas upplevelser som uppkommer i samband med sjukdomen 
och dialysbehandlingen, så att sjuksköterskan kan hjälpa patienterna att acceptera sin 
situation och att patienternas upplevelse av ensamhet skulle minskas under den tiden när de 
genomgår dialysbehandlingen. 
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behandlingens inledandefas 
som en skrämmande tid.  
Patienter som genomgick 
CAPD behandling upplevde 
större frihet och kontroll, än 
patienterna som genomgick 
PD behandlingen genom att 
de kunde själva avgöra när och 
var behandlingen skulle 
utföras. Studien kom fram till 
att patienterna upplever 
tacksamhet över att kunna 
utföra behandlingen i 
hemmet, trots de utmaningar 
behandlingen förde med sig. 
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3 Cases, A., 
Dempster, M. 
Davies, M. & 
Gamble G. 
(2011).  
 
Storbritan-
nien 
 
Journal of 
Health 
Psychology 

The 
experience 
of individuals 
with renal 
failure 
participating 
in home 
haemo-
dialysis: An 
interpreta-
tive 
phenome-
nological 
analysis 

Att 
undersöka 
upplevelser 
av patienter 
med 
njursvikt och 
som 
genomgår 
HD 
behandling i 
hemmet. 

– Kvalitativ 
studie 
– Fenomeno-
logisk metod 
användes 
– Semi-
strukturerade 
intervjuer 
genomfördes 
med sex 
deltagare som 
genomgick HD 
behandlingen i 
hemmet. 

Deltagarna som genomgick 
HHD behandling upplevde sig 
mera flexibla, mera fria för de 
kunde välja tidpunkt på 
behandlingen, samt de hade 
större känsla av hälsa, 
välbefinnande, självständighet 
och kontroll, än när de tidigare 
hade behandlingen på 
sjukhuset. I början av HHD 
behandlingen kände de sig 
osäkra och oroliga över att 
sköta dialysapparaten själva, 
dock blev dem nöjda över att 
dem kunde sköta 
behandlingen på egen hand. 
Samtidigt kände de sig 
beroende av dialysmaskinen 
och kände sig ofta osäkra om 
deras dialysmaskiner 
fungerade tillförlitligt. 
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4 Herlin C. & 

Wann-

Hansson C. 

(2010). 

 Sverige  

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences 

The 

experience 

of being 30–

45 years of 

age and 

depending 

on haemo-

dialysis 

treatment: a 

phenomenol

ogical study 

 

Syftet var att 
beskriva 
upplevelser 
av HD 
behandling-
en hos 
personer 
mellan 30-45 
år. 
 

– Kvalitativ 
studie 
–Fenomeno-
logisk metod  – 
Intervju med nio 
patienter som 
genomgår HD 
behandling. 

Patienterna upplevde en total 
brist på frihet, en känsla av 
rädsla, att vara beroende av 
vårdgivaren, förlorad tid under 
dialysen, samt känsla av 
ensamhet och stress av att 
vara på väntelista för en ny 
njure. Patienterna upplevde 
en osäkerhet med oerfaren 
vårdpersonal. De upplevde 
trötthet speciellt dagen för HD 
behandlingen. Patienterna 
farhågor angående 
komplikationer som kan 
uppstå efter 
njurtransplantationen, 
orsakade upplevelser av oro. 
De flesta deltagarna hoppades 
på en njurtransplantation.  
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5 Juergensen, E., 
Wuerth, D., 
Finkelstein, S., 
Juergensen, P., 
Bekui, A. & 
Finkelstein, F. 
(2006) 
 
USA 
 
Clinical 
Journal of 
the American 
Society of 
Nephrology 

Hemodialysis 
and 
Peritoneal-
Dialysis: 
Patients’ 
Assessment 
Of Their 
Satisfaction 
with Therapy 
and the 
Impact of the 
Therapy on 
Their Lives 

Syftet var att 
undersöka 
patient-
ernas 
tillfredsställ-
else med PD 
behandling 
och HD 
behandling 
med fokus 
på det 
positiva och 
negativa 
inflytandet 
som 
behandling-
en hade på 
patient-
ernas liv. 

– Kvantitativ 
studie 
– Kohortstudie 
– Enkät med 
både slutna och 
öppna frågor. 
– 146 patienter, 
varav 62 
patienter som 
genomgick PD 
behandlingen- 
och 84 patienter 
som genomgick 
HD 
behandlingen. 

Resultatet visar att patienter 
som genomgick PD 
behandlingen upplevde ett 
större oberoende, samt hade 
bättre hälsa än patienter som 
genomgick HD behandlingen. 
Patienter med HD behandling 
upplevde mindre stress och 
hade ett lite bättre sexliv.  
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6 Moran, A. 
(2016). 
 
Irland.  
 
Nephrology 
Nursing 
Journal 

Experiences 
of Patients 
on 
Outpatient 
Hemodialysis 
Therapy 
Who Are 
Anticipating 
a Transplant 

Att ge en 
korrekt och 
detaljerad 
beskrivning 
av patient-
ernas 
upplevelser, 
som 
genomgår 
HD 
behandling 
och väntar 
på njurtrans-
plantation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Kvalitativ 
studie. 
– En 
fenomenologisk 
ansats. 
– 32 patienter 
som genomgår 
HD behandling 
intervjuades. 

Patienterna upplevde 

osäkerhet, oro och 

ångest(frustration, ilska och 

förtvivlan) om sitt framtid på 

grund av att deras väntetid för 

transplationen var längre än 

de trodde, de  ville inte 

genomgå dialysbehandlingen 

resten av liv. På grund av att 

patienterna inte kunde 

fortsätta med sitt arbete, 

upplevde de sig begränsade 

med sitt liv, och blev 

deprimerade.  Patienterna 

upplevde  tristess och deras 

behandlingstid upplevdes som 

att "leva i limbo". Vissa 

patienter upplevde hopp med 

att de kommer att få 

transplantionen. 
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7 Morris, A., 
Liles, C & 
Roskell, C. 
(2015).  
 
Storbritan-
nien. 
 
Journal of 
renal nursing. 

Exploring the 
challenges of 
living with 
peritoneal 
dialysis 

Att belysa 
upplevelser 
hos patienter 
som lever 
med PD 
behandling. 

 – Kvalitativ 
studie. 
–Fenomeno-
logisk ansats. 
– Fem patienter 
som genomgick 
PD 
behandlingen 
och deras 
familje-
medlemmar 
intervjuades via 
telefon. 
Intervjuer 
spelades in, 
transkriberades 
ordagrant och 
analyserades. 

Patienter som genomgick PD 
behandlingen upplevde frihet 
på grund av de kunde utföra 
sina dagliga aktiviteter. De 
upplevde sig att vara 
beroende och påverkades 
negativ av dialysmaskinens 
närvaro. Patienter som 
ändrade HD behandlingen till 
PD behandling, upplevde 
osäkerhet på grund av 
ändrade rutiner, brist på 
vårdpersonalens stöd och 
större eget ansvar av att 
utföra behandlingen.  

13/14 

8 Sadala, M., 
Souza Bruzos, 
G. Pereira, E & 
Bucuvic, E. 
(2012).  
 
Brasilien.  
 
Revista Latino-
Americana de 
Enfer-magem 

Patients’ 
experiences 
of peritoneal 
dialysis at 
home: a 
phenome-
nological 
approach 

Att belysa 
upplevelsen 
av PD 
behandling 
av patienter 
med kronisk 
njursvikt. 
 

– Kvalitativ 
studie. 
– En 
fenomenolog-
isk 
hermeneutisk 
metod 
användes 
– 19 patienter 
som genomgick 
PD behandling 
intervjuades 

Patienter som genomgår PD 
behandling upplever 
osäkerhet och ångest. De 
upplevde oro angående 
kateter infektion och rädsla 
för att dö. Patienter kände sig 
beroende av dialysmaskinen 
och anhörigas hjälp. Trots att 
patienten upplevde sig som en 
börda, var han tacksam för 
den hjälp han fick. De 
upplevde självständighet 
genom att kunna sköta 
behandlingen själva i hemmet, 
samt att kunna sköta sitt 
arbete. De levde på hoppet att 
få genomgå en 
njurtransplantation, så att de 
kunde återgå till ett normalt 
liv. Patienterna upplevde 
begränsningar på grund av 
förändrat liv, som är anpassat 
till behandlingsschemat.  
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9 Shaw, R. 
(2015). 
 
Storbritan-
nien. 
 
Health  

Being-in-
dialysis: The 
experience 
of the 
machine-
body for 
home 
dialysis 
users. 

Att 
undersöka 
upplevelser 
hos patienter 
med 
njursvikt, 
gällande 
användning 
av dialys-
maskinen. 

– Kvalitativ 
studie. 
– Djupintervjuer 
– 24 patienter 
som får dialys-
behandling. 

Patienterna upplevde en 
begränsad livsstil och sämre 
hälsa, men det bättre att få 
dialys än att leva utan 
behandlingen.  Genom att de 
kunde anpassa platsen och 
tiden för behandlingen 
upplevde de större oberoende 
och känsla av frihet. Det gav 
dem möjlighet av att resa 
utomlands på semester och 
kunna sköta arbetet. De kände 
även hjälplöshet, hopplöshet 
och nedstämdhet. Patienter 
som genomgick HD 
behandlingen klagade på 
långa restider till och från 
behandlingen, där de även 
blev deprimerade av att se 
patienter som inte kunde ta 
hand om sig själva. De 
upplevde oro på grund av 
begränsade aktiviteter, förlust 
av social status, familjens roll 
och sexuell dysfunktion. 
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10 Theofilou, P. 

(2011) 

Grekland 

Journal of 
clinical 
Medicine 
research 

Quality of 

Life in 

Patients 

Undergoing 

Hemodialysis 

or Peritoneal 

Dialysis 
Treatment 

Syftet var att 
jämföra 
patienter 
som 
genomgick 
HD 
behandling 
och 
patienter 
som 
genomgick 
PD 
behandling 
om hur de 
olika 
behandl-
ingarna 
påverkade 
patienternas 
livskvalitet 
och psykisk 
hälsa. 
 

– Kvantitativ 
studie 

– WHO 

Livskvalitet 

instrument och 

General Health 

Questionnaire 

(GHQ-28). 

– 84 patienter 

som genomgick 

HD behandling 

och 60 patienter 

som genomgick 
PD behandling. 

 

 

Resultaten visade lägre 
livskvalitet hos patienter som 
genomgick HD behandlingen i 
sociala relationer, ångest och 
sömnlöshet var högre hos 
patienter med HD behandling 
än hos patienter med PD 
behandling. 
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Timmers, L., 
Thong, M., 
Dekker, F., 
Boeschoten, 
E., Heijmans, 
M., Rijken,M 
Weinman, J. & 
Kaptein, A. 
(2008). 
 
Nederländ-
erna 
 
Psychology 
and Health 

Illness 
perceptions 
in dialysis 
patients and 
their 
association 
with quality 
of life 

Syftet var att 
undersöka 
uppfatt-
ningar om 
att leva med 
njursjuk-   
dom både 
hos patienter 
med 
hemodialys 
behandling 
och 
peritoneal-
dialys 
behandling. 

– Kvantitativ 
studie 
- ”Leventhal’s 
self-regulation” 
analysmetod 
– Enkätunder-
sökning där 133 
patienter 
svarade. 

Patienter som genomgick PD 
behandlingen upplevde en 
god livskvalitet. De hade 
mindre smärtnivå och bättre 
mental hälsa jämfört med 
patienter som genomgick HD 
behandlingen. Resultaten visar 
att patientens välbefinnande 
påverkades positiv av större 
kontrollen över sin 
behandling.  
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 BILAGA C KVALITETSGRANSKNING 
 
Granskning av kvantitativa artiklar  
 
● Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat?   
● Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?   
● Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven?   
● Vad är syftet? Är det klart formulerat?   
● Hur är metoden beskriven?   
● Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive 

exklusionskriterier)?  Hur har data analyserats?  
● Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata?   
● Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur?   
● Vad visar resultatet?   
● Vilka argument förs fram?   
● Förs det några etiska resonemang?   
● Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. vad gäller 

generaliserbarhet?   
● Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. omvårdnadsvetenskapliga 

antaganden?  
 
Granskning av kvalitativa artiklar 

 
● Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat?  
● Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?   
● Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven?   
● Vad är syftet? Är det klart formulerat?   
● Hur är metoden beskriven?   
● Hur är undersökningspersonerna beskrivna?   
● Hur har data analyserats?   
● Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?   
● Vad visar resultatet?   
● Hur har författarna tolkat studiens resultat?   
● Vilka argument förs fram?   
● Förs det några etiska resonemang?   
● Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?  
● Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 
  (Friberg, 2012, s. 138-139).  

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 



 

BILAGA D FÖRKORTNINGAR FÖR DIALYS FORMER 
 

 HD- hemodialys 
 HHD- hem hemodialys 
 PD- peritonealdialys 
 CAPD- kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialys 
 APD- automatisk peritonealdialys 
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