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Sammanfattning 

Bakgrund: I Sverige finns en stor patientgrupp vilka vårdas på grund av sin kroniska 
njursvikt. Njurfunktionen är livsviktig och av denna anledning inleder många människor 
dialys. Dialys är ofta en livslång behandling som inleds i väntan på en njurtransplantation för 
att kompensera för njurens funktionsnedsättning. Hemodialys genomförs på en dialysklinik i 
genomsnitt tre tillfällen per vecka. Problem: För människor beroende av dialys är det 
tänkbart att detta kan leda till anpassningar i patientens liv utefter behandlingen. 
Anpassningen kan potentiellt sett skapa ett lidande då människan kan bli begränsad eller 
berövad på friheter. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att belysa upplevelser i vardagen 
för patienter med dialysbehandling. Metod: En kvalitativ litteraturstudie. Resultat: 
Patienterna upplevde sig blivit beroende av andra människor och hade en känsla av förlust. 
Patienter med dialys upplevde sig begränsade till en värld där allt handlade om deras 
sjukdom och den enda interaktionen med andra människor var i egenskap av patient. 
Slutsats: Slutsatsen av studien är att man i bemötandet av patienter med dialys måste lägga 
resurser på att patienten ska kunna vara delaktig i sin egen vård. Positiva upplevelser kan 
skapas genom förståelse för patienternas förluster vilka kan liknas vid egenvårdsbrister. 
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Abstract 

Background: There is a large group of patients in Sweden that are treated due to their 
chronic renal failure.  Adequate kidney function is life essential and therefore dialysis will be 
initiated to compensate the kidneys deficiency among those patients. Haemodialysis is 
conducted at a dialysis clinic and patients go there for treatment 3 times a week in an 

average. Problem: For the individuals bound to dialysis it is likely that the treatment could 
lead to an obligate to adjust one’s life for the treatment. This adjustment could potentially 
create suffering due to limitations in life of the patient. Aim: The purpose was to create an 
overviewing understanding of patients’ experiences towards everyday life when treated with 
dialysis. Result: Patients undergoing dialysis experience that they are depending on other 

people. Patients expressed that they were restricted to a life where everything was 
experienced only through a patient perspective. Conclusions: Nursing recourses must be 
gathered against patient self-efficacy deficiency and motivation so that patient participates in 
care. Understanding patient’s experiences helps to identify self-efficacy deficiency.  
 

Keywords: Experiences, Hope, Nurse, Renal failure  



 

 

1 INLEDNING  

Patienter som lever med dialys behandlas på grund av en utav två möjliga orsaker, antingen 
kronisk eller akut njursvikt.  
 
Njursvikt kan ha många orsaker, till exempel kan patienter med ett obehandlat högt 
blodtryck löpa risk att i längden få ödesdigra effekter på njurfunktionen. Kronisk njursvikt 
kan inte botas med läkemedel men patientens symtom kan lindras. Den behandlingen som 
kan erbjudas är att patienten genomgår en njurtransplantation och i väntan på det brukar 
dialys utföras för att kompensera för njurens förlorade funktioner.  
 
I Sverige finns en stor patientgrupp vilka vårdas polikliniskt på grund av sin kroniska 
njursvikt. För många av dessa patienter kan det föreligga ett stort behov av 
omvårdnadsåtgärder för att möjliggöra kompensation av patientens egenvårdsbrister. 
Ämnet; att leva med dialys – friheter och begränsningar, har hämtats från det 
informationsbehov vilket belysts av avdelningen för Njurmedicin på Mälarsjukhuset i 
Sörmlands landsting. Det är av stort intresse för författaren att undersöka vad tidigare 
forskning av patienters upplevelser har visat eftersom att människors levnadsvanor har 
förändrats i ett snabbt tempo under senare tid och sannolikt kommer att fortsätta förändras. 
Förändringar som är särskilt påtagliga är de tekniska hjälpmedel som finns för social 
interaktion och planläggning av livet som kommer med exempelvis smarta telefoner. 
 
För den sjuksköterska som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med patienter som 
genomgår dialys så kan kunskap om tidigare patienters upplevelser lägga grund för en bättre 
förståelse för patienter och deras farhågor kopplat till sjukdom och njursvikt. Potentiellt sett 
kan sjuksköterskan bli bättre på att ge stöd samt bli mer tillgänglig i framtiden genom olika 
tekniska lösningar kommunikationen kan komma att förenklas genom smarta telefoner, TV 
skärmar i hemmet etc. Möjligheterna till hjälp och stöd kommer således förenklas i framtiden 
och de logistiska eller organisatoriska svårigheter som kan förekomma idag kan 
förhoppningsvis minskas. För de patienter som är beroende av dialys ställs krav på patienten 
i form av ett behov av ständig närhet till en dialysklinik men också att individen själv åläggs 
att föra med sig sjukvårdsmateriel och läkemedel i syfte att kunna utföra sin dialys på egen 
hand. Att detta kan upplevas begränsande är tänkbart eftersom kronisk njursvikt, med 
reservation för transplantation är, ett irreversibelt och livslångt tillstånd. Det är för 
författaren av stort intresse att ta reda på i hur stor utsträckning, på vad sätt men också 
patienters upplevelser av detsamma. 

2 BAKGRUND 

Härvid kommer begrepp som förekommer i studien att beskrivas. Initialt presenteras 
njurarnas funktion och prevalens samt definition av njursvikt presenteras. Därefter beskrivs 
gällande styrdokument, tidigare forskning och teoretiskt perspektiv. Bakgrunden avslutas 
med en problemformulering 



 

 

2.1 Njursvikt, definition och prevalens   

Patienter som lider av njursvikt har bristande funktion på sina njurar. Akut isättande 
njursvikt inträffar plötsligt på grund av yttre åverkan såsom trauma, förgiftning eller 
förhindrat tillflöde av blod till njurarna. Kronisk njursvikt däremot har ett långsamt förlopp, 
ofta många år med misskötsel av den egna kroppen. Misskötseln kan vara relaterad till 
patientens kostvanor, dålig skött diabetes eller inaktivitet. Patienter kan också drabbas av 
njursjukdom till följd av återkommande förgiftning med alkohol eller andra toxiska 
substanser alternativt extremt hård fysisk ansträngning vilket skapar muskelnedbrytning och 
påverkar njurarna negativt. Även de tillfällen då patienter insjuknar på grund av bakteriella 
infektioner kan dessa skapa inflammationer av olika slag vilka kan vara skadliga för njurarna.  
Människor föds normalt sett med två njurar. Dess funktion kan indelas i två kategorier då 
njurarna har både endokrina och exokrina uppgifter. Med exokrin funktion i njurarna så 
avses främst bildande och utsöndring av urin. Endokrin innebär effekter och funktioner som 
stimulerar kroppens innandöme t.ex. att producera erytropoetin för att möjliggöra 
tillverkning av röda blodkroppar och att omvandla vitamin-D till dess aktiva form tillhör det 
endokrina. Njurarna har också till uppgift att bibehålla saltbalansen i kroppen och kan 
genom detta bidra till att hålla vårat blodtryck på rätt nivå. Även rest- och slaggprodukter 
filtreras och utsöndras via njurarna vilket benämns som en exokrin funktion. I takt med att 
njurfunktionen försämras som vid njursvikt förlorar vi dessa förmågor och vi kan bli mycket 
sjuka om inte behandling sätts in. Av denna anledning inleder många människor dialys, 
ibland för alltid men också i väntan på en njurtransplantation (Nyberg & Jönsson., 2004). 
 

Definitionen av njursvikt beskrivs av Grefberg (2012) som en nedsatt funktion av njurarna. 
Funktionen kommer vidare i detta arbete att graderas i fyra steg utifrån vilken kapacitet 
njurarna har att filtrera urin. Denna förmåga uttrycks med glomerulär filtrationshastighet, 
GFR. Normalt GFR är mer än 90 ml/h och njursvikt ger oftast inga symtom innan denna nivå 
är nedsatt med 70% eller mer. GFR befinner sig då på cirka 20ml/h och svikten benämns 
svår njursvikt. Detta tillstånd är det näst sista steget av den fyrgradiga skalan vilken består av 
lätt, måttlig och svår nedsättning samt terminal njursvikt. Då patienten har en nedsatt 
njurfunktion har hen per definition njursvikt vilken kategoriseras som kronisk eller akut. Det 
som särskiljer dem är bland annat behandlingen. För den akuta njursvikten kan dialys vara 
en livräddande men fortfarande tillfällig behandling medan det för dem med kronisk 
njursvikt är absolut nödvändigt med livslång dialys alternativt njurtransplantation (Ericson 
& Ericson, 2012). Det finns i dagsläget cirka 3760 patienter i Sverige vilka behandlas 
intermittent med dialys till följd av kronisk njursvikt. Den absoluta majoriteten av dessa 
patienter får hemodialys på en klinik eller hemhemodialys medan övriga 21 procent 
behandlas med peritonealdialys (Gabara, Schön, & Stendahl, 2015). 

2.2 Dialysformer för patienter med njursvikt 

Begreppet dialys härstammar från det latinska språket och innebörden är att rena blodet 
genom att ta bort eller separera molekyler från blodbanan som är toxiska eller filtrera bort 
andra restprodukter efter processer i kroppen.  

För dialys finns två olika metoder som berörs i denna studie. Hemodialys genomförs på en 
dialysklinik och en patient får behandling i genomsnitt tre tillfällen per vecka. Väl på plats 
kommer en kanyl föras in i patienten via vilken blodet förs över till en dialysmaskin där 
blodet renas från restprodukter och giftiga ämnen genom ett semipermeabelt filter. 
Behandlingen kan ta allt ifrån tre till sex timmar att genomföra. Ett alternativ till att 
genomföra detta på klinik är att samma procedur utförs men i hemmet. För de 
dialyspatienter som istället genomgår peritonealdialys så föreligger ett annorlunda 
förfarande där dialysen istället sker inuti kroppen.  Istället för dialysmaskinen är det 



 

 

bukhinnan som utgör filter för blodet. Buken kommer då fyllas med dialysvätska som i övrigt 
liknar kroppens egen vätskesammansättning. Det är när vätskan ligger i bukhålan som själva 
dialysen sker och efter att vätskan tappas ur genom den inopererade peritonealkatetern så 
förs de toxiska ämnen och slaggprodukter med ut. Efter att vätskan tappats så förs cirka två 
liter ny vätska in i katetern som får stanna där tills påsen skall bytas, vilket brukar vara fyra 
gånger per dygn. All form av dialys innebär tidsåtgång. För de patienter som behandlas med 
påsdialys kan förfarandet vara mer flexibelt eftersom patienten själv väljer tid och plats för 
behandling jämfört med de hemodialyspatienter som har bokade tider på en klinik (Ericson 
& Ericson, 2012). 

2.3 Sjuksköterskans ansvar utifrån riktlinjer och lagstiftning   

Svensk sjuksköterskeförening (SSF) arbetar med sjuksköterskors utbildning, fortbildning och 
åtföljande av ICN etiska kod (SSF, 2014). I enlighet med SSF etiska kod åläggs 
sjuksköterskan fyra ansvarsområden. Dessa beskrivs med att förebygga sjukdom och främja 
hälsa, återställa hälsa och lindra lidande. Omvårdnad ska ges till alla som behöver det utan 
att skillnad görs för patienten baserat på trosuppfattning, ålder, kön, sexualitet med mera. I 
sjuksköterskans etiska kod framgår också att sjuksköterskan skall erbjuda vård till personer 
oavsett politisk åskådning, nationalitet, sjukdom eller funktionsnedsättning. 
Sjuksköterskan skall I enlighet med den etiska koden bidra till en ständig utvecklig i allt vad 
som rör patientvård med en bibehållen hög moralisk kvalitet i arbetet och värdighet för 
patienten. För att skapa och bibehålla en hög etisk standard och bästa möjliga miljö att vårda 
i är det vitalt med en stor medvetenhet hos sjuksköterskor. Författaren för detta 
examensarbete menar att med hög medvetenhet och särskilt kunskap om patienters 
upplevelser samt en väl kalibrerad moralisk kompass kan en god miljö för att lindra lidande 
skapas (SSF,2014).  
 
Sjuksköterskors arbete innefattas av styrs juridiskt av hälso- och sjukvårdslagen (SFS 
2017:30) vilken beskriver att arbetet utfört av sjuksköterskan skall förebygga ohälsa. Detta 
avkräver att sjuksköterskan angriper hälsoproblem utifrån flera aspekter vilket utförs både 
fysiskt och psykiskt såväl som kulturellt, socialt och andligt (Socialstyrelsen, 2017). Syftet 
med Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är att förhindra fysisk eller psykisk skada hos 
patienten och styr personal inom hälso- och sjukvård till att bemöta patienters behov med 
integritet och likvärdig respekt. All vård som bedrivs skall i största möjliga mån utföras i 
samråd med patienten. Patienten behöver därför få ta del av information som rör dennes 
hälsa och möjliga behandlingsalternativ för att kunna vara med i beslutsprocessen 
(Patientlag, SFS 2014:821). 
 
Sjuksköterskans ansvarsområde sträcker sig över sex kärnkompetenser där samtliga berörs 
när det kommer till omvårdnad av patienter med dialys. Fyra områden är särskilt påtagliga 
och innefattar; personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård,  
ledarskap och pedagogiska insatser i omvårdnadsarbetet.  För varje individ upplevs sjukdom 
och hälsa olika, det innebär att sjuksköterska måste anpassa sitt bemötande efter varje unik 
individs förutsättningar. Det benämns som personcentrerad vård och sker i ett partnerskap 
mellan patient, anhörig och vårdare. Sjuksköterskan är ansvarig för att omvårdnad bedrivs 
med respekt och bevarad värdighet. Vårdmötet baseras på patientens berättelse och ska syfta 
till att patient och anhörig blir sedda som individer med unika behov.  
Samverkan i teamarbete är viktigt för att ta vara på flera kompetensområdens expertis och 
det är sjuksköterskan med omvårdnadsansvaret som också blir ansvarig för att fördela 
resurser och äska om stöd från tillexempel paramedicin. Sjuksköterskan måste kunna 
samordna, prioritera och utvärdera insatserna och ställa dem mot patientens behov för att 
möjliggöra kontinuitet i vårdkedjan. All omvårdnad som bedrivs skall vara evidensbaserad 
eller bygga på beprövad erfarenhet. För att sjuksköterskan skall kunna leda individuella 



 

 

handledningsaktiviteter måste sjuksköterskan besitta en pedagogisk kompetens som möter 
patienter och anhörigas behov av utbildning (SSF, 2017) 
 
I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska framgår att sjuksköterskan i sin 
yrkesutövning skall ha en befäst duglighet i att kommunicera på ett professionellt sätt. 
Sjuksköterskan skall dessutom vara lyhörd och samtala på ett empatiskt vis med patienter 
och dess närstående i syfte att kunna ge råd, stöd och kunna vägleda dessa genom vården. 
I sin yrkesutövning skall legitimerad sjuksköterska kunna leda, planera och genomföra 
aktiviteter riktade mot patienter och närstående. Sjuksköterskan skall ha pedagogisk 
kompetens för att kunna utvärdera och möta patienter och anhörigas behov.  
Sjuksköterskan har ansvar för omvårdnaden och ska verka för att den sker med värdighet 
samt att hälsa främjas utifrån patientens behov vilket skall ske genom kontinuerlig och 
personcentrerad vård (SSF, 2017).  

2.4 Tidigare forskning  

I följande stycken beskrivs tidigare forskning utifrån fyra fenomen. Dels hur patienters 
välbefinnande i samband med dialysbehandling har uttryckts, men även betydelsen av 
följsamhet samt ett anhörigperspektiv och en kulturell aspekt på njursjuka patienter och 
deras liv med dialysbehandling  

2.4.1 Patientens välbefinnande 

Att vårda patienter med kronisk njursjukdom eller terminal njursvikt är en utmaning för alla 
inblandade parter. Även om stora delar av den dialysspecifika behandlingen sker på speciella 
kliniker är det ändå förekommande att patienter som lever med dialys också besöker 
sjukvården för andra somatiska besvär. Allmänsjuksköterskan bör därför ha en god insikt i 
och tillräcklig förståelse för patologin bakom njursjukdomar eftersom det påverkar hela 
patienten, inte minst deras välbefinnande. Dessutom är det av vikt att känna till de olika 
metoder patienterna använder för att hantera sin sjukdom (Vélez-vélez & Bosch, 2016).  
 
I en studie framgår att flera viktiga områden finns för sjuksköterskan när det kommer till 
patienter som lever med njursvikt. Utbildning av patienter är ett stort ansvarsområde men 
också att tolka patientens olika behov och dennes medicinering baserat på 
laboratorieresultat. Forskarna i studien menar vidare att det är av stor vikt för sjuksköterskor 
att ha kunskap om fatigue då detta är vanligt förekommande hos patienter med njursvikt. 
Uttrycket fatigue är engelska och betyder översatt till svenska; ”extrem utmattning”. 
Forskarna menar därför att det är av betydelse för sjuksköterskan att ha kunskap om fatigue 
och om hur det går att utvärdera hos patienten för att kunna bedöma och planera 
vårdhandlingar (Horigan, Rocchiccioli & Trimm, 2012).  
 
Att drabbas och leva med njursvikt har visats påverka patienten och dennes vardag i stor 
utsträckning. Forskningen visar att för patienter med njursvikt är det vanligt att de lever med 
besvärande smärtor och med tiden leder det till att de blir allmänt försvagade. Sjuksköterskor 
har därför erfarit att patienterna behövt kämpa med ett antal olika jobbiga upplevelser såväl 
som sjukdomsrelaterade åkommor. Att lindra dessa patienters lidande är därför en 
komplicerad process menar forskarna, eftersom deras symtom har betydande inverkan på 
patientens välbefinnande. Forskarna menar att bruket av smärtlindrande opioider har en 
direkt korrelation med patientens upplevelser av sin livskvalitet. De biverkningar som 
opioider för med sig, så som illamående och förstoppning, kan i sin tur leda till ett försämrat 
välbefinnande hos patienter med njursvikt. Det nedsatta välbefinnandet hos patienterna kan 
yttra sig i form av orolig sömn, nedsatt nutritionsstatus och kliande hud. Deras forskning 



 

 

visar att mer moderna behandlingsmetoder och en bättre omvårdnad för att motverka och 
lindra symtom och smärta behövs (Davison & Davison, 2011).  
 
Song och Sohng (2012) syfte var att studera hur aktivitet påverkar kroppssammansättning, 
livskvalitet, nivå av fysisk form och nutritionsnivå hos personer som genomgick hemodialys. 
Studien utfördes som en randomiserad jämförelse mellan två grupper där en grupp fick 
utföra fysisk träning tre gånger per vecka under 12 veckor. Resultatet för studien pekar på att 
för dem patienter genomgående dialysbehandling som har tillgång och möjlighet till, och 
utför fysisk träning med motståndsbelastning upplever sig ha en ökad livskvalitet. Även 
muskelmassa, grepp- och benstyrka ökade signifikant.  
 
Det finns hjälpmedel och information för att minimera svårigheter och passivitet hos 
patienter med dialysbehandling. För sjuksköterskan finns information om utbildning vilket 
kan nyttjas för att minska de negativa upplevelserna kopplade till sjukdomen vilket påvisats i 
forskning utförd av (Lam, Lee & Shiu, 2013). För sjuksköterskor vilka vårdar patienter med 
njursvikt är behandlingen av sådan karaktär att det kan avkräva mer eller mindre 
engagemang från patienterna. Medvetenhet om sjukdomen och kunskap om dess behandling 
samt biverkningar kan därför vara essentiellt. Patienterna bär ansvar för sin hälsa och 
utkomsten av behandlingen men de behöver verktyg i form av utbildning samt handledning 
för att kunna ta ansvaret och vara delaktiga i sin vård (Lam, et al., 2013). När följsamhet till 
behandling studeras bland patienter med dialys var det tre faktorer som var av signifikant 
betydelse; att vara kvinna, låg känsla av självkontroll och stor förståelse för sjukdomen. Hos 
de patienter som var av uppfattningen att dialysbehandlingen var en kronisk behandling 
valdes en undvikande coping-strategi.  
 
Syftet med en studie var att bedöma livskvalitet hos pre-dialytiska patienter. Förhoppningen 
var att kunna frambringa riktlinjer till utveckling av interventioner och omvårdnadsåtgärder 
vilka skall ge förutsättningar för en ökad livskvalitet. I studien stipuleras att för dem 
patienter med omedelbart förestående dialysbehandling, så är det biobeteenderelaterade 
faktorerna, det vill säga beteenden som rör; nutrition, vila och aktivitet samt livsåskådning 
och upplevelser, som har störst inverkan på livskvalitet hos patienter med kronisk njursvikt. 
Forskarna drar därför slutsatsen att nödvändiga, förmildrande åtgärder och bedömningar 
bör fokuseras mot just detta, Kim och Choi-kwon (2012).  

2.4.2 Betydelsen av följsamhet 

Tidigare forskning av Kim och Evangelista (2010), pekar på att en negativ 
sjukdomsupplevelse och dålig följsamhet till rekommenderad behandling kan leda till ett 
ogynnsamt resultat för dialyspatienter. Ogynnsamt resultat för patienter med njursvikt kan 
var i form av ökade biverkningar, otillräckligt hälsotillstånd för att genomföra 
transplantation eller död. I forskarnas studie framgår att det i dagsläget föreligger en brist på 
forskning som behandlar kliniskt resultat av njursvikt och dialys gentemot patienters 
upplevelser av och följsamhet till rekommenderad behandling. Kim och Evangelista (2010) 
studie syftade till att undersöka just detta och de kunde därför påvisa att 
sjukdomsupplevelsen i sig inte kunde förutspå eller påverka något kliniskt resultat, däremot 
påvisades att specifika följsamhetsbeteenden de facto hade en påverkan. Därför föreslås i 
studien att strategier för att stärka dialyspatienters följsamhet bör implementeras frikostigt i 
populationen som genomgår hemodialys.  
 
Vid tidigare forskning utförd på patienter med dialys och deras upplevelser av följsamhet 
gentemot sina vätskerestriktioner pekar Winters, Lindberg och Sol (2013) på att många 
patienter upplever problem med att följa sina restriktioner. Forskarna påtalar att för 
patienter med dialys är det livsviktigt för dem att de följer sina vätskerestriktioner. Om inte 
restriktionerna följs av patienten kan det leda till negativa upplevelser, svåra biverkningar 
eller i värsta fall döden. Forskarna menar att interventioner för att höja upplevelsen av 



 

 

självkontroll och förmåga kan ha en positiv inverkan på följsamhet vilket skulle leda till en 
positiv effekt på vätskekontroll och restriktion. 
 

2.4.3 Samspelet mellan närstående och patienter med njursvikt 

Forskning visar att människors erfarenheter av att vara delaktig i sin närståendes 
njursjukdom är komplicerad. I en studie uttryckte närstående att dem under tiden för 
anpassning till den kliniska miljön upplevde sig själva pendla mellan tillstånd av konflikt och 
tillit för vårdpersonalen. Det återges även i studien att närstående reagerade med obehag av 
att se de invasiva metoderna, så som nålstick, relaterade till dialys, vilket kunde härledas till 
erfarenheter av skiftande kvalitét på vården. De närstående uppgav att de uppskattade dem 
vårdgivare som tog sig särskilt tid att förklara fenomen kopplat till behandling och hade ett 
pedagogiskt förhållningssätt med en god relation till deras sjuka närstående. Detta var 
nödvändigt av den orsaken att de närstående själva blev aktiva i vården och behövde utföra 
diverse interventioner på sin närstående.  Författaren beskriver också hur sociala 
konstellationens dynamik mellan patient och närstående påverkas negativt på grund av 
spänningar kopplade till skuldkänslor, ekonomiska svårigheter och sociala restriktioner 
(Tong, Lowe, Sainsbury & Craig, 2010). 
 
Tidigare forskning visar att patienterna beskriver att de ogärna diskuterar de negativa 
känslor som kan uppstå med sina närstående. Exempel på ämnen de undvek var bland annat 
känslor kring deras sjukdom och oron över att inte hitta en möjlig donator (Traino, 2013).  

2.4.4 Kulturell aspekt på upplevelsen av njursvikt 

Kim, Evangelista, Phillips, Pavlish och Kopple (2012) utförde en studie där dem undersökte 
huruvida skillnader i upplevelser av sjukdom förekom hos patienter med understödjande 
hemodialys i olika delar av världen. Terminal njursvikt visade sig i resultatet ha högre 
prevalens bland de patienter med sämre förutsättningar kopplat till socioekonomisk status, 
utbildningsnivå och arbetslöshet.  I resultatet påvisades att koreanska deltagare hade högre 
andel emotionella störningar än deras medinformanter. Samtidigt uppvisade afro-
amerikanska deltagare att de istället hade en sämre upplevelse än övriga då det kom till 
interventioner och medicinering nödvändig för deras sjukdom. Kim, et al., (2012) drar därför 
slutsatsen att patienter med olika etnisk härkomst kan komma att uppleva sin sjukdom och 
vård annorlunda. Fenomenet implicerar att kliniska utkomsten av vården kräver skillnader i 
bemötande och behandling. Samma studie visade också att patienterna värderar sin 
delaktighet olika högt samt att de hade olika stora informationsbehov.  
 
Patienternas behov kan uppfyllas på flera vis, bland annat genom att de själv får ta ansvaret 
att följa nutritionsrekommendationer, medicinering och andra aktiviteter. Dessa åtaganden 
är något som inom asiatisk kultur åläggs familjen och det förväntas av den sjuka att endast 
vara en passiv mottagare av vård. Med teknisk utveckling, bättre anpassad medicin och ökad 
förståelse för sjukdomar så lever patienter med dialys längre. Det är dock okänt om ett längre 
liv med dialys är det samma som upplevelsen av ett bättre liv och ökad livskvalitet för 
patienterna (Griva, et, al. 2013).  

2.5 Teoretiskt perspektiv 

Vårdteoretisk utgångspunkt för detta examensarbete grundar sig på Orem egenvårdsteori 
(Orem, 1995). Den valda teoretiska referensramen anses av författaren för examensarbetet 



 

 

särskilt lämplig då dialysbehandling ofta är av sådan karaktär att det avkräver aktiv 
medverkan i vården från patienten. Enligt Orem har människan en naturlig förmåga till 
självhjälp. Omvårdnad ska syfta till att identifiera brister i denna förmåga och ge stöd vid 
behov. Syftet med denna teori är att möjliggöra en god hälsa och välmående vilket sker 
genom att individen på eget ansvar tar vid och utför aktiviteter så kallad egenvård. Egenvård 
är det område inom omvårdnaden där sjuksköterskan kan spela en betydande roll. Hennes 
förmåga att upptäcka brister gör att hon kan främja patientens förmåga och bistå. 
Många dialyspatienter med endast njursvikt är med rätt behandling en grupp som generellt 
sett är relativt friska. Därför är det av stor vikt att ge dem stöd i sin egenvård för att undvika 
att hospitalisera dem.  
Omvårdnadsteorin har tre teorier; egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem som 
har sin grund inom det generella området för omvårdnad (Orem, 1995).  

2.5.1 Egenvård 

Termen egenvård innebär den vård patienten utför själv när den nått ett mognadsstadium 
som möjliggör kontrollerade, effektiva och meningsfulla åtgärder åt sig själv 
Enligt Orem (1995) innebär egenvård ett naturligt mänskligt beteende där individen utför 
inlärda beteenden och aktiviteter för att främja välbefinnande samt bevara sin normala 
funktion som person. Till dessa beteenden hör basala saker som hygien, kost och vila men 
också sådant som stimulerar välbefinnande, god hälsa, kunskap och utveckling (Orem, 1995).  

2.5.2 Egenvårdsbrister 

 
Brister i egenvården uppstår när förhållandet mellan krav och efterfrågan på egenvård är 
större än individens förmåga och kapacitet vilket skulle leda till att sjuksköterskan 
tillhandahåller vård. Vid vårdmötet bör egenvårdsbrister sökas efter hos patienten så ett 
omvårdnadssystem kan formas för att sjuksköterskan skall kunna bistå där behoven finns. 
Beroende på hur mycket brister patienten har så kommer patienten att ha olika stora behov 
av stöd (Orem, 1995).  

2.5.3 Omvårdnadssystem 

 
Inom teorins område för strategier som sjuksköterskan kan använda sig av finns ett fält som 
lyfts fram särskilt och det är undervisning. Genom handledning av patienten kan ett 
förhållande utvecklas till att skapa inlärning för patienten vilket formar en terapeutisk miljö. 
Sjuksköterskan har därför en viktig funktion i patientens egenvård eftersom hon bidrar till 
att patienten åter lär sig att ta hand om sig själv. Genom att identifiera behov av kunskap hos 
patienten kan en omvårdnadsplan iordningsställas och sjuksköterskan delar sedan med sig 
av sin kunskap för att stödja patienten i sin egenvård. Med ett sådant bemötande kan 
omvårdnad komplettera patientens förmåga till egenvård. Att tillämpa Orem (1995) teori på 
egenvård och egenvårdsbrister på den studerade patientgruppen kan skapa ett ramverk för 
bedömning och interventioner (Orem, 1995). 

2.6 Problemformulering 

När en patient inleder dialysbehandling är det tänkbart att detta leder till att patienten 
upplever sig tvingad till att anpassa sitt liv efter behandlingen och följsamheten till den 



 

 

restriktiva behandlingen har visat sig vara relativt låg. Anpassningen kan skapa känslor av ett 
upplevt lidande då patienter som genomgår dialysbehandling blir begränsade och berövade 
av sina friheter vilket i längden bl.a. påverkar patientens sociala relationer. Vidare finns en 
del kulturella anpassningar för patienten, de anhöriga och vårdorganisationen att ta i 
beaktan.  

Tidigare forskning lyfter fram brister hos patienter inom självkontroll och följsamhet vilket 
tros vara på grund av en negativ sjukdomsupplevelse. Om sjuksköterskan har kännedom om 
patienters upplevelser av dialysbehandling kan problemen minskas eftersom sjuksköterskan 
även har kunskap om förfarandet vilket senare kan förmedlas till patienterna. Genom en 
bättre förståelse för patienten kan sjuksköterskan bli bättre på att informera om och 
uppmuntra samt ge stöd till en ökad delaktighet i vården för en främjad hälsa hos patienter 
med njursvikt. En god mental hälsa och välbefinnande är eftersträvansvärt. Skäl till att 
närmare studera ämnet föreligger då det ingår i sjuksköterskans profession att både vårda 
patienter i sjukdom men även att lindra lidande och att främja hälsa.  

3 SYFTE 
Syftet med litteraturstudien är att belysa upplevelser i vardagen för patienter med 
dialysbehandling. 

4 METOD 
Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie av vetenskapliga, kvalitativa 
artiklar enligt metoden för en beskrivande syntes vilken beskrivs i (Evans, 2002). Metoden 
ansågs lämplig då studiens syfte var att beskriva patienters upplevelser, och materialet består 
således av sammanställt resultat av tidigare kvalitativ forskning.  

4.1 Datainsamling och urval 

Då syftet med examensarbetet har en tydlig vårdvetenskaplig anknytning användes i 
huvudsak databasen PubMed och Cinahl för att kunna inhämta tillräckligt stort datamaterial. 
I examensarbetets inkluderade artiklar nyttjades avgränsningar i form av inklusion och 
exklusionskriterier. Kvantitativa studier och forskning med medicinsk ansats exkluderades. 
Till exklusionskriterier hörde också forskning med enda avsikt att studera ett enda biologiskt 
köns upplevelser. Inklusionskriterierna som brukades innebar att studien måste vara utförd 
2012 eller senare för att vara aktuell, det skulle också innefatta ett patientperspektiv som 
utgångspunkt för studien. Samtliga dialysformer var önskvärda till studien.  

Sökningar i PubMed kombinerade sökorden ”dialysis patients” med termen ”patients 
experiences on dialysis” och gav ett sökresultat med artiklar vilka bedömdes, utifrån sin titel, 
spegla syftet för examensarbetet. Sökresultaten framgår av sökmatrisen i bilaga A.  

Efter att abstract lästs uteslöts de artiklar som inte var på engelska och de studier som 
presenterade ett kvantitativt resultat, övriga valdes ut för vidare kvalitetsgranskning och 



 

 

analys i examensarbetet. Då ett antal artiklar uteslutits behövdes ytterligare datamaterial och 
därför gjordes också sökningar i Cinahl med sökorden” dialysis patients AND (perceptions or 
attitudes or opinion)” tillsammans med inklusion- och exklusionskriterier enligt tidigare för 
enklare hantering och granskning. Till detta användes avgränsningar och för ett ökat antal 
resultat bestämdes publikationsår till 2010–2017. Fulltext och abstract skulle finnas 
tillgängligt samt att endast granskade vetenskapliga artiklar skrivna på engelska skulle 
inkluderas.  Materialet var initialt begränsat och för att få ytterligare forskning till 
examensarbetet utfördes fler sökningar med söktermerna ” (dialysis or hemodialysis or 
haemodialysis) AND (attitudes or attitudes or perceptions or opinions or thoughts or 
feelings or beliefs or knowledge or understanding)”.  

Flera av de nya studierna visade sig vara inriktade på andra perspektiv såsom anhöriga eller 
vårdare och därför utfördes flera olika kombinationer med ovan nämnda sökord. Dessa 
sökningar ledde till att 2 artiklar kunde väljas ut från varje sökning till examensarbetet. 
Slutligen valdes sammanlagt 11 vetenskapliga artiklar för examensarbetet och presenteras i 
korthet i artikelmatrisen under bilaga B. Då sökningen nått sitt resultat enligt bestämda 
kriterier så lästes samtliga abstract med målet att bedöma om artikeln kunde uppfylla syftet. 
Om så gällde kom hela artikeln att läsas och kvalitetsgranskning genomfördes enligt Friberg 
(2012b) granskningsmodell, se Bilaga C. Utifrån frågor i granskningsmallen kunde artiklarna 
graderas baserat på om de uppfyllde kraven i mallen men även hur välformulerade studierna 
var.  

Ifrån mallens 18 punkter valdes de första 8 frågorna ut vilka kunde besvaras med antingen ja 
eller nej. För varje uppfyllt kriterium gavs 1 poäng och för att studien skulle bedömas till hög 
krävdes 8 poäng. Vid kvalitetsgranskningen visade sig 11 studier hålla hög kvalitet då de 
uppfyllde samtliga av de 8 utvalda kriterierna (Friberg, 2012b).  

4.2 Dataanalys 

Metoden för denna studie var en systematisk litterastudie med beskrivande syntes genom 
bearbetning och presentation av kvalitativ forskning. Syftet med en kvalitativ ansats var att 
ge en förståelse för fenomen baserade på upplevelser från flera patienter. Litteraturstudien 
krävde en strukturerat arbetsgång för att författaren skulle kunna ha en god kontroll på all 
insamlad data inom området och därför valdes analysmetoden beskriven av Evans (2002) 
vilken går ut på att syntetisera ett resultat genom stegvis arbete (Polit & Beck, 2012). Enligt 
Evans (2002) finns två metoder för bearbetning av kvalitativa data; tolkande och beskrivande 
syntes. Den beskrivande syntesen som användes i denna studie har som syfte att återge vad 
som resulterat av tidigare studier, bearbeta dessa resultat och tolka dem till nya slutsatser. 
Beskrivningen av fenomen grundar sig i en sammanställning av flera studiers teman från 
identifierade nyckelfynd i insamlade data. 
 
Initialt utfördes insamling av data enl. 4.1, därefter genomfördes kvalitetsgranskning enligt 
Friberg (2012b) granskningsmallar, se bilaga. C, därefter kodades artiklarna med färger och 
symboler för spårbarhet, ökad tydlighet och transparens. 
 
I följande steg lästes artiklarna först överskådligt utifrån ett induktivt förhållningssätt då det 
inte fanns någon hypotes samt för att förenkla hanteringen (Polit & Beck, 2012). Därefter 
lästes de mer ingående för att hitta nyckelfynd, som stämde överens med syftet för egen 
studie. Artiklarna lästes i sin helhet och därefter kom resultatdelen att läsas upprepa de 
gånger för att urskilja viktiga resultat som skulle utgöra nyckelfynden. Genom upprepad 
läsning för att hitta kärnan i resultatet kunde viktiga detaljer uppmärksammas och 
sammanlagt identifierades 142 nyckelfynd. När nyckelfynd påträffades som speglade syftet 
för egen studie kodades nyckelfyndet efter vilken studie de tillhörde. I Tabell 1 framgår 



 

 

exempel på delar av nyckelfynd som lyfts ut under analysprocessen och hur dessa senare kom 
att forma teman och subteman (Friberg, 2012a).  
 
I tredje steget sammanställdes studiernas likheter baserat på nyckelfynden som grupperades 
och kategoriserades i gemensamma områden. Nyckelfynden ledde fram till fyra subteman 
som samgrupperades under två teman utefter likheter i studierna. Teman och subteman 
formades och namngavs med syftet för examensarbetet i beaktan. I tabell 1: framgår exempel 
på̊ processen med nyckelfynd, tema och subteman och i resultatet finns hänvisning till 
orginalstudien (Friberg, 2012a). 
 
I sista steget skedde en presentation av de fastställda teman, subteman och innehållande 
nyckelfynd i studiens resultat. De teman som var gemensamma länkades samman och olika 
fenomen framträdde vilka beskrevs genom åter referering till respektive originaltext. Utifrån 
de analyserade studierna så nyttjades dess författares egna uttryck och formuleringar för att 
säkerställa exakthet i den beskrivande syntesen. Teman och subteman utgjorde rubriker för 
att säkerställa tillförlitligheten i resultatet då fenomen beskrevs. Utefter nyckelfynd skrevs 
resultatet i löpande text med inbäddade citat från ursprungsartiklarna för en förfinad 
beskrivning av fenomen (Friberg, 2012a). 
 
Tabell 1 exempel på analysprocessen  

Nyckelfynd Tema Subteman 
"Access-site related concerns include fear of 
infection and maintaining cleanliness. Pain and 
discomfort arising from the needling of access-
sites were however the most significant among 
these concerns." Lai, Loh, Mooppil, Krishnan & 
Griva, 2012 p. 679) 

 
 
 
 
Patientens 
begränsningar 

Att leva med en 
uttröttande 
behandling 

"For those participants who lived with 
children in their homes or were close with their 
grandchildren, the amount and quality of 
time they were able to spend with them was 
compromised." (Horigan, Schneider, Docherty & 
Barroso, 2013 p. 7)  

Förhindrade att 
umgås med 
vänner och 
familj 

"The HD-imposed routine makes for a life 
regulated by the clock and limits every decision 
that the person on HD makes and every step 
taken. There is no single part of the routine that 
can be skipped." 
 (Lin, Han & Pan, 2015 p. 38) Patientens förluster 

Förlorat hopp 
och mening med 
livet 

"Many adolescents spoke of difficulties they had 
with self-care activities such as bathing, 
working and carrying heavy objects... Some 
mentioned the protective attitude of their 
families, which led to feelings of inadequacy." 
(Başkale & Başer, 2011 p. 424) 

 Förlorad frihet 
att sköta sig själv 



 

 

5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Valda artiklar har genomgått etisk granskning (Codex, 2017) och egen förförståelse var lagd 
åt sidan för att inte forcera fram ett eget resultat (Polit & Beck, 2012). Nedan följer de 
överväganden som gjorts i samband med egen studie gällande kritiskt förhållningssätt vid 
analys och val av artiklar. Forskning innebär regler och föreskrifter som bildar riktlinjer för 
hur studier skall utföras. När studierna inkluderar människor är det särskilt viktigt att varje 
forskare tar ansvar för att hålla en hög moralisk kvalitet för att inte kränka deltagare i 
studier. Forskare får inte anpassa sina resultat eller fara med osanning för att kunna dra 
förbestämda slutsatser. Därför inkluderades bara forskning som var etikprövad och godkänd 
efter forskningsetisk granskning till egen studie. För en hög nivå på egen studie åtföljdes 
reglerna för fusk, förfalskning och stöld av forskningsdata (Codex, 2017). När ett resultat 
redovisas måste det göras förutsättningslöst utan inblandning av egna åsikter. Författaren 
bär det yttersta ansvaret för att det som presenteras i studien är etiskt hållbart (Polit & Beck, 
2012). 

6 RESULTAT 

Efter genomförd litteraturstudie framträdde två stycken teman genom tolkning av tidigare 
forskningsresultat baserade på patienters berättelser i samband med dialysbehandling. 
Tolkningen av det kvalitativa forskningsresultatet skapade teman vilka namngavs med; 
Patientens begränsningar och Patientens förluster. Till vart och ett av dessa teman skapades 
också två underrubriker, s.k. subteman vilka framgår av tabell 2. I varje tema redovisas 
tillhörande subteman tillsammans med citering från originalkällan. 
 
Tabell 2 Översikt av tema och subteman 
Tema Subteman 

Patientens begränsningar Att leva med en uttröttande 
behandling  
Förhindrade att umgås med vänner 
och familj 

Patientens förluster Förlorad frihet att sköta sig själv 
 

Förlorat hopp och mening med livet  

 
Sammantaget visade resultatet att vardagen påverkas i stor utsträckning för patienter med 
dialys. Dem upplevde att dem var beroende vilket kan tänkas stämma eftersom 
dialysbehandlingen var kritisk för deras överlevnad och utan dialysen skulle patienterna inte 
kunna överleva. Patienterna var därför beroende av både behandling och människorna som 
bistod vid behandling, såväl som anhöriga. Upplevelsen av att inte kunna sköta sig själv 
framträdde återkommande i flera studier som något centralt och viktigt för patienterna att 
hantera.  Patienter med dialys upplevde sig objektifierade eftersom att de inte utförde något 
utan snarare passivt bara fanns till och var antingen på väg till dialysbehandling, genomförde 
dialys eller kämpade mot biverkningar från nyss genomförd dialys. Då syftet med detta 
arbete fokuserade på att belysa patienters upplevelser relaterade till deras liv i nuet, deras 
vardag, så kan här nämnas att positiva upplevelser beskrevs mycket sällan och när de 
nämndes handlade de om framtidshopp och acceptans av sjukdomen och var inte direkt 
kopplade till patienternas upplevelse av deras vardag. 



 

 

6.1 Patientens begränsningar   

Under temat beskrivs upplevelsen av sjukdom och behandling, som uppkommit på grund av 
njursvikt, vilken hindrar patienten från ett normalt liv och skapade känslor som inte fanns 
hos patienten innan dialysbehandling.  

6.1.1 Att leva med en uttröttande behandling  

Patienterna hävdar att de ständigt kände sig tvingade till att förhindra försämring av 
sjukdomen vilket inkräktade på livet och tog ifrån dem möjligheterna till typiska 
vardagssysslor (Başkale & Başer, 2011; Lai, et al., 2012). Detta gjorde att patienterna kände 
sig återhållna i sitt liv och patienterna upplevde sig vara fast i en ändlös process där dem var 
ständigt beroende av tidspassning och platser där dialys var tillgängligt (Baillie, Lankshear, 
Featherstone, 2015). 
 
Patienterna upplevde sig ha begränsade möjligheter till att planera in annat i sitt liv än 
behandlingen vilket gjort att de förlorat kontrollen på sin tillvaro och kände sig tvingade till 
att ha ett överdrivet fokus på klocka och kalender (Baillie, et al., 2015; Lai, et al., 2012).   
 
Upplevelserna ledde till ekonomiska svårigheter men också försämrade resultat i studier 
vilket i sin tur skapade känslor av utmattning (Başkale & Başer, 2011). Patienterna hade en 
önskan om att få sitt liv tillbaka (Lai, et al., 2012) och vissa uppgav sig vara uttråkande av att 
behöva följa sin strikta diet och den återkommande medicineringen (Baillie, et al., 2015). 
 
Flera av patienterna kände sig begränsade av sin nya verklighet och upplevde det svårt att 
leva då de tvingades följa restriktioner och att anpassa sig till rutiner som de inte haft tidigare 
(Baillie, et al., 2015; Başkale & Başer, 2011) 
Patienter med dialys brottades med sina egna beslut om vilken dialysform som valts (Başkale 
& Başer, 2011) och de upplevde sig föra en ständig kamp mot sin sjukdom och behandling 
Lai, et al., 2012). 
 
Patienterna upplevde flertalet negativa konsekvenser och uttryckte i synnerhet den 
tidskrävande behandlingen som mycket uttröttande. Flera patienter beskrev också hur deras 
begränsningar tärde på orken (Baillie, et al., 2015; Ekelund & Andersson, 2010). En patient 
beskrev sin utmattning såhär; "My appearance has changed a lot. I encountered one of my 
students last week and he asked if it was me! He said that I seem 10 times older and he 
couldn’t believe what he was seeing. He even asked if I was a drug addict!" (Kazemi, 
Nasrabadi, Hasanpour, Hassankhani & Mills, 2011 p. 91).   
Patienterna upplevde tillstånd av fysisk och psykisk utmattning till följd av biverkningar från 
behandlingen men även på grund av sömnbrist vilket ytterligare försvårade 
utmattningsproblematiken och patienterna menar därför att de levde med ständig fatigue 
(Horigan, et al., 2013; Kazemi, et al., 2011). 

6.1.2 Förhindrade att umgås med vänner och familj  

Patienterna var på grund sin sjukdom tvingade till restriktioner i kost och dryck, därmed 
upplevde de en förlust av möjligheter till spontanitet och att knyta band till andra människor. 
För att inte missa behandlingstider uppgav patienterna att de behövde utföra noggrann 
planering inför möten med sina vänner. Sociala evenemang såsom middagar var därför i stort 
sett obefintliga. Detta beskrivs av dem själva som att vara invalidiserad i sitt sociala liv och 
upplevdes belasta relationerna vilket skapade en oro för att förhållanden skulle brista och att 
nyförvärvade relationer skulle försvåras (Guerra-Guerrerro, Plazas, Cameron, Salas & 
González, 2014; Horigan, et al., 2013) 
 



 

 

Patienterna berättade om förändrade roller i familjen eftersom de själva hade blivit till 
patienter och övriga familjen fungerade likt vårdare. De patienter som var föräldrar uppgav 
att de förlorat möjligheten till att umgås med sina barn sedan dialysbehandlingen inleddes 
(Horigan, et al., 2013) och behandlingen skapade en känsla av att de blivit tillintetgjorda av 
familjemedlemmar när de inte längre klarade av att sköta sig själva. Patienterna var i stort 
behov av familjens stöd men inom patientgruppen infann sig samtidigt en outtalad vilja att 
lämna, inte bara sina barn, utan också sin partner i syfte att lindra sitt eget och övriga i 
familjens lidande (Başkale & Başer, 2011; Monaro, Stewart & Gullick, 2014). 
 
Patienter med dialys upplevde en negativ effekt på deras sociala förhållanden sedan de fått 
svårare att knyta nya sociala band. De upplevde att de inte längre passade in bland andra 
människor eftersom de kände sig annorlunda och valde därför att undvika sociala 
tillställningar (Başkale & Başer, 2011; Monaro, et al., 2014). En studie beskrev att; "Some 
patients felt that their low sense of self-esteem limited their possibilities of getting in touch 
with other persons socially…" (Ekelund & Andersson, 2010 p. 33). 
 
Sjukdomen och behandlingen förde med sig en känsla av utanförskap vilket skapade social 
isolering och patienterna uppgav att de var i behov av stöd i sina relationer.  
Vidare önskade patienterna att de blev bemötta på samma sätt som friska individer för att 
slippa känna skam inför sina medmänniskor (Horigan, et al., 2013) och att slippa  
gömma sin sjukdom vilket gjorde det svårt för dem att delta i aktiviteter (Ekelund & 
Andersson, 2010; Kazemi, et al., 2011). 

6.2 Patientens förluster  

Patienterna upplevde påtvingade beteenden och uppträdanden som de tidigare inte hade 
vilket begränsade deras möjligheter att leva ett normalt liv. Oavsett vart individen var i livet, 
åldersmässigt eller socialt så förändrades vardagen till något som de själva upplevde som 
förluster vilka beskrivs nedan. 

6.2.1 Förlorad frihet att sköta sig själv  

Patienterna uppgav att de hade förändrats med sin sjukdom (Kazemi, et al., 2011) och 
beskrev dialysbehandlingen som att den begränsade dem till en värld där allt handlade om 
deras sjukdom och den enda sociala interaktionen var i egenskap av patient (Lin, et al., 
2015). Patienterna upplevde det som chockartat att ha blivit beroende av andra människor 
och sade sig ha en känsla av förlust eftersom de var återhållna från att sköta sitt eget liv. Vissa 
patienter som förlorat sin autonomi upplevde sorg och ett lidande på grund av den 
förändrade självbilden eftersom de kände sig som en börda för sin omgivning (Kazemi, et al., 
2011; Lin, et al., 2015).  
 
Återkommande för patienterna var en stark känsla av chock och sorg samt att de upplevde sig 
överväldigade och rädda för att kliva utanför de ramar som vård och behandlingen innebar. 
Patienterna blev överrumplade av sjukdomen och dess innebörd för vardagslivet. 
Upplevelsen av sjukdom och behandlingen var en typ av yttre faktor som inte patienterna 
själva kunde påverka och fråntog dem deras trygghet och säkerhet. Patienterna upplevde sig 
ha förlorat möjligheten att sköta sig själva då dem dels måste genomgå ständig behandling, 
men också förlita sig på andra människor (Ekelund & Andersson, 2010; Moran, Scott & 
Darbyshire, 2011). 
 
Patienterna upplevde förlust av självkontroll och en förändrad självbild eftersom dem sörjde 
ett förlorat liv och upplevde sig tvingade till dialys flera gånger i veckan. 



 

 

Förlusten av sina friheter orsakades av sjukdomen som skapade ett beroende av vård och 
behandling. Patienter i studierna uppgav att dem tidigare haft en till synes obesvärad vardag 
där dem kunde göra val i vardagen utan hänsyn till behandlingstider eller besvärande 
biverkningar och symtom från sjukdom. Flera av patienterna var helt oförstående för hur de, 
som de själva beskrev det; ”halkat in på dialysbehandling”, och det upplevdes som något 
plötsligt att behöva dialys (Başkale & Başer, 2011; Lin, et al., 2015). 
 
Patienterna upplevde ett stort antal besvärande förändringar vilket gjorde det svårt att leva 
och skrämde upp i synnerhet de unga patienterna, särskilt vid tankar om framtiden (Guerra-
Guerrerro, et al., 2014). En studie beskrev problemen med; "Moreover, the restrictions 
imposed by haemodialysis prevented them from performing many of the everyday activities 
they had taken for granted in the past" (Moran, et al., 2011 p. 505). Dialysbehandlingen 
fråntog dem tankar om framtiden såsom föreställningen om att kunna sköta sitt jobb eller 
njuta av nöjen. Patienterna beskrev dessa upplevelser som en djup känsla av förlust samt en 
rädsla inför det okända (Guerra-Guerrerro, et al., 2014; Monaro, et al., 2014). 
 
Patienter med dialys upplevde att dem mentala förberedelserna sällan var tillräckliga och de 
uppgav sig ha känslor som kunde liknas vid emotionell chock över att inte längre ha kontroll 
över sin egen tid. Patienterna upplevde sig ha blivit överväldigade av skräck inför sin förlust 
av frihet då det med hot och risk för döden som dem måste åtfölja den livslånga 
behandlingen. På grund av den plötsliga omsvängningen i livet var det vanligt att känslorna 
visade sig genom ilska och oro men även introvert som depression (Kazemi, et al., 2011; 
Monaro, et al., 2014).  

6.2.2 Förlorat hopp och mening med livet  

Patienternas upplevelser av att inte kunna sköta sig själva gjorde att de sa sig ha förlorat 
syftet med livet. Det beskrevs av patienterna som mycket chockerade och att de därför 
försökte negligera sitt tillstånd i ett försök att återfå kontroll (Lai, et al., 2012). Initialt, då de 
startade behandlingen, upplevde patienterna hopp och trygghet men med tiden förändrades 
upplevelserna till osäkerhet inför hur de skulle klara av sitt liv (Baillie et al., 2015; Lovink, 
Kars, Man-Van Ginkel & Schoonhoven, 2015). 
 
Patienter med dialys upplevde att deras sökande efter stöd var gränslöst. Detta stöd 
upplevdes behövas för att inte förlora sitt hopp. I ett försök att bibehålla hoppet använde de 
ständig nya metoder för att sätta ord på sina upplevelser för att skapa en mening med livet. 
Patienterna hoppades att processen skulle hjälpa dem att förklara vilka behov de hade för att 
ha en fortsatt mening med livet (Ekelund & Andersson, 2010; Guerra-Guerrerro, et al., 2014).  
 
I denna process sökte patienterna spirituellt stöd för att fortsatt hålla motivationen uppe och 
orka utstå sin behandling. Patienterna upplevde att deras mentala styrka och uthållighet 
prövades när de försökte se ljus i slutet av tunneln och hoppades bli av med sitt upplevda 
fängsel. En patients situation beskrevs med; "When forced to confront the immediacy of 
dialysis, Sharon was overwhelmed and fearful of lifelong incapacity or early death" (Monaro, 
et al., 2014 p. 3266). Patienterna hade en önskan om att återfå livet dem hade innan sin 
sjukdom och för detta hade de utvecklat en strategi som kunde liknas vid att leva med hopp 
(Lovink, et al., 2015; Moran, et al., 2011). 
 
Patienterna uppgav att starka negativa upplevelser uppstod i samband med att de skulle 
stickas med nålen som används vid dialys och det invasiva ingreppet upplevdes förvärra 
deras redan ansträngda livsåskådning varför upplevelser av livet var alltjämt sämre just efter 
utförd dialysbehandling. De berättar också att de i sitt liv måste vara kreativa i väntan på nya 
och smidigare behandlingsformer (Baillie et al., 2015; Lai, et al., 2012; Monaro, et al., 2014).  
 



 

 

Patienternas förlorade spontanitet gjorde att deras livsglädje gick förlorad och därigenom 
även deras möjlighet att fortsatt vara medmänniska. Patienter med dialys vill kunna se en 
framtid men detta omöjliggörs då de upplevde att de inte kunde se ett slut på behandlingen. 
De upplevde att deras liv bestod av en ändlös väntan vilket fick deras osäkerhet att skina 
igenom. Osäkerheten skapade ett stort behov av information från deras sjuksköterska som 
ibland kunde lindra de negativa känslorna. Därför upplevde patienter med dialys att 
sjuksköterskan hade en mycket viktig roll vilket var anledningen till att dem önskade sig 
hennes närhet och tillit (Başkale & Başer, 2011; Monaro, et al., 2014). 

7 DISKUSSION 

Nedan diskuteras de faser som examensarbetet passerat kopplat till studiens resultat vad 
avser sammanställning av tidigare forskning och riktlinjer, metod för studien samt etiska 
överväganden 

7.1 Resultatdiskussion   

Ingenting i examensarbetets resultat kom att belysa upplevelser hos patienter med lägre 
socioekonomisk status. Av resultatet gick inte heller att utläsa om upplevelser skiljde sig 
mellan olika etniska grupper. Resultatet i examensarbetet är därför bedömd till att endast 
vara en generell beskrivning av upplevelser hos patienter med dialysbehandling. 
Överförbarheten av resultatet till alla patienter med dialys, antas av denna orsak vara 
begränsad.  
 
I examensarbetets resultat kunde det påvisas att många människor har liknande upplevelser 
där stora delar övervägande kom att handla om framtiden. Under datainsamlingen framkom 
att forskning som skildrar familjen och unga vuxna samt icke myndiga patienter och dess 
upplevelser inte är vanliga. I en tidigare studie som speglade ett närståendeperspektiv utifrån 
familjen kom detta att vara ett intressant tillskott till examensarbetet eftersom resultatet 
berörde patienter vilkas närmast närståendes krets ofta är familjen. I tidigare forskning 
framgår att patienternas närstående var delaktiga i sina patientens vård och de närstående 
uppskattade särskilt dem sjuksköterskor som tog patienterna på allvar och täckte alla 
närståendes behov av information (Tong, Lowe, Sainsbury & Craig, 2010).  
 
I resultatet för examensarbetet framkom att patienterna hade en förståelse för att behandling 
och mötet med sjukvården var enda möjligheten till överlevnad. Patienterna uttryckte därför 
att kontakten med sjukvården var essentiell och när deras informationsbehov täcktes kunde 
också deras ångest lindras. Behov och önskan om att vara välinformerad framträder därför 
både i tidigare studier (Lam, Lee & Shiu, 2013), men även i resultatet för examensarbetet då 
flera uttalanden i den analyserade datan visade på dels oförstående men också okunskap. 
Orems (1995) teori om egenvård behandlar de inlärda beteenden och aktiviteter människan 
utför för att främja eget välbefinnande samt för att bevara sin normala funktion som person. 
Detta kan sättas i relation till behovet av egenvård hos patienter med njursvikt som kan 
behöva hjälp med att uppfylla sina egenvårdsbrister med information och handledning. I en 
studie uppvisade unga vuxna en oro över hur dem skulle klara sig och sköta sitt liv i 
framtiden och därför kan sjuksköterskan forma omvårdnadssystem för att underlätta 
egenvård hos just denna grupp patienter (Başkale & Başer, 2011).  
  



 

 

Resultatet i examensarbetet visade att patienter som förlorat syftet med livet försökte hantera 
sina chockerande upplevelser. Metoden, eller strategin för att mäkta med sitt tillstånd var 
negligering av sjukdomen vilket är ett beteende som också påvisades redan under tidigare 
forskning i (Vélez-vélez & Bosch, 2016).  
 
Patienterna i datamaterialet som låg till grund för examensarbetet härstammade från olika 
kulturer men uppvisade ändå liknande behov och upplevelser när det kom till självbild, 
autonomi samt beroendet av behandlingen och vårdare. I resultatet går att tyda att med 
adekvat information och gott stöd från sjuksköterskan kunde möjligheter för följsamhet 
skapas. I tidigare forskning på patienters upplevelser av dialys fanns stöd för att följsamhet 
ledde till att utkomsten av behandlingen blev bättre (Kim & Evangelista, 2010). Den tidigare 
forskningen visade också på att patienter från olika kulturer uppfattade rollfördelningen 
annorlunda och därför krävdes det av sjuksköterskan att vid behov involvera familjen vid 
formande av omvårdnadssystem (Griva, et, al. 2013). Samma studie visar att 
egenvårdsbrister kommer förr eller senare då vi åldras och att detta tas om hand av 
familjemedlemmar inom flera kulturer. Hos patienter med njursvikt kan brister uppstå redan 
tidigt i livet varför rollfördelningen inte sker enligt rutin där gammal är äldst. Sjuksköterskan 
kan här kliva in och informera och utbilda, inte bara patienten utan även de närstående om 
vilka egenvårdsbrister som behöver understödjas.   
 
Dialysbehandling var påfrestande för patienterna och enligt tidigare forskning kunde en 
bättre livskvalitet uppmätas hos dem som var fysiskt aktiva (Song & Sohng, 2012). Därför 
antas det att sjuksköterskan kan bidra till att lindra ångest genom att stimulera till att 
upprätthålla en aktiv livsstil. Resultatet i egen studie speglade inte fysisk aktivitet eller 
upplevelser där kring om. Dock framträdde indikationer på flera platser i de analyserade 
studierna att patienterna var utmattade och upplevde olika nivåer av trötthet. Fenomenet 
lyftes fram i Horigan, et al., (2012) studie om patienter med njursvikt där begreppet fatigue 
tas upp.  
 
I Socialstyrelsen (2017) riktlinjer beskrivs att sjuksköterskan skall främja hälsa ur flera 
perspektiv förutom att direkt behandla sjukdomen varför det är särskilt angeläget att ge 
problematik såsom fatigue erforderlig uppmärksamhet. Författaren menar därför att 
sjuksköterskan behöver kunna identifiera faktorer som leder till fatigue hos patienten och 
bedöma hur svår utmattningen är. Med hjälp av en sådan omvårdnadsdiagnos kan 
sjuksköterskan arbeta för att hindra uppkomst av fatigue och patienten kan finna ork till 
fysisk aktivitet.  
 
I examensarbetets resultat framträdde upplevelser hos patienterna som kunde liknas vid 
skam och att vara belagd med skuld. Patienterna frågade sig själva varför dem hade blivit 
drabbade och det hela upplevdes chockerande. Upplevelserna fick till följd att patienterna 
kände osäkerhet över framtiden. Genom att sjuksköterskan ser och förstår dessa osäkerheter 
kan hon ge en individuellt anpassad vård vilket kan vara en nyckel till en framgångsrik 
utkomst för patienten. Till sjuksköterskans arbetsuppgifter hör till att främja hälsa och lindra 
lidande. Därför menar författaren för examensarbetet med stöd i kompetensbeskrivningen 
för sjuksköterskor (SSF, 2017) att genom kommunikation med patienterna som behandlas 
med dialys kan egenvårdsbrister identifieras inom områdena kunskap och utveckling men 
även välbefinnande. Enligt Traino (2013) diskuterar patienterna ogärna sin oro med 
anhöriga, därför indikerar resultatet i egen studie att sjuksköterskan har en viktig roll att fylla 
som kommunikationspartner för att lindra upplevelsen av lidande hos patienter med dialys. 
 
Flera studier under punkten för tidigare forskning i examensarbetet påvisade ett antal 
mödosamma faktorer för patienter som levde med dialys och deras närstående, studierna 
indikerade också att de förmildrande åtgärderna för att kunna leva normalt var få. I 
examensarbetets resultat påvisas de mest framträdande problemen hos patienterna, främst i 
de dagliga aktiviteterna och logistiska utmaningar men också brist på information om 
möjligheter och metoder för att leva ett normalt liv. 



 

 

Dialysbehandlingen innebar fysiska och psykiska begränsningar vilket förhindrade dem att 
mäkta med möten med andra människor. Om transplantation skulle kunna genomföras 
måste patienterna vara tillräckligt friska för att ingreppet skulle initieras. Detta innebar för 
patienterna att de måste följa sina instruktioner vad avsåg medicinering och restriktioner 
noggrant vilket upplevdes vara mycket tidskrävande. Den upplevda tidsåtgången berövade 
dem möjligheter att umgås med människor och därmed avstod patienter från en företeelse 
mycket viktig för friska individer såväl som patienter, social interaktion (Horigan, et al., 
2013). 
 
Enligt Kim och Choi-kwon (2012) kunde härledas att det var beteendemönster hos 
patienterna som hade störst inverkan på välbefinnandet. Deras forskning säger att om 
patienterna avstår ifrån interaktion och inte försöker bedriva en normal vardag finns risk för 
att livskvaliteten sänks. Patienter med dialys bör göras delaktiga i sin vård eftersom det kan 
stimulera till social interaktion. Om välmående stimuleras genom att lyfta patienternas 
intresse för egenvård kan upplevelsen av ett liv med dialys förbättras. Författaren bedömer 
det därför vara lämpligt med ett bemötande enligt Orem (1995) egenvårdsteori eftersom det 
syftar till att involvera patienten i sin vård.  
 
Resultatet i examensarbetet visar att patienterna som levde med dialysbehandling uppgav att 
de levde med ständig trötthet. En trötthet som påverkade hela kroppen och som bidrog till en 
ändrad karaktär hos patienterna. Detta kan sättas i relation till tidigare studier där 
människorna upplevde sitt liv utifrån sin kropp. Kim och Choi-kwon (2012) påvisade i sin 
studie där dem lyfte fram hur hälsofaktorer var beroende av de beteenden och uppträdanden 
som individen hade. Patienterna upplevde saker utifrån sina sinnen och därför bör kroppen, 
anser författaren, vara utgångspunkten för omvårdnad som utförs.  
 
Förutom en upplevd stor tidsåtgång vilket förhindrade dem att umgås med andra människor 
uppgav patienterna att sjukdomen förde med sig negativa känslor inför att interagera med 
andra. Enligt tidigare forskning påverkades patienternas upplevelser på många olika sätt. 
Examensarbetets resultat visade att patienternas upplevelser av att leva med dialys gjorde att 
deras sociala liv blev åsidosatt. På grund av förändringar och påtvingade beteenden upplevde 
patienterna att de behövde göra avkall på aktiviteter. Detta fenomen återspeglas ifrån 
tidigare studier där patienter uppgett att de berövats delar av tidigare sociala kontakter såväl 
som möjligheten till nya sociala förvärv. Patienterna hade fysiska besvär vilka ledde till 
upplevda begränsningar i vardagen. Patienterna upplevde att det var viktigt med delaktighet i 
behandlingen och det krävde kunskap om sjukdomen, vilket är samstämmigt med resultat 
från tidigare studier (Horigan, et al., 2012). 
 
Resultatet i examensarbetet är samstämmigt med vad som framkommit i Winters, et al., 
(2013). Självkontroll är närbesläktat med forskarnas ordval ”self-efficacy” och kan härledas 
till Orem (1995) begrepp egenvård samt egenvårdsbrist. Hos patienter med dialys bör 
särskild vikt läggas på att stärka patientens självkontroll och identifiera egenvårdsbrister.  
Genom att stödja patienten där egenvårdsbrist förekommer kan patienten fokusera på 
egenvård vilket i längden kan öka patientens följsamhet till vätskerestriktioner och övrig 
behandling. 
 
När dialys inleds som behandling är mottaglighet för utbildning och önskan om egenvård 
essentiellt. I resultat för egen studie påvisades att patienterna upplevde hopp och behov av 
information vilket indikerar att möjligheterna för egenvård föreligger. Med hänsyn till den 
modernisering och förbättring av hälso- och sjukvård men också den ökade livslängden så 
ökar antalet äldre patienter vilka kan vara i behov av dialys. Orem (1995) egenvårdsteori kan 
ge goda möjligheter till en bibehållen och ökad självkänsla.  
 
För denna generationens kunskapsnivå och utbildning är omvårdnad och bemötande 
förknippat med Orem (1995) omvårdnadsteori optimalt eftersom det går väl ihop med 
poliklinisk vård som dialys vilket i sig kan ge en bättre livskvalitet än de traditionell 



 

 

behandling inne på sjukhus. Resultatet som presenterades i examensarbetet visade att de 
mänskliga behoven uppfylldes av patienten själv och dess anhöriga genom att de fick 
kännedom om strategier men också information och utbildning. Budskapet med 
egenvårdsteorin är att patienten genom motivation och information skall vara delaktig i sin 
egenvård genom hälsorelaterade aktiviteter så långt det är möjligt. En ökad kunskap om hur 
dialysbehandling sänker livskvaliteten och ger egenvårdsbrister, skapar möjlighet för 
sjuksköterskan att bli bättre på att möta dessa patienters lidande genom olika 
omvårdnadssystem (Orem, 1995). 
 
Utifrån patientberättelserna kunde inte urskiljas om vårdpersonalen skapade förutsättningar 
för patienten och fattade beslut i vården för att främja hälsa. I resultatet för egen studie 
kunde tydas att ett partnerskap mellan vårdare, patient och anhöriga förekom vilket 
värderades högt av patienterna. Patienterna upplevde att sjuksköterskan tog ansvar för 
omvårdnaden och att de verkade för att omvårdnaden skedde med värdighet utifrån 
patientens unika behov. Vad avser handledning och utbildningsinsatser för patient och 
anhöriga framgår i resultatet att anhöriga uppskattade särskilt de sjuksköterskor som avsatte 
tid för att bottna i förklaringar och hade god pedagogisk kompetens (SSF, 2017). 
 
Resultatet i studien visade att patienterna upplevde sig respekterade och uppgav att 
sjuksköterskan visade förståelse för dem som individ. Enligt upplevelserna från patienterna, 
antas hälso- och sjukvård ha bedrivits enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Författaren 
bedömer därför att bemötandet som patienterna erhållit var i enlighet med (Hälso- och 
sjukvårdslagen, SFS 2017:30). 
 
 Vården skall enligt Patientlag (SFS 2014:821) bedrivas i samråd med patienterna, de ska 
vara medvetna och välinformerade om deras hälsotillstånd och valbara behandlingsformer. I 
resultatet för egen studie framkommer att patienterna till del var oförstående till varför de 
behövde dialys och någon patient upplevde sig ha halkat in på dialys. Detta talar för att 
patientgruppen inte var särskilt välinformerade, insatta eller medvetna om sin vård och 
behandling. Istället borde personalen ha delat med sig av information så patienterna förstod 
sin situation, varför dem blivit sjuka och vad målen med behandling var för att stärka viljan 
till delaktighet och främja egenvård. Patienterna i studien uppvisade stor tilltro och upplevde 
trygghet i sjuksköterskorna vilket styrker att de arbetat för att främja och återställa hälsa 
(Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 2017:30).  
 
Sammanfattningsvis kan i examensarbetet utläsas ett resultat som svarar på syftet samt att 
patienternas upplevelse av dialys beskrivs något varierade och begränsande. Upplevelserna 
av att leva med dialys kan förbättras genom sjuksköterskans stöd i egenvården, särskilt inom 
områdena som berör information och utbildning 

7.2 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva människors upplevelser och enligt Polit och Beck (2012) 
är kvalitativa artiklar lämplig bas att hämta data ifrån för analys av upplevelser då det skapar 
en förståelse på ett djupare plan än exempelvis analys av kvantitativa forskningsresultat. För 
insamling och analys användes Evans (2002) metod för beskrivande syntes av 
datamaterialet. Metoden bedömdes användbar eftersom författaren avsåg presentera en 
sammanfattning av tidigare studiers resultat utan egen tolkning av materialet. För att stärka 
egen studie som helhet följdes rutinerna för referenshantering samt att 
kvalitetsparametrarna; trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet hölls i åtanke under hela 
processen (Polit & Beck, 2012). För att visa på kvalitet i studien har dessa begrepp tagits 
hänsyn till och beskrivs i följande stycken. 



 

 

Med trovärdighet avses sanningshalten i studiens resultat. Under analysstegen användes 
citeringar i resultatet för att eliminera författarens förförståelse vilket befäste trovärdigheten 
i egen studie eftersom tolkningar uteblev. Då studiens resultat utgörs av upplevelser och 
dessa är unika till person kan de inte bedömas felaktiga, därav styrks studiens trovärdighet 
ytterligare. Vid kvalitativa studier är det eftersträvansvärt att ha ett brett och informativt 
material varför minsta antalet artiklar bestämdes till tio. Till studien användes slutligen elva 
artiklar för analys då den extra studien stämde överens med urvalskriterierna och bedömdes 
kunna besvara syftet. För att ytterliga befästa trovärdigheten kunde ytterligare studier 
nyttjats men med hänsyn till tidsåtgång och begränsad tillgång till lämpligt material gjordes 
det ej.  
 
Tillförlitligheten syftar till att undersökarens synpunkter synliggörs under hela 
forskningsprocessen. Efter genomförd kvalitetsgranskning visade sig ett antal artiklar hålla 
en lägre kvalitet än vad som ansågs vara standard för egen studie. Studierna sållades bort 
vilket innebar att nya studier skulle inhämtades och därmed behövde ett urvalskriterium 
modifieras för att få ett större antal träffar. Publikationsår ökades med två år, 2010–2012, för 
detta syfte. 
 
Initialt skedde en litteraturgenomgång och inventering av problemområden vilka senare 
utmynnade problemformulering och syfte. En översikt inom ämnesområdet visade att 
mängden aktuell forskning publicerad 2012 eller senare var begränsad. Således blev urvalet 
till studien äldre än önskvärt. Ingen studie var äldre än 10 år och därmed inom vad som kan 
anses vara modern tid snarare än nutid. Insamlingen av data skedde i två databaser; Cinahl 
och PubMed. Två stycken databaser användes för att få tillräcklig mängd publicerade data 
som låg till grund för analysen i studien. För att besvara studien syfte behövdes 
vårdvetenskaplig forskning användas, därför nyttjades s.k. MesH-termer enligt svensk 
nomenklatur för att bilda sökorden. Ämnet var känt av författaren sedan tidigare studier 
därav kunde internet användas för att inhämta och komplettera studien med sekundärdata i 
form av statistik och lagstiftning.  Endast sekundärdata användes till analys och slutligen 
presenterades det bearbetade resultatet i löpande text. En nackdel med att använda redan 
bearbetat material var att forskarna kan ha haft förförståelse som färgat resultatet. 
Författaren kan ställas till svars för felaktigheter utan att ha kontroll på ursprungskällan då 
sekundärdata används. Sekundärdata kan vara sammanställning av tidigare sekundärdata 
vilket förvanskas då det passerar flera led.  Övervägning gjordes kring att komplettera med 
illustrationer för att ytterligare befästa och tydliggöra resultat men lades åt sidan då det inte 
var i enlighet med vald metod och ansågs för okonventionellt.  
 
Genom analysmetoden skapades teoretiska begrepp för att belysa fenomen som förluster och 
begränsningar. Resultatet av egen studie bedömdes vara motsägelsefritt och jämfört med 
tidigare forskning fanns en samstämmighet därför frågar sig författaren om tolkningen går 
att applicera på verkliga förhållanden?  
 
Vad gäller överförbarhet så innebär detta huruvida resultatet för studien kan generaliseras 
till andra urvalsgrupper. I kvalitativ studie som här åligger det läsaren att själv utröna 
överförbarheten baserat på de fynd som är beskrivna under arbetets gång. Under tidigare 
forskning presenterades ett resultat av Kim, et. al., (2012) där forskarna drar slutsatser 
baserat på etnicitet utan att göra skillnader i kulturell tillhörighet eller etnisk härkomst. 
Överförbarheten begränsas i en sådan studie eftersom en patient kan uppleva sin omgivning 
annorlunda än ett biologiskt tvillingsyskon om de uppfostrats inom olika kulturella sfärer 
trots samma etnicitet. Kvalitetsparametern överförbarhet påverkas i egen studie då ingen 
hänsyn tagits till datamaterialets ursprungsland vilket var ett aktivt val för att inte begränsa 
datainsamlingen till en specifik population. Insamlat analyserat material representerar flera 
etniska tillhörigheter, åldrar och kön på ett randomiserat sätt. Artiklarna i egen studie 
härstammade från flera länder med informanter i olika åldrar. Efter analys framkom 
fenomen som återfanns i flera av studierna trots kulturella skillnader. Resultatet för 
examensarbetet kan därför antas vara överförbart eftersom analyserat material 



 

 

representerade en bred population. Inga genusrelaterade aspekter framträdde i varken 
ursprungsmaterialet eller analysprocessen, dock lyftes mödrars upplevelser fram i ett stycke 
(Polit & Beck, 2012).  

Syftet för egen studie bedöms vara uppfyllt då resultatet belyser upplevelserna av friheter och 
begränsningar i vardagen för patienter som lever med dialysbehandling. En annan 
analysmetod eller vårdteoretisk utgångspunkt hade sannolikt gett ett annat resultat, då det 
kommer till förförståelse i synnerhet, vilket var svagheten för egen studie. Ursprungstemat 
”patienters friheter och begränsningar” kan ha format författarens ansats då ämnet redan i 
uppstartsprocessen inneburit ett motsatsförhållande. En djupare förståelse kunde ha 
erhållits om metoden för tolkande syntes använts istället för den nu nyttjade beskrivande 
syntesen (Evans, 2002).  

Inblandning av andra forskares förförståelse kan helt undvikas bara genom att inte använda 
tidigare bearbetade data. Med hänsyn till begränsade kunskaper inom intervjuteknik men 
också tidsaspekten så valdes att inte utföra en egen empirisk studie. Författaren för studien 
arbetade på egen hand vilket fick till följd att naturliga diskussioner uteblev och därmed även 
den fortlöpande kritiska granskningen genom arbetsprocessen. Konsekvensen av utebliven 
fortlöpande kritisk granskning var att författaren tenderade att bli hemmablind vid tillfällen. 

7.3 Etikdiskussion   

Förförståelse har under studiens gång undvikits genom ett öppet sinne och objektivitet. 
Analysprocessen samt resultat har presenterats med transparens och spårbarhet (Polit & 
Beck, 2012).       

Studien bestod i huvudsak av material publicerat på engelska och utgjorde ingen signifikant 
begränsning då författaren är flerspråkig. Därmed kunde särskild noggrannhet läggas vid 
korrekt översättning. Enligt Friberg (2012b) föreligger risk att feltolkningar sker vid 
översättningar, det var därför av stor vikt med korrekta översättningar när fenomen lyftes ut 
för att senare beskrivas på svenska. Citering nyttjades på originalspråket i syfte att ytterligare 
förstärka det som skulle förmedlas i resultatet. Vidare ansågs det viktigt att ta ställning till de 
analyserade artiklarnas etiska förhållningssätt i resultat och diskussion. Under 
forskningsprocessen, särskilt vid syntetiseringen, då upplevelser belystes skedde en 
kontinuerlig diskussion för att ge en så verklighetstrogen återspegling som möjligt. Det etiska 
förhållningsättet befästes ytterligare av riktig och konsekvent referering enligt APA-
manualens (American Psychological Association) riktlinjer för referenshantering så att en 
god hantering genomsyrade hela arbetet (Vetenskapsrådet, 2011).  

De forskningsetiska principer som framgår under etiska överväganden är tagna i beaktan. 
Författaren menar därför att inga dilemman kom att utgöra etiska överväganden i studien. 
Utförd studie är baserad på material av hög moralisk standard då de vetenskapliga artiklarna 
har genomgått etisk granskning och inget i egen studie är förvrängt eller plagierat (Codex, 
2017). 

7.4 Förslag till vidare forskning   

Patienter med dialys är unika av den anledningen att behandlingen inte är kurativ, dvs utan 
transplantation så blir inte patienten frisk igen. Förhållandet kan liknas vid palliativ vård och 
en fråga värd att studera är om inte patienter med dialys skulle dra nytta av en vård som var 
palliativt inriktad. Svensk sjukvård kan även dra nytta av ytterligare forskning på patienters 
upplevelser av att resa med dialys med hänsyn till en allt mer globaliserad värld. Efter 



 

 

tillkomsten av smarttelefonerna har människans beteenden förändrats. Vi kan idag med 
enkla medel kommunicera med vem som helst som har en smarttelefon med 
internetuppkoppling. Därför finns även skäl att studera patienters upplevelser av digital 
interaktionen med andra människor under dialysbehandling. En ökad förståelse för effekten 
av patienters möjligheter att vara i kontakt med andra patienter oavsett geografisk plats kan 
vara värdefull eftersom ett erfarenhetsutbyte kan ske genom patienten själv. 

8 SLUTSATS 

De viktigaste resultaten för studien bedöms vara att patienter med njursvikt upplevde 
begränsningar med att leva med en uttröttande behandling vilket bidrog till att dem 
förhindrades från att kunna umgås med vänner och familj. Vidare framkom i resultatet att 
patienter med njursvikt upplevde olika slags förluster. Dels var det den förlorade friheten att 
sköta sig själv. Dels upplevde patienterna att dem förlorat hopp och mening med livet. 
 
Genom större forskningsbaserade kunskaper hos sjuksköterskan kan resultatet i studien 
användas till utveckling av kliniska riktlinjer för bättre beslutsunderlag och lyckas utföra 
evidensbaserad omvårdnad. Resultatet för studien kan ha kliniska implikationer som har 
betydelse för vården. Patienter med dialys lever ett komplext liv där negativa upplevelserna 
av sjukdom och behandling var de mest framträdande. Slutsatsen av studien är att man i 
bemötandet av patienter med dialys måste lägga resurser på att patienten ska kunna vara 
delaktig i sin egen vård. Positiva upplevelser kan skapas genom förståelse för patienternas 
förluster vilka kan liknas vid egenvårdsbrister. I resultatet påvisades att patienterna hade en 
önskan om att ha kontroll över sin dag för att kunna leva ett normalt liv berikat med sociala 
kontakter, men deras upplevelser av sjukdomen begränsade dem. För att förbättra patientens 
upplevelser kan patienters begränsningar minskas genom ökad tillgänglighet av dialys 
exempelvis genom ökade öppettider. Författaren gör antagandet att, om patienterna utförde 
dialys på sen kväll skulle de kunna stanna kvar på kliniken och sova till följande morgon. 
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DATABAS SÖKORD TRÄFFAR URVAL 

CINAHL 
dialysis patients AND (perceptions or  
attitudes or opinion) 17 5 

CINAHL 
(dialysis or hemodialysis or haemodialysis) AND (adaptation, 
psychological) 16 4 

CINAHL 
(dialysis or hemodialysis or  
haemodialysis) AND (restrictions) 22 2 

CINAHL 

(dialysis or hemodialysis or  
haemodialysis) AND (attitudes or  
attitudes or perceptions or opinions or 
 thoughts or feelings or beliefs or  
knowledge or understanding) 24 2 

CINAHL 
dialysis patients AND (attitudes or 
 perceptions) 74 2 

PubMed Dialysis patients 42 2 

PubMed patients experiences on dialysis 36 2 
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 J Clin Nurs 
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Patient and 
family 
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study 
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erfarenheter av 
peritonealdialys I 
hemmet från ett 
patientperspektiv 

Kvalitativa 
intervjuer 
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initiering, 
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osäkerhet och 
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Başkale, H. & 
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– 
Int J Nurs 
Pract (2011)  
 
Living with 
haemodialysis 
the experience 
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in Turkey 
 

Syftar till att 
beskriva hur 
diagnos och 
behandling påverkat 
patienter som 
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dialysbehandling 

Kvalitativa 
intervjuer 

Nutrition och 
vätskerestriktioner 
efterföljs ej till 
fullo. En oattraktiv 
självbild uttrycks 
av deltagarna. 
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Guerrerro, V. - 
Nephrol Nurs 
J (2014)  
 
Understanding 
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experience of 
people on 
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adherence to 
treatment and 
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Syftet var att 
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upplevda 
erfarenheterna av 
patienter 
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Hermeneutisk 
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studie 
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belyser vikten av 
individualiserad 
vård och att de har 
hopp om framtiden 

8 



 

 

study of 
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management 
of fatigue in 
patients on 
hemodialysis 
 

Målet med studien 
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Bilaga C Kritisk granskning av artiklar  

* Nyttjade frågor till kvalitetsgranskningen 
 
*1.  Finns det ett tydligt problem formulerad? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 
*2. Vad är syftet? Är det klart formulerat?   
*3. Är metoden beskriven?  
*4. Är undersökningspersonerna beskrivna?  
*5. Finns beskrivning av hur data har analyserats?  
*6. Har författarna tolkat studiens resultat?    

*7. Finns det några etiska resonemang?    
*8. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 
  9. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall      
       beskriven?    
  10. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna?  Hur är dessa i så fall formulerade? 
  11. Finns det en metoddiskussion?  
  12. Har metoden diskuterats? 
  13. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  
  14. Vad visar resultatet? 
  15. Vilka argument förs fram?  
 


