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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Hemodialys är den vanligaste dialysmetoden och innebär att patientens blod renas 

genom en dialysapparat som fungerar som en konstgjord njure. Behandlingen är tidskrävande 

och många personer får flera och långvariga symtom efter behandlingen. 

 

Syfte: Syftet var att beskriva upplevelser av livssituationen hos personer som genomgår 

hemodialysbehandling. 

 

Metod: Studien utfördes genom en litteraturöversikt med deskriptiv design. Systematiska 

sökningar gjordes av vetenskapliga artiklar som svarade mot syftet. Artiklar valdes ut efter 

genomgång av granskningsmall, en integrerad analys gjordes och resultatet sammanställdes. 

 

Resultat: I resultatet framkom det att personer som genomgår hemodialys behandling har en 

förändrad livssituation. Hemodialys medför flera begränsningar: sociala, fysiska, psykiska 

och tidsmässiga. Begränsningarna påverkade personernas livssituation negativt. Resultatet 

delades in i fyra huvudteman: känsla av beroende, sociala relationer, motivation och 

osäkerhet. 

 

Slutsats: Personer som genomgår hemodialysbehandling upplever en förändrad livssituation. 

Kronisk njursvikt i slutstadiet ger endast två alternativ; dialysbehandling eller 

njurtransplantation. Hemodialysbehandling beskrevs som en livlina i väntan på en 

njurtransplantation men medförde sociala, fysisk, psykiska och tidsmässiga begräsningar som 

var påfrestande. Sjuksköterskor har en viktig roll i att hjälpa personer som behandlas med 

hemodialys att utföra egenvård för att främja hälsan på bästa sätt.   

 

 

Nyckelord: dialys, hemodialys, livssituation, upplevelser  



 
 

Innehållsförteckning 
SAMMANFATTNING ......................................................................................................................................... 1 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING................................................................................................................................. 2 

1. INLEDNING ................................................................................................................................................... 1 

2. BAKGRUND................................................................................................................................................... 1 

2.1 NJURENS UPPGIFTER ........................................................................................................................................... 1 
2.2 KRONISK NJURSVIKT ............................................................................................................................................ 1 

2.2.1 Uremi och Uremivård ............................................................................................................................ 1 
2.2.2 Dialys ..................................................................................................................................................... 2 
2.2.3 Könsskillnader ........................................................................................................................................ 4 

2.3 TEORETISK REFERENSRAM .................................................................................................................................... 4 
2.4 PROBLEMFORMULERING ...................................................................................................................................... 5 

3. SYFTE ............................................................................................................................................................ 5 

4. METOD ......................................................................................................................................................... 5 

4.1 SÖKSTRATEGI .................................................................................................................................................... 5 
4.2 URVAL ............................................................................................................................................................. 6 
4.3 GRANSKNING .................................................................................................................................................... 6 
4.4 BEARBETNING OCH ANALYS .................................................................................................................................. 6 
4.5 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN ..................................................................................................................... 6 

5. RESULTATREDOVISNING ............................................................................................................................... 7 

5.1 UPPLEVELSE AV BEROENDE ................................................................................................................................... 9 
5.1.1 Beroende av medicinsk teknik ............................................................................................................... 9 
5.1.2 Ett beroende som ger förlust av frihet ................................................................................................... 9 

5.2 SOCIALA RELATIONERS PÅVERKAN PÅ LIVSSITUATIONEN .............................................................................................. 9 
5.2.1 Relationer till vårdpersonalen ............................................................................................................... 9 
5.2.2 Relationen till närstående ................................................................................................................... 10 

5.3 OSÄKERHET KRING LIVSSITUATIONEN.................................................................................................................... 11 
5.3.1 Rädsla, chock och desperation ............................................................................................................ 11 
5.3.2 Leva med ovisshet ............................................................................................................................... 11 
5.3.3 Motsägelsefulla känslor ...................................................................................................................... 11 
5.3.4 Strävan efter att upprätthålla värdighet ............................................................................................. 11 

5.5 RESULTATSAMMANFATTNING ............................................................................................................................. 12 

7. DISKUSSION................................................................................................................................................ 12 

7.1 METODDISKUSSION .......................................................................................................................................... 12 
7.2 RESULTATDISKUSSION ....................................................................................................................................... 13 

8. SLUTSATS ................................................................................................................................................... 16 

9. KLINISK NYTTA ........................................................................................................................................... 16 

10. VIDARE FORSKNING.................................................................................................................................. 16 

10. REFERENSER: ............................................................................................................................................ 17 

BILAGA 1. SÖKMATRIS .......................................................................................................................................  

BILAGA 2. ARTIKEL MATRIS ................................................................................................................................  



1 
 

1. Inledning 1 

Personer som genomgår dialysbehandling får tillbringa cirka 4-5 timmar 3-4 gånger i veckan i 2 
dialys (Svenskt Njurregister, 2017). Det blir ungefär 1040 timmar i en dialysapparat per år, 3 
vilket kan jämföras med ett halvtidsjobb. Förutom att behandlingen tar mycket tid tillkommer 4 
oro för komplikationer, ekonomiskt bortfall och social isolering. 5 

 6 

2. Bakgrund 7 

2.1 Njurens uppgifter 8 

Njurarna har flera uppgifter. Erytropoietin framställs i njurarna och bidrar till produktionen av 9 
röda blodkroppar. Njurarna har även en viktig roll i regleringen av vätske- och 10 

elektrolytbalansen. Blodtrycket regleras av att njurarna utsöndrar renin. Njurarna är även 11 
delaktig i regleringen av syra-bas balansen. Njurens primära uppgift är dock att ta bort 12 
slaggprodukter samt överskott av salter från kroppen via urinen och därigenom renas 13 
människans blod. Varje dygn utsöndras ungefär 1-1,5 liter urin från kroppen (Grefberg & 14 

Roman, 2013). För att njurarna ska kunna fungera med sin höga kapacitet passerar stora 15 
mängder blod genom njurarna (Salomonsson & Persson, 2014). Glomerular filtration rate, 16 
(GFR) är den vätskemängd som filtreras i njurarna varje minut. GFR är normalt 125 milliliter 17 
blod per minut för att njurarna ska fungera på ett friskt sätt (Sand, 2007). 18 

2.2 Kronisk njursvikt 19 

Vid kronisk njursvikt har njurarnas funktion försämrats under flera år. Eftersom njursvikten 20 
försämras långsamt hinner kroppen kompensera för den försämrade njurfunktionen och är 21 

därför till en början symtomlös. Kronisk njursvikt upptäcks oftast av en slump vid urinprov 22 
och blodprov som tas när personen söker för något annat symtom. Kronisk njursvikt graderas 23 

i fem nivåer; från Chronic kidney disease stadium 1 (CKD-stadium 1) som innebär normal 24 
njurfunktion, till slutstadiet som är CKD-stadium 5. Vid CKD-stadium 5 är GFR under 15 25 
ml/min (Stenvikel, 2014). Vid svår njursvikt klarar kroppen inte av att kompensera för den 26 

försämrade njurfunktionen och symptom som trötthet, koncentrationssvårigheter, klåda, 27 
illamående, andfåddhet, svullnad och minskade urinmängder kan uppträda (Grefberg & 28 

Roman, 2013). Kronisk njursvikt gör att patienten åldras snabbare och att livslängden 29 
förkortas (Stenvikel, 2014). 30 
 31 

2.2.1 Uremi och Uremivård 32 

Uremi, eller det uremiska syndromet, är slutstadiet vid njursvikt och personens njurar är då 33 

kraftigt nedsatta. Personen uppvisar ofta symtom som illamående, kräkningar, nedsatt aptit, 34 
ödem och myrkrypningar i benen. Symtomen kommer på grund av ansamlingar av 35 
slaggprodukter från ämnesomsättningen (Grefberg & Roman, 2013). I ett senare skede kan 36 

personen bli grågul i huden vilket kallas ”cafe au lait” (Stenvinkel, 2014).  37 
 38 

Uremivård delas in i konservativ och aktiv uremivård. Konservativ uremivård inleds vid 39 
symtomgivande uremi. Behandlingen består av att lindra symtomen med läkemedel samt 40 
kost- och vätskerestriktioner. Aktiv uremivård innebär dialys eller njurtransplantation. Aktiv 41 

uremivård måste inledas när njurfunktionen har sjunkit under 5 procent av normal 42 
njurfunktion. Kostråd och läkemedelsbehandling är då otillräckliga och personen kommer 43 

avlida om aktiv uremivård inte sätts in (Grefberg & Roman, 2013). 44 

I slutet av 2016 behandlades 9693 personer med dialys eller njurtransplantation och årligen 45 
tillkommer i genomsnitt 1100 personer i den aktiva uremivården. Antalet njurtransplanterade 46 
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utgjorde den största gruppen, hemodialys var den näst största gruppen och peritonealdialys 47 
var den minsta gruppen (Ahlmén, 2017; Svenskt Njurregister, 2017) (figur 1). 48 
 49 

 50 
Figur 1. Aktiv uremivård i Sverige 2016. 51 

 52 

 53 

 54 
Njurtransplantation har många fördelar då den är mindre kostsam för samhället och en lyckad 55 

transplantation kan förenkla livet för den njursjuke personen då den inte behöver gå på dialys 56 
flera gånger i veckan längre, även resultatet av behandlingen blir bättre (Tufveson & Lorant, 57 
2014). En lyckad operation leder till att personen med kronisk njursvikt blir av med uremi 58 

symtomen och kan ofta arbeta full tid efter operationen (Grefberg & Roman, 2013). Antalet 59 
njurtransplanterade har under 2000-talet ökat med 68 %. Mortaliteten för njurtransplanterade 60 

var år 2016 på 2,7 % (Ahlmén, 2017; Svenskt Njurregister, 2017). I Sverige har befolkningen 61 
en positiv inställning till njurtransplantation men ändå har inte antalet avlidna donatorer ökat 62 
(Statens offentliga utredningar, 2015; Tufveson & Lorant, 2014). Väntetiden för en 63 
njurtransplantation är mellan 1-3 år (Tufveson & Lorant, 2014; Yngman-Uhlin, Fogelberg & 64 

Uhlin, 2016). 65 
 66 

2.2.2 Dialys 67 

År 1946 genomfördes den första hemodialysen i Sverige av Nils Alwall (1904-1986). 68 
Apparaten som användes bestod av en glasburk med en cylinder av ståltrådsnät och där ett 11 69 
meter långt korvskinn var lindat runt cylindern. Blodet leddes in i glasburken och tillbaka in i 70 
personens blodbana. Nils Alwall bildade tillsammans med Holger Crafoord (1908-1982) 71 
företaget Gambro som numera är världskänt inom området dialysbehandling. År 1967 hade 72 

Gambro utvecklat en konstgjord njure med engångsfilter och då kunde hemodialys 73 
genomföras i en större omfattning (Tekniska museet, 2018). Dialys kan genomföras via 74 
blodbanan (hemodialys) eller via bukhinnan (peritonealdialys) (Lönnbro-Windgren & 75 

Samuelsson, 2014). Hemodialys är den vanligaste behandlingsmetoden och är en 76 
livsuppehållande åtgärd för patienter med uremi (Sathvik, Parthasarathi, Narahari, & 77 
Gurudev, 2008). Hemodialys innebär att personens blod renas genom en dialysapparat och 78 
fungerar som en konstgjord njure. Dialysapparaten kopplas oftast ihop med en dialysfistel 79 

Aktiv uremivård

Njurtransplantation (58 %) Hemodialys (33 %) Peritonealdialys ( 9 %)
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som består av en artär och en ven som opererats ihop. Genom att sticka två kanyler (en där 80 
blodet går in och en där blodet går ut) i dialysfisteln får dialysapparaten åtkomst till 81 
blodbanan. Om det inte fungerar med en dialysfistel kan en central dialyskateter (CDK) 82 

opereras in på bröstkorgen. Under dialysbehandlingen försvinner uremiska toxiner, vatten, 83 
salt och syra-bas balansen återställs (Lönnbro-Windgren & Samuelsson, 2014). I en 84 
kvantitativ studie från Storbritannien med 550 deltagare angavs att de vanligaste symtomen 85 
efter hemodialysbehandling var trötthet, hypotoni, kramper, yrsel, huvudvärk, klåda och 86 
ryggvärk (figur 2). I samma studie varade symtomen ofta över långt tid ibland ända fram tills 87 

nästa hemodialysbehandling skulle påbörjas. I figur 3 visas fördelningen av hur länge 88 
symtomen varade för personerna (Caplin, Kumar & Davenport, 2011).  89 

 90 

Figur 2. Symtom efter hemodialys. 91 

 92 

Figur 3. Tidsperiod till symtomfrihet efter en hemodialysbehandling. 93 
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Andra symtom som förekommer hos personer som behandlas med hemodialys kan vara 94 
illamående, diarré, svaghet, oro, minskad aptit, törst, restless legs syndrom och depression 95 
(Cox, Parshall, Hernandez, Parvez & Unruh, 2017). Även sömnproblem är vanligt bland 96 

personer som behandlas med hemodialys (Ahmad, Gupta, Gupta, 2013; Maung, Sara, 97 
Chapman, Cukor, Cohen, & Saggi, 2017; Parker, Bliwise, Bailey, & Rye 2003). Kvinnor och 98 
personer som får dialysbehandling under längre tid besväras mest av symtomen (Caplin, 99 
Kumar & Davenport, 2011).  100 

I Sverige avlider varje år i genomsnitt 20 % av de personer som behandlas med dialys vilket 101 
gör att mortaliteten för en person med dialysbehandling är högre än för en person med 102 

lungcancer, koloncancer eller bröstcancer (Lönnbro-Windgren & Samuelsson, 2014). Den 103 
främsta dödsorsaken bland dialysbehandlade personer är kardiella orsaker och infektioner 104 

samt uremi. En mindre andel av övriga dödsorsaker utgörs av vaskulära sjukdomstillstånd och 105 

maligniteter. Den största bakomliggande orsaken för att påbörja dialys är diabetes, men även 106 
hypertoni med nefroskleros och glomerulonefrit utgör en stor andel (Ahlmén, 2017). 107 
Människor idag blir äldre och diabetes och högt blodtryck har blivit vanligare i världen vilket 108 
utgör riskfaktorer för utveckling av njursjukdom (Guariguata, Whiting, Hambleton, Beagley, 109 
Linnenkamp, & Shaw 2014; Kahan, T., Carlberg, B., & Nilsson, P. 2013; Vathsala, 2007). 110 

Antalet personer som utvecklar slutstadiet av njursvikt kommer att öka och fler personer 111 
kommer därför att behöva behandlas med hemodialys (Vathsala, 2007). 112 

2.2.3 Könsskillnader 113 

I den aktiva urimivården finns det skillnader mellan kvinnor och män. Kvinnor är 114 
underrepresenterade när det gäller att få en njursviktsdiagnos. Det är fler män som befinner 115 

sig i slutstadiet av kronisk njursvikt och behandlas med aktiv urimivård. En anledning av 116 
överrepresentationen av män i slutstadiet av kronisk njursvikt är att män har en högre 117 

progresstakt i jämförelse med kvinnor. I tidigare stadium av njursvikt är däremot kvinnor 118 
överrepresenterade (Ahlmén, 2017; Svenskt Njurregister, 2017). Könsfördelningen visas i 119 

tabell 1. 120 
Tabell 1. Könsfördelning aktiv uremivård i Sverige 2016. 121 

Kön Kvinnor Män 

Andel 36 % 64 % 

Medelålder 60 år 60 år 

 122 
Den vanligaste riskfaktorn för påbörjad dialysbehandling är diabetes (Ahlmén, 2017). Fler 123 
män än kvinnor i arbetsför ålder har diabetes typ 2. Riskfaktorer för att utveckla diabetes typ 2 124 

och i förlängningen en kronisk njursvikt i slutstadiet är övervikt, alkohol och rökning 125 
(Wändell & Carlsson, 2014). 126 

 127 

2.3 Teoretisk referensram 128 

Dorothea E Orem (1914-2007) presenterade sin egenvårdsteori första gången 1971. Det är en 129 

modell för egenvård som innehåller teorier för egenvård, egenvårdsbrist och 130 
omvårdnadssystem (Orem, 1995). Orem beskriver egenvård som den vård som individen utför 131 

i självändamål. Individen måste också uppnå en viss mognad för att utföra konsekventa, 132 
kontrollerade, effektiva och meningsfulla handlingar. Med egenvårdsbrist menar Orem att den 133 
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uppstår när behovet av egenvård är större än de resurser individen har. Ett omvårdnadssystem 134 
är enligt Orem arbetssituationen eller strukturen där sjuksköterskan arbetar (Orem, 1995). 135 

Omvårdnadssystem beskrivs av också av Socialstyrelsen som olika omvårdnadssituationer där 136 
någon är i behov av omvårdnad och någon annan har resurser att utföra omvårdnad. 137 

Resurserna som finns i ett omvårdnadssystem kan användas för att kompensera en otillräcklig 138 
egenvårdskapacitet hos en patient (Orem, 1995; Socialstyrelsen, 2011, juli). 139 

Orems egenvårdsteori har sitt ursprung i reflektioner över egna erfarenheter då hon jobbade 140 
med att utforma läroplaner för sjuksköterskeutbildningen. Sociologiska teorier om mänskliga 141 
handlingar och Orems övertygelse att utveckla omvårdnad till en praktisk vetenskap är 142 
centralt i hennes teori. Kärnan i Orems egenvårdsteori utgår från att individen generellt sett 143 
har förmåga och vilja att främja hälsan och förebygga sjukdomar. Men om kraven på 144 

egenvård överstiger individens kapacitet uppstår en egenvårdsbrist. Det är då sjukvårdens 145 
ansvar att uppväga denna brist. I första hand skall vården syfta till att individen och familjen 146 

ska återfå sin egenvårdskapacitet (Orem, 1995). 147 

2.4 Problemformulering 148 

Som sjuksköterska känns det angeläget att få en djupare förståelse och kunskap om hur 149 
personer som genomgår hemodialysbehandling upplever sin livssituation. Sjuksköterskor har 150 
en viktig roll i att förmedla information och utbildning. Personer som genomgår 151 

hemodialysbehandling får göra stora livsstilsförändringar och behöver ta ett stort ansvar för 152 
sin hälsa. Genom egenvård och kunskap om kronisk njursjukdom skulle en större autonomi 153 
kunna uppnås hos personer som behandlas med hemodialys.  154 

 155 

3. Syfte 156 

Syftet var att beskriva upplevelser av livssituationen hos personer som genomgår 157 
hemodialysbehandling. 158 

 159 

4. Metod 160 

Studien utfördes genom en litteraturöversikt med deskriptiv design. Systematiska sökningar 161 
gjordes av vetenskapliga artiklar som svarade mot syftet. Artiklar valdes ut efter genomgång 162 
av granskningsmall, en integrerad analys gjordes och resultatet sammanställdes (Kristensson 163 

2014). 164 
 165 

4.1 Sökstrategi 166 

Databaserna Cinahl Plus with Full Text och Medline valdes för att söka vetenskapliga artiklar. 167 
Ämnesorden (MH "Hemodialysis+"), (MH "Dialysis+") samt (MH "Life Experiences+") 168 
användes i Cinahl Plus with Full text. De booleska operanderna OR och AND användes med 169 
kombinationerna (((MH "Hemodialysis+") OR (MH "Dialysis+")) AND (MH "Life 170 
Experiences+")). I Medline användes MeSH termerna (MH "Dialysis+"), (MH "Renal 171 

Dialysis+") samt fritextsökningen life experience*. Boolesk sökning gjordes med 172 
kombinationen (((MH "Renal Dialysis+") OR (MH "Dialysis+")) AND life experience*). I 173 
Medline fanns inte Hemodialys som MeSH term, därför valdes den rekommenderade MeSH 174 
termen (MH "Renal Dialysis+"). Dessutom fanns inte Life experience som MeSH term och 175 
därför gjordes en fritextsökning på life experience* med trunkering för att få med eventuella 176 

ändelser och variationer på ordet. Begränsningar i sökningarna var att artiklarna skulle vara på 177 

engelska, peer-rewied samt publicerade mellan 2008–2018 (bilaga 1). 178 
 179 
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4.2 Urval 180 

Inklusionskriterier var kvalitativa peer-reviewed artiklar med avseende på personer över 18 år 181 

som genomgick hemodialys. Exklusionskriterier var peritonealdialys, kvantitativa studier och 182 
review artiklar. Urvalet och gallringen av vetenskapliga artiklar gjordes stegvis där 477 titlar 183 
lästes, 65 abstracts lästes och 32 artiklar lästes i sin helhet (Kristensson, 2014). Författarna 184 
läste 16 artiklar enskilt. Efter en gemensam diskussion exkluderades 22 artiklar som inte 185 
svarade mot syftet. Tio artiklar bedömdes svara mot syftet och uppfyllde 186 

inklusionskriterierna. 187 
 188 

4.3 Granskning 189 

Totalt granskade författarna10 artiklar var för sig enligt en bedömning av kvalitativa studier 190 

enligt Kristensson (2014). Därefter hade författarna en gemensam diskussion och jämförde 191 
granskningarna. Båda författarna bedömde de 10 artiklarna som trovärdiga och därför kunde 192 
de inkluderas.  193 

 194 

4.4 Bearbetning och analys 195 

En integrerad analys genomfördes för att sammanställa resultatet enligt Kristensson (2014). 196 
Denna metod är fördelaktig för att kunna bearbeta artiklarnas resultat i relation till varandra, 197 

vilket gör resultatet blir överskådligt och lätt att följa. En integrerad analys gjordes i flera steg. 198 
Först lästes artiklarna igenom ett flertal gånger av var och en för att få en övergripande 199 

förståelse och en helhetsbild av respektive artikel. Likheter och skillnader i resultatet söktes i 200 
de olika artiklarna. Sedan skapades olika kategorier och de bestod av meningar som 201 
sammanfattade resultatet och kunde relatera till varandra från olika artiklar. Under en 202 

gemensam diskussion fastställdes de slutgiltiga kategorierna.  203 
 204 

4.5 Forskningsetiska överväganden 205 

Vetenskapliga studier bör ha ett etiskt resonemang som är tydligt och har genomgått en 206 
etikprövning av en etisk kommitté. Helsingforsdeklarationen är ett dokument med 37 punkter 207 

(WMA, 2018) som alla forskare bör ha kännedom om eftersom det är en central 208 
forskningsetisk riktlinje (Kristensson, 2014). De artiklar som beaktades uppfyllde gällande 209 

kriterierna för de fyra centrala etiska principerna. De fyra etiska principerna är en 210 
sammanfattning av de viktigaste aspekterna inom forskningsetik. Autonomiprincipen, 211 
nyttoprincipen, inte skada principen och rättviseprincipen. Autonomiprincipen handlar om att 212 

forskningen ska respektera deltagarnas självbestämmande, deltagandet ska vara frivilligt och 213 
deltagarna ska även ha möjlighet att lämna studien när de vill. Nyttoprincipen innebär att 214 
forskningen ska vara motiverad och noggrant överväga vad gäller risken för skada och obehag 215 

för deltagaren. Inte skada-principen innebär att forskningen inte ska skada deltagaren, inte 216 
bara fysiskt utan även hanteringen av lagstiftning, sekretess och datahanteringen. 217 
Rättviseprincipen innebär att deltagandet ska ske på lika villkor och deltagarna ska behandlas 218 
på ett likartat sätt (Kristensson, 2014). Litteraturstudiens författare har eftersträvat att vara 219 
opartiska vid genomförandet. Materialet har inte förvrängts, ändrats eller plagierats 220 

(Vetenskapsrådet, 2017). Alla artiklar som har tagits med i litteraturstudien har fått etiskt 221 
tillstånd för att genomföra sin studie. 222 
 223 
 224 

 225 
 226 
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5. Resultatredovisning 227 

I litteraturstudien inkluderades tio artiklar med kvalitativ ansats. Studierna utfördes i olika 228 
länder; Australien, Brasilien, Iran, Irland, Namibia, Sverige och Thailand. Syftet var att 229 
beskriva upplevelser av livssituationen hos personer som genomgår hemodialysbehandling. 230 
Analysen resulterade i tre huvudkategorier och åtta underkategorier (tabell 2). 231 

 232 
Tabell 2. Huvudkategorier och underkategorier. 233 

Huvudkategori Underkategori 

Upplevelse av beroende • Beroende av medicinsk teknik 

• Ett beroende som ger förlust av frihet 

Sociala relationers påverkan på livssituationen • Relationer till vårdpersonalen 

• Relationen till närstående 

Osäkerhet kring livssituationen • Rädsla, chock och desperation 

• Leva med ovisshet 

• Motsägelsefulla känslor 

• Strävan efter att upprätthålla värdighet 

 234 

  235 
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Tabell 3. Översikt artiklar och kategorier 236 

Artikel Upplevelse av 

beroende 

Sociala relationers 

påverkan på 

livssituationen 

Osäkerhet kring 

livssituationen  

Axelsson et al.  

(2012) 

x x x 

Barbosa de Araújo et al.  

(2016) 

 
x x 

Calvey & Mee  

(2011) 

x x 
 

Chiaranai  

(2016) 

x x x 

Herlin & Wann-Hansson  

(2010) 

x x x 

Kazemi et al.  

(2011) 

x  x x 

Monaro et al.  

(2014) 

x x 
 

Rix et al.  

(2014) 

x x x 

Sahaf et al.  

(2017) 

x x x 

Small  

(2010) 

x x 
 

 237 

  238 
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5.1 Upplevelse av beroende  239 

5.1.1 Beroende av medicinsk teknik 240 

Flera studier beskrev att personerna kände att de var beroende av hemodialysmaskinen, 241 
personerna i studierna såg den som deras livlina (Chiaranai, 2016; Herlin & Wann-Hansson, 242 
2010; Kazemi, Nasrabadi, Hasanpour, Hassankhani, & Mills, 2011; Rix, Barclay, Stirling, 243 

Tong, & Wilson, 2014; Sahaf, Ilali, Peyrovi, Kamrani, & Spahbodi, 2017). Att gå till 244 
dialysmottagningen var något som personerna kände att de var tvungna att göra. En person 245 
uttryckte att det inte spelar någon roll om det var julafton eller nyårsafton, det måste göras 246 
(Herlin & Wann-Hansson, 2010). Flera av personerna i studien av Chiaranai (2016) kände en 247 
uppskattning av den avancerade tekniken som finns i dialysvården. Tekniken förlängde deras 248 

liv och utan den hade de avlidit. En kvinna beskrev att gå till hemodialysen är som att göra ett 249 
oljebyte på sin bil det gamla äckliga måste tvättas bort så att hon kan fungera igen. Därför 250 

kände hon att hon automatiskt mådde bättre när hon såg hemodialys maskinen för hon visste 251 
att det var hennes livlina (Chiaranai, 2016). En mer positiv attityd kunde utvecklas när de blev 252 
vana med hemodialysen och accepterade behandlingen som en del av deras liv (Rix et al., 253 
2014). 254 
 255 

5.1.2 Ett beroende som ger förlust av frihet 256 

Hemodialys behandling är väldigt tidskrävande och uttröttande. Flera gånger i veckan måste 257 
personerna komma till hemodialys mottagningen under en specifik tid som passar 258 
sjukvårdspersonalen. Flera personer i studierna beskrev att de saknar frihet och att det är svårt 259 

att planera sitt liv på grund av den tidskrävande hemodialys behandlingen. Det dagliga livet 260 
påverkades av alla begränsningar som personer med hemodialysbehandling var tvungna att 261 

anpassa sig efter. Genomgående upplevde personer i studierna att det var begränsande av att 262 
inte kunna äta och dricka hur mycket man ville. Dessutom gjorde de frekventa besöken till 263 

dialysenheten att de inte kunde göra någon längre resa (Axelsson, Randers, Jacobson, & 264 
Klang 2012; Calvey & Mee, 2011; Chiaranai, 2016; Herlin & Wann-Hansson, 2010; Kazemi 265 

et al., 2011; Monaro, Stewart & Gullick 2014; Rix et al., 2014; Small, 2010).  266 
 267 
Att inte kunna resa närsomhelst och varsomhelst samt en känsla av att inte ha ett riktigt liv, 268 

upplevdes som mycket begränsande av personer med hemodialysbehandling enligt Herlin & 269 
Wann-Hansson (2010) Flera personer i studierna uttryckte dessutom att de såg sitt liv som 270 

förlorat (Monaro et al., 2014; Rix et al., 2014; Sahaf et al., 2017). Två studier visade på att 271 
personer under hemodialys behandling upplevde de fysiska begränsningarna som det mest 272 
problematiska, det här gav upphov till en förlorad frihet (Chiaranai, 2016; Herlin & Wann-273 

Hansson, 2010).  274 
 275 

5.2 Sociala relationers påverkan på livssituationen  276 

5.2.1 Relationer till vårdpersonalen 277 

I två studier beskrevs det att beroendet av vårdpersonalen gjorde att det var mycket viktigt att 278 
känna ett förtroende för sjuksköterskan (Barbosa de Araújo, de Souza Neto, Uchoa dos Anjos, 279 
Oliveira da Silva, Campos Verdes Rodrigues, da Silva Costa, 2016; Herlin & Wann-Hansson, 280 
2010). Det var viktigt att sjuksköterskan var kompetent och det var angeläget att 281 
sjuksköterskan såg dem som en hel person och inte bara som en person med en sjukdom. 282 

Sjuksköterskan kunde för en del personer vara en stor del i deras sociala liv och flera personer 283 

såg sjuksköterskan som en vän. Humor sågs som viktigt i de dagliga kontakterna mellan 284 

patient och sjuksköterska (Axelsson et al., 2012; Herlin & Wann-Hansson, 2010). Eftersom 285 
deltagarna var bundna att gå till dialysmottagningen var det viktigt att atmosfären på 286 
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mottagningen var bra. Det var av största vikt att personerna kände sig välkomna när de kom 287 
till dialysmottagningen. Flera personer kände sig osäkra när en ny sjuksköterska skulle starta 288 
deras dialys, de var rädda för att den nya sjuksköterskan skulle hantera maskinen och kanylen 289 

fel (Chiaranai, 2016). Socialt stöd av vårdpersonalen ökade flera personers välbefinnande och 290 
gav dem ett mer positivt perspektiv på tillvaron (Sahaf et al., 2017). 291 
 292 

5.2.2 Relationen till närstående 293 

Att gå på dialys flera gånger i veckan gjorde att flera personer kände att de inte kunde vara 294 
med sina vänner och familj i den utsträckning de ville. Det berodde på att dialysbehandlingen 295 
var tidskrävande men också att personerna mådde dåligt efter behandlingen (Axelsson et al., 296 

2012; Chiaranai, 2016; Kazemi et al., 2011; Small, 2010). Mat- och vätskerestriktionerna 297 
gjorde att flera deltagare kände en social begränsning då det var svårt att äta ute eller hos 298 

vänner (Calvey & Mee, 2011; Chiaranai, 2016; Small, 2010). Eftersom att de hade svårt att 299 

träffa vänner så beskrev flera personer att det var viktigt att umgås med familjen (Chiaranai, 300 
2016; Monaro et al., 2014). Men det beskrevs också av några personer att de kände att de inte 301 
kunde bidra med så mycket och blev därför en börda för sin familj (Monaro et al., 2014). 302 
Personerna tyckte det var jobbigt när familjen tyckte synd om dem (Small, 2010). I studierna 303 
av Chiaranai (2016) & Monaro et al. (2014) beskrevs det av flera personer att det var svårt att 304 

vara en bra partner och en bra förälder. Det var även frustrerande att inte sexuellt kunna 305 

tillfredsställa sin partner (ibid). I en studie från Iran av Kazemi et al. (2011) beskrevs hur 306 
personerna försökte dölja sin sjukdom vilket påverkade de sociala relationerna. Studien 307 

beskrev att det är på grund av iransk kultur där människan inte vill ses som en svag individ 308 
som andra ser ner på. Personerna uttryckte att flera människor från Iran såg personer som 309 
behandlas med hemodialys som handikappade och värdelösa. Flera personer i studien försökte 310 

därför dölja sin sjukdom och höll sig undan från sociala sammanhang (Kazemi et al., 2011). 311 

I studien som gjordes på ursprungsbefolkningen i Australien beskrev flera personer att det 312 
som gav dem motivation att leva och genomföra hemodialysbehandlingen var familjen. De 313 
ville se sina barn och barnbarn växa upp. Personerna beskrev att de fick mycket stöd från sina 314 

familjer och flera familjemedlemmar erbjöd sig att donera njurar. Närstående kunde vara till 315 
stor hjälp för motivationen att fortsätta behandlingen. Genom att acceptera beroendet av 316 

hemodialys och alla restriktioner gällande kost och vätska kunde personer i studierna 317 
motiveras till att fortsätta behandlingen för att må så bra som möjligt (Rix et al., 2014).  318 
 319 
Återkommande teman i studierna var att flera personer kände sig ensamma och isolerade 320 

(Barbosa de Araújo et al., 2016; Chiaranai, 2016; Herlin & Wann-Hansson, 2010; Kazemi et 321 
al., 2011; Rix et al., 2014). Att ha ett arbete hjälpte flera personer att känna sig mindre 322 

isolerade. Många personer i studierna levde ensamma och flera hade förlorat sin partner när 323 
de blev tvungna att starta hemodialysbehandlingen. Att hitta en ny partner när de behandlades 324 
med dialys beskrevs som svårt. Några beskrev att de skämdes över sin sjukdom och kände att 325 
det var jobbigt att prata om den. Därför var det lättare att stanna hemma än att följa med 326 
vänner på restauranger och pubar (Herlin & Wann-Hansson 2010). Det här fenomenet att 327 

undvika sociala sammanhang beskrev som redan nämnts även i studien från Iran (Kazemi et 328 
al., 2011). 329 
 330 
Ett antal personer beskrev att de träffat och fått goda vänner på dialysmottagningen. Det 331 
kändes bra att ha vänner som var i samma situation och med samma sjukdom (Calvey & Mee, 332 

2011; Chiaranai, 2016). 333 
 334 

 335 
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 336 
 337 

5.3 Osäkerhet kring livssituationen  338 

5.3.1 Rädsla, chock och desperation 339 

En rädsla för döden och det okända skapade en stor osäkerhet och en oregelbundenhet för 340 

flera personer. Även en rädsla för dialysutrustningen och framtiden var något som upplevdes 341 
av de äldre personerna som behandlades med hemodialys (Sahaf et al, 2017). Personerna hade 342 
känslor av misstro till behandlingen samt negativa känslor, tankar på döden och tillsammans 343 
med hemodialysbehandlingen ledde det till ett begränsat enformigt dagligt liv (Barbosa de 344 
Araújo et al, 2016). Personerna blev mycket chockade när de fick sin diagnos, de upplevde 345 

också att de inte hade fått tillräcklig information om vad hemodialysbehandling innebar (Rix 346 
et al, 2014; Sahaf et al, 2017). 347 

 348 

5.3.2 Leva med ovisshet 349 

Livet med hemodialysbehandling innebar enligt personerna i studierna från Sahaf et al (2017) 350 
och Chiaranai (2016) en oförutsägbar framtid, rädsla för det okända och en regelbunden 351 
behandling som ledde till ett oregelbundet liv. Brist på information och tvivel gjorde att 352 
personerna upplevde ett liv i tomrum mellan liv och död. Rädslan för döden skapade en 353 

osäkerhet och hindrade flera personer från att ha en bestämd plan för sina liv (Sahaf et al, 354 
2017). Flera studier visade på att personer som behandlades med hemodialys upplevde att det 355 
inte skedde någon förändring i deras hälsotillstånd. Ett oförändrat tillstånd och uteblivna 356 

förbättringar gjorde att de kände att de stod kvar på “ruta ett” (Herlin & Wann-Hansson, 357 
2010; Sahaf et al, 2017). Ovissheten om framtiden var en psykologisk utmaning och samtidigt 358 

en samsjuklighetsfaktor för personer som behandlas med hemodialys (Sahaf et al., 2017). Att 359 
vara på väntelistan för en njurtransplantation och att inte veta hur många år det kommer att ta 360 

innan de får en njurtransplantation beskrevs som påfrestande. Osäkerheten att inte veta om de 361 
skulle få en njure eller inte var alltid något personerna tänkte på. Många var rädda för 362 

operationen, komplikationer och medicineringen. Trots det hoppades ändå personerna på att 363 
få genomföra en njurtransplantation och möjlighet till ett normalt liv igen (Herlin & Wann-364 
Hansson, 2010). 365 

 366 

5.3.3 Motsägelsefulla känslor 367 

Personer som genomgick hemodialys visste att behandlingen var direkt livsavgörande och de 368 
anpassade sig efter ett liv med hemodialys. Vardagen innebar stora utmaningar och 369 

förändringar för personerna. Behandlingen skapade känslor av både hopp och förtvivlan. Två 370 
olika studier visade att personerna pendlade mellan en känsla av att dialysbehandlingen var 371 

nödvändig för att förlänga livet men också att de var tvungna till livsstilsförändringar och att 372 
ändra sina vanor (Barbosa de Araújo et al., 2016; Sahaf et al., 2017). 373 
 374 

5.3.4 Strävan efter att upprätthålla värdighet 375 

Personerna som fick behandling med hemodialys var medvetna om sina kost- och 376 
vätskerestriktioner. Personerna upplevde ibland en känsla av förmaning och uppläxning av 377 
vårdpersonalen. De kände sig ofta objektifierade och att de inte fick delta i alla beslut 378 

angående deras behandling. Dessutom fans en känsla av att de inte fick ta del av all 379 
information om deras vård. Deltagarna kunde dock också undanhålla information i vissa fall 380 
gällande sina hälsotillstånd för vårdpersonalen. Undanhållandet av information om deras 381 

hälsotillstånd kunde innebära att de inte behövde genomgå en viss behandling (Axelsson et al, 382 
2017). Personerna som behandlades med hemodialys kunde dölja sin sjukdom genom att 383 
isolera sig. Färre sociala kontakter medförde mindre risk att ingen kunde tycka synd om, se 384 
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ner på eller ge elaka kommentarer om sjukdomen eller behandlingen. Att dölja sjukdomen 385 
genom isolering möjliggjorde för personerna i hemodialys att upprätthålla sin sociala status 386 
och sin värdighet (Kazemi et al. 2011). 387 

 388 

5.5 Resultatsammanfattning 389 

I resultatet framkom det att personer med hemodialysbehandling hade en förändrad 390 
livssituation och att de hade färre sociala interaktioner än vad de skulle vilja ha. Det beror dels 391 

på den tidskrävande hemodialysbehandlingen som personerna var beroende av, men även på 392 
symtomen som kommer efter behandling. Kost- och vätskerestriktionerna som 393 
hemodialysbehandlade personer måste följa gjorde att flera personer kände att det var svårt att 394 
gå ut och äta på restaurang eller bli bortbjuden på mat. Flera personer kände sig därför 395 
ensamma och isolerade medan en del personer isolerade sig själva för att dölja sin sjukdom. 396 

Dock var det flera som kände en gemenskap och fann goda vänner på dialysmottagningen, 397 
både bland behandlade personer och personalen. Många personer som behandlades med 398 
hemodialys kände att de levde i ett tomrum mellan liv och död. I flera artiklar framkom det att 399 

personerna kände en större oro och osäkerhet inför framtiden, än rädslan för att dö. Känslorna 400 
förde med sig att de hindrades från att ha en plan för sitt liv. Flera personer uttryckte att det 401 
var jobbigt att de inte kunde känna någon förbättring i sitt hälsotillstånd. Att vara en person 402 

som behandlas med hemodialys medförde ett flertal begränsningar, sociala, fysisk, psykiska 403 
och tidsmässiga. De här begränsningarna påverkade personernas livssituation. 404 
 405 

7. Diskussion 406 

7.1 Metoddiskussion 407 

 408 

Målet med urvalet att inkludera artiklar som handlade om upplevelser av 409 
hemodialysbehandling hos vuxna personer. Artiklar som handlade andra dialysformer 410 
exkluderades eftersom behandlingen skiljer sig åt. Kvalitativa artiklar valdes för att 411 

upplevelser av livssituationen hos personer med hemodialysbehandling skulle kunna 412 
beskrivas av personer vilket också motsvarade syftet. En svaghet med att exkludera 413 

kvantitativa artiklar var att objektiva och mätbara resultat inte studerades (Henricson, 2017). 414 
För att få fram sökord som svarade mot syftet togs relevanta sökord fram. Ämnesord, MeSH 415 
termer samt fritextsökning med trunkering genomfördes. Fördelen med ämnesord och MeSH 416 
termer var att sökningarna gjordes mer specifika (Kristensson, 2014). Användandet av 417 

fritextsökningar ska vara sparsam för att inte för många artiklar som inte svarar mot syftet 418 

fångas upp (Kristensson, 2014). De booleska operanderna AND användes för att kombinera 419 

sökord och OR användes för att hitta närliggande områden. Kombinationen av fritextsökning 420 
och ämnesordssökning ökade specificiteten på sökningarna (Henricson, 2017). I Cinahl Plus 421 
with Full Text behövdes ingen trunkering eftersom alla ändelser finns med i ämnesordet. 422 
Sökningarna i flera databaser ökade chansen att hitta relevanta artiklar och stärker 423 
litteraturstudiens trovärdighet (Henricson, 2017).  424 

 425 
För att ytterligare stärka trovärdigheten i litteraturstudien användes inklusionskriteriet peer-426 
reviewed, vilket gjorde att enbart artiklar som bedömdes som vetenskapliga har valts ut. 427 
Artiklarna skulle inte vara äldre än 10 år och de äldsta artiklarna var från 2010. Att endast 428 
använda aktuell forskning i litteraturstudien var viktigt då hemodialys tekniken och 429 

forskningen utvecklas och därmed upplevelsen för personerna som behandlas med 430 

hemodialys. Kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes genom ett 431 

kvalitetsgranskningsprotokoll (Kristensson, 2014). Båda författarna till litteraturstudien 432 
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granskade samtliga artiklar och dessutom jämfördes granskningarna, vilket stärker 433 
tillförlitligheten enligt Henricson (2017). 434 
 435 

Bearbetningen av artiklarna gjordes enligt de steg som en integrerad analys ska genomgå 436 
enligt Kristensson (2014). Samtliga artiklar analyserades individuellt i sin helhet. 437 
Huvudkategorier och underkategorier togs fram gemensamt där en ny helhet skapade ett 438 
resultat. Handledning för litteraturstudien bestod av en handledningsgrupp, där sex andra 439 
studenter och tre handledare var närvarande vid mötena. Enligt Henricson (2017) kan det 440 

stärka trovärdigheten i en studie om flera personer haft förslag och synpunkter. 441 
 442 
Reflektioner kring författarnas förförståelse av de upplevelser som har studerats har gjorts och 443 
är viktigt enligt Henricson (2017). Tillsammans har författarna till litteraturstudien tre dagars 444 

fältstudier på en dialysmottagning. Det går inte att utesluta att vår egen förförståelse av hur 445 
personer som behandlas med hemodialys upplever sin livssituation kan ha förvärvats. 446 
Förförståelsen diskuterades mellan författarna för att påverka analysprocessen så lite som 447 

möjligt, 448 
 449 
Artiklarna i resultatet var från Australien, Brasilien, Iran, Irland, Namibia, Sverige och 450 
Thailand. Eftersom sjukvårdssystemen i olika länder ser annorlunda ut är det svårt att att dra 451 

några slutsatser om överförbarhet av resultatet. Olika levnadsvillkor ser också annorlunda ut i 452 
olika länder och kulturer. Upplevelser av livssituationen kan därför vara svår att jämföra hos 453 

personer i olika länder, speciellt ur ett socioekonomiskt perspektiv. Men de inkluderade 454 
studierna från sju olika länder gav ändå en samlad bild från olika världsdelar. Ett varierat 455 
urval kan öka tillförlitligheten i litteraturstudien (Kristensson, 2014). 456 

 457 
Enligt Henricson (2017) skall en studie som uppfyller de etiska kraven innehålla väsentliga 458 

frågor, vara av god vetenskaplig kvalitet och genomföras på ett etiskt sätt. Litteraturstudien 459 
har försökt att beskriva ett problem som finns över hela världen och som medför förändringar 460 

i livssituationen hos de drabbade personerna. Informationen om hur personer med 461 
hemodialysbehandling upplever sin livssituation antas vara till gagn för individen, samhället 462 
och sjuksköterskor. Enligt Henricson (2017) har forskningsfrågan ett väsentligt värde om 463 

ovanstående kriterier har uppfyllts. 464 

 465 
Det finns en risk för att feltolkningar har gjorts när det gäller metodologiska metoder och 466 
översättningar från engelska till svenska i litteraturstudien på grund av författarnas begränsade 467 

kunskaper. Genom användandet av metodlitteratur har en så god vetenskaplig kvalitet som 468 
möjligt eftersträvats (Kristensson, 2014; Henricson 2017). 469 
 470 

7.2 Resultatdiskussion 471 

Syftet var att beskriva upplevelser av livssituationen hos personer som genomgår 472 

hemodialysbehandling. En integrerad analys av 10 vetenskapliga artiklar har använts för att 473 
sammanställa litteraturstudiens resultat (Kristensson, 2014). Samtliga artiklar visade att 474 
personerna med hemodialysbehandling upplevde en förändrad livssituation (Axelsson et al., 475 

2012; Barbosa de Araújo et al., 2016; Calvey & Mee., 2011; Chiaranai, 2016; Herlin & 476 
Wann-Hansson., 2010; Kazemi et al., 2011; Monaro et al., 2014; Rix et al., 2014; Sahaf et al., 477 

2017; Small, 2010). Att inte kunna resa, att ha kost- och vätskerestriktioner och att inte kunna 478 
arbeta fullt ut var något som generellt upplevdes som negativt och begränsande. Personerna i 479 

studierna uppgav också att de hade en känsla av förlorad frihet (Axelsson et al., 2012; Calvey 480 
& Mee, 2011; Chiaranai, 2016; Herlin & Wann-Hansson, 2010; Kazemi et al., 2011; Monaro 481 
et al., 2014; Rix et al., 2014; Small, 2010). Känslan av att vara beroende av hemodialysen var 482 
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vanligt förekommande i litteraturstudien (Chiaranai, 2016; Herlin & Wann-Hansson, 2010; 483 
Kazemi et al., 2011; Rix et al, 2014; Sahaf et al., 2017). Ett sätt att öka friheten och minska 484 
beroendet av en dialysenhet på sjukhuset skulle kunna vara att göra dialysvården mer 485 

tillgänglig. Flera forskare har beskrivit i andra studier att om personer med 486 
hemodialysbehandling skulle kunna genomföra behandlingen i hemmet eller på sitt resmål, så 487 
kan deras livssituation och även symtomen efter behandling förbättras avsevärt (Rajkomar, 488 
Farrington, Mayer, Walker, & Blandford, 2014; Sims, Bennett, Ockerby, Ludlow, Fairbairn, 489 
Wilson & Kerr, 2017). Det finns dock en hel del utmaningar som måste utvecklas innan hem-490 

hemodialys blir en standardbehandling inom hemodialys området. Säkerhet, utbildning och 491 
stöd är stora frågor som är viktiga för både personer som genomför hemodialys i hemmet och 492 
för sjuksköterskan på dialysenheten som ska fungera som ett stöd för personen (Rajkomar et 493 
al., 2014).  494 

 495 
I en utomstående studie av Sims et al. (2017) använde forskarna en buss som var 496 
iordningställd med tre platser för hemodialys. Studien beskrev hur personer som var i behov 497 

av hemodialys kunde erbjudas dialysbehandling på sitt resmål. Personerna upplevde att denna 498 
möjlighet både ledde till en förbättrad livssituation och färre symtom efter sin behandling. Att 499 
kunna erbjuda hemodialysbehandling på resmålet eller nära hemmet skulle också innebära 500 
färre och kortare resor till och från en dialysmottagning 501 

 502 
I resultatet framgick det att många personer kände sig isolerade (Barbosa de Araújo et al., 503 

2016; Chiaranai, 2016; Herlin & Wann-Hansson, 2010; Kazemi et al., 2011; Rix et al., 2014). 504 
Flera personer kände att de inte träffade sina vänner i den utsträckningen de ville (Axelsson et 505 
al., 2012; Chiaranai, 2016; Kazemi et al., 2011; Small, 2010). Flera personer uttryckte att de 506 

hade fått nya vänner på dialysenheten (Calvey & Mee, 2011; Chiaranai, 2016). Ett sätt att 507 
underlätta sociala interaktioner kan vara att använda sociala medier då det spelar en stor roll i 508 

dagens samhälle. Det stora antalet användare skulle kunna utnyttjas genom att på nationell 509 
nivå ha en plattform där personer med hemodialysbehandling och vårdpersonal inom 510 

njurmedicin erbjuds en mötesplats. Medlemskap i en Facebook grupp som är seriös, 511 
professionell och på nationell nivå kan underlätta för personer med hemodialysbehandling att 512 
få ett annat perspektiv och få information svar på frågor snabbt (Muhammad, Allan, Ali, 513 

Bonacina & Adams, 2014). I resultatet framkom det också bland flera personer att det fanns 514 

ett behov av mer information (Rix et al., 2014; Sahaf et al., 2017). 515 
 516 

Som framkommit i resultatet har personer som behandlas med hemodialys, sociala, fysiska, 517 

psykiska och tidsmässiga begränsningar som påverkar deras livssituation (Axelsson et al., 518 
2012; Barbosa de Araújo et al., 2016; Calvey & Mee., 2011; Chiaranai, 2016; Rix et al., 2014; 519 
Herlin & Wann-Hansson., 2010; Kazemi et al., 2011; Monaro et al., 2014; Sahaf et al., 2017; 520 

Small, 2010). Efter en framgångsrik njurtransplantation kan personerna återgå till ett normalt 521 
liv med en förbättrad livssituation och förhoppningsvis slippa dessa begränsningar (Tufveson 522 
& Lorant, 2014). Ett antal undersökningar har visat att viljan att donera är stor bland den 523 
svenska befolkningen, ändå ligger Sverige under genomsnittet i Europa när det gäller 524 
donationsfrekvens (Statens offentliga utredningar, 2015). Kostnaden för dialysbehandling är i 525 

hög grad dyrare än kostnaden för transplantation och då inkluderas kostnaden för den 526 
medicinska uppföljning och läkemedelsbehandling på den njurtransplanterade personen. I 527 
Sverige och internationellt är det en stor brist på njurar som är lämpliga för transplantation. 528 

Väntetiden på njurtransplantation är lång och flera personer avlider under väntetiden (ibid.). 529 
Av dialysbehandlade personer avlider 20 % och för njurtransplanterade avlider endast 2,7 % 530 
varje år vilket bör ses som en stor skillnad i mortalitet (Ahlmén, 2017; Svenskt Njurregister, 531 

2017). Behovet av förändringar i rutiner, organisation, regelverk och information till 532 
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allmänheten är stort för att hitta förbättringsområden som kan göra att fler 533 
njurtransplantationer kan genomföras (Statens offentliga utredningar, 2015). Förhoppningen 534 
hos flera personer med hemodialysbehandling var att få genomföra en njurtransplantation och 535 

få möjlighet till ett normalt liv (Herlin & Wann-Hansson, 2010). För att det ska kunna bli 536 
aktuellt med en njurtransplantation från en avliden donator måste dödförklaringen rent 537 
praktiskt ske när den avlidna behandlas med respirator (Tufveson & Lorant, 2014). Fram till 538 
1988 kunde donation ske i Sverige efter ett cirkulationsstillestånd. Lagen ändrades då till att 539 
donation bara får ske när hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har förlorats på 540 

grund av att blodcirkulationen till hjärnan helt har upphört (SFS, 1987:269). I ett flertal länder 541 
tillämpas donation från en patient som avlidit i ett cirkulationsstillestånd med goda resultat. 542 
Statens utredning som genomfördes 2015 ansåg att det finns legala förutsättningar för att den 543 
möjligheten av donationer även skulle kunna genomföras i Sverige (Statens offentliga 544 

utredningar, 2015). Utredningens förslag stoppades dock på grund av juridiska problem och 545 
därför ska en ny utredning göras som även tillgodoser de juridiska aspekterna fullt ut (Ström, 546 
2018).  547 

 548 

Enligt Orem’s egenvårdsteori har individen vanligtvis en förmåga att främja sin hälsa och 549 
förebygga sjukdomar (Orem; 1995). Förmågan att sköta om sin hälsa kan vara nedsatt vid en 550 

behandling med hemodialys. Därför är det viktigt för sjuksköterskor att känna till att de måste 551 
stödja personer med hemodialysbehandling att utföra egenvård. I en utomstående studie av 552 

Clarkson & Robinson (2010) beskriver de att genom att stärka personernas självkänsla, så kan 553 
det leda till att de utför en bättre egenvård. I resultatet upplevde flera personer en brist på 554 

information (Rix et al., 2014; Sahaf et al., 2017). Sjuksköterskan har därför en viktig roll att 555 

informera personer om sjukdomen och hemodialysbehandlingen. Bra information om 556 

sjukdomen och behandlingsmetoder kan förändra personers livsperspektiv från negativt till 557 
positivt och minska osäkerheten inför framtiden (Sahaf et al., 2017).  558 

 559 

I resultatet har det inte framkommit några könsskillnader i upplevelser. Det här beror på att 560 
resultatet i studierna inte har presenterats utifrån genus utan presenterats som deltagare i 561 

studierna (Axelsson et al., 2012; Barbosa de Araújo et al., 2016; Calvey & Mee., 2011; 562 
Chiaranai, 2016; Herlin & Wann-Hansson., 2010; Kazemi et al., 2011; Monaro et al., 2014; 563 

Rix et al., 2014; Sahaf et al., 2017; Small, 2010). I en studie från Storbritanien av Caplin, 564 
Kumar & Davenport (2011) så menar dock forskarna att kvinnor besvärats mest av symtomen 565 
efter dialysbehandling och det skulle kunna påverka hur livssituationen hos kvinnor med 566 

hemodialysbehandlings upplevs. 567 
 568 
Ur ett kulturellt perspektiv så var skillnaden stor i hur deltagarna uppfattade bemötandet från 569 
sjukvårdspersonalen, på dialysmottagningen i de två svenska studierna sågs ofta 570 

vårdpersonalen som goda vänner (Axelsson et al., 2012; Herlin & Wann-Hansson, 2010). I 571 
Rix et al. (2014) studie om Aboriginerna i Australien sågs istället en relation där aboriginerna 572 
inte ville ställa frågor, de kände sig diskriminerade och ignorerade på grund av sin ras. Här är 573 
det av stor vikt att sjuksköterskor har kulturell kompetens så att även personer från andra 574 
kulturer får ett bra och professionellt bemötande på dialysmottagningen. 575 

 576 

Ur samhällsperspektivet är hemodialysbehandling kostsam för sjukvården och samhället. En 577 

tidigare studie av Ahlmén & Netzler (2008) visade att kostnaderna för dialys och 578 
njurtransplantation är lika höga som för hjärtkirurgin, trots att det är färre personer i den 579 

aktiva uremivården än som genomgår hjärtkirurgi. För sjukhuset utgör personalkostnader mer 580 
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än hälften av alla sjukhusbundna kostnader i samband med en dialys. Färdtjänstresor är en 581 
kostnad som ofta förbises men enligt Ahlmén & Netzler (2008) så kostade en färdtjänstresa i 582 
genomsnitt 1023 kronor utan samåkning för en resa till och från en dialysenhet. Kostnaden 583 

per år var drygt 140 000 kronor för en person som genomförde 140 dialyser per år. I Region 584 
Örebro tillkom det 45 personer i den aktiva uremivården år 2016 (Svenskt njurregister, 2017). 585 
Om endast färdtjänskostnader för de nytillkomna personerna i den aktiva uremi vården, och 586 
med justering för prisindex 2008 görs, skulle kostnaderna uppgå till dryga sex miljoner 587 
(Statistiska centralbyrån, 2018). Kostnaderna kan minskas genom samåkning men det kräver 588 

god planering för att minska tidsåtgången för resan. I resultatet framkom det att det är vanligt 589 
att personer som genomgått hemodialys upplever symtom som trötthet och illamående. 590 
Resandet innebär en ytterligare påfrestning och det är inte önskvärt att förlänga restiden 591 
genom att samåka med flera personer. Ett alternativ skulle kunna vara att ha flera och mindre 592 

dialysenheter där självdialys skulle kunna utföras. Endast fem procent av personerna med 593 
hemodialysbehandling har ett så pass tungt vårdbehov att de behöver sjukhusvård för sin 594 
dialysbehandling, övriga skulle kunna genomgå dialysbehandlingen på en mindre enhet som 595 

till exempel på en vårdcentral (Ahlmén & Netzler, 2008). 596 
 597 

8. Slutsats 598 

Personer som genomgår hemodialysbehandling upplever en förändrad livssituation. Kronisk 599 
njursvikt i slutstadiet ger endast två alternativ; dialysbehandling eller njurtransplantation. 600 
Hemodialysbehandling beskrevs som en livlina i väntan på en njurtransplantation men 601 

medförde sociala, fysisk, psykiska och tidsmässiga begräsningar som var påfrestande. 602 
Sjuksköterskor har en viktig roll i att hjälpa personer som behandlas med hemodialys att 603 

utföra egenvård för att främja hälsan på bästa sätt.   604 
 605 

9. Klinisk nytta 606 

Personer som genomgår hemodialysbehandling upplever en förändrad livssituation. En 607 

kronisk njursjukdom i slutstadiet ger endast två alternativ; dialysbehandling eller 608 
njurtransplantation. Trots att en hemodialysbehandling är en livlina i väntan på en 609 
njurtransplantation upplevs symtomen efter behandlingen, begränsningar i livet och beroendet 610 

av tillgång till en dialysapparat som ett stort problem. Sjuksköterskan kan göra mycket för att 611 

personerna med hemodialysbehandling skall kunna utveckla coping strategier och utföra 612 
egenvård för att främja hälsan på bästa sätt. Litteraturstudien visar också på ett behov av en 613 
mer tillgänglig dialysvård. Att ha en mer individanpassad vård främjar hälsan hos personer 614 

som är i behov av hemodialys. 615 
 616 

10. Vidare forskning 617 

I resultatet har det inte framkommit några könsskillnader i upplevelser hos personer som 618 

behandlas med hemodialys. Personerna i de olika studierna har presenterats som deltagare i 619 
studierna och könen har därför varit okända. För att jämföra upplevelser av livssituationen hos 620 
kvinnor och män med hemodialysbehandling krävs det studier på enbart män och enbart 621 
kvinnor. Tidigare studier har visat att kvinnor besväras mest av symtomen efter behandlingen 622 
och det kan därför vara så att det finns skillnader i upplevelser av livssituationen mellan 623 

könen. Det finns ett behov av att forska vidare på upplevelser hos enbart män och enbart 624 
kvinnor med hemodialysbehandling. 625 

  626 
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Bilaga 1. Sökmatris 835 

Databas Sökord Resultat 

Antal 

träffar 

Urval 1 

Lästa 

titlar 

Urval 2 

Lästa 

abstract 

Urval 3 

Lästa 

artiklar 

 

Urval 4 

Utvalda 

artiklar 

efter 

granskning 

Cinahl Plus 

with Full 

Text 2018-

04-12.  

Kl. 10:00 

S1. (MH "Hemodialysis+") 8310     

 S2. (MH "Dialysis+") 11363     

 S3. S1 OR S2 11483     

 S4. (MH "Life Experiences+") 15813     

 S5. S3 AND S4 83 83 25 12 4 

Medline 

2018-04-12.  

Kl. 14:00 

S1. (MH "Renal Dialysis+") 29465     

 S2. (MH "Dialysis+") 3929     

 S3. S1 OR S2 33367     

 S7. S3 AND Life experience* 394 394 40 20 6 
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Bilaga 2. Artikel matris 838 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land  

 

Syfte Metod och ev design  Värdering  Resultat 

Författare: Axelsson, L., 

Randers, I., Jacobson, S 

H., & Klang, B. (2012) 

 

Titel: Living with 

haemodialysis when 

nearing end of life. 

 

Tidskrift: Scandinavian 

Journal of Caring 

Science, 26, 45–52 

 

Land: Sverige 

Att beskriva och att 

belysa betydelsen av 

att vara allvarligt 

sjuk med hemodialys 

i slutet av livet. 

 

Kvalitativ studie med en 

tolkande design. 

 

Urval: Hemodialys i minst tre 

månader, ej listade för 

njurtransplantation samt kunna 

prata, läsa och skriva svenska. 

Totalt 8 personer valdes ut till 

studien, varav 5 män och 3 

kvinnor. 

 

Datainsamling: 

Kvalitativa seriella intervjuer. 

 

Analysmetod: 

En tolkande strukturerad analys 

med fenomenologisk och 

hermaneutisk metod. 

 

Styrkor: 

Tydligt syfte. 

 

Design och teoretiskt 

perspektiv är tydligt 

beskriven. 

 

Urvalet, datainsamlingen 

och analysen är relevant 

och tydlig. 

 

Resultatet är logiskt 

beskrivet och lätt att följa. 

 

Svagheter: 

Forskarna beskriver inte 

om datamättnad 

uppnåddes. 

 

Resultatet visar på tre 

huvudteman: 

 

-vara underordnad den 

degenererade kroppen. 

 

-förändrade utsikter på 

livet. 

 

-strävan efter att 

upprätthålla värdigheten. 

 

Studien visade på ett 

lidande i samband med 

fysiska, psykiska, 

känslomässiga och 

existensiella behov och 

problem hos hemodialys 

patienter i livets slutskede. 

Forskarna föreslår att ett 

palliativt synsätt ska 

införas i samband med 

den högteknologiska 

hemodialysbehandlingen. 



 
 

 839 

 840 

 841 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land  

 

Syfte Metod och ev design  Värdering  Resultat 

Författare: Barbosa de 

Araújo et al., (2016) 

 

Titel: Chronic renal 

patients everyday on 

hemodialysis: 

expectations, 

modifications and social 

relations 

 

Tidskrift: Rev Fund Care 

Online, 8(4), 4996-5001 

 

Land: Brasilien 

Att få kunskap om 

hemodialyspatienters 

uppfattning av 

sjukdomen, 

förväntningar, 

förändringar och 

sociala relationer 

efter diagnosen 

kronisk njursvikt.  

Kvalitativ studie med 

deskriptiv design.  

 

Urval: Personer över 18 år utan 

några kognitiva funktionshinder 

eller utvecklingsstörningar, 

samt med assistans från 

hemodialys kliniken. Totalt 39 

personer valdes ut till studien. 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer. 

 

Analysmetod: 

Collective Subject Discourse 

(CSD). 

Styrkor: 

Tydligt syfte. 

 

Design och teoretiskt 

perspektiv är tydligt 

beskriven. 

 

Urvalet, datainsamlingen 

och analysen är relevant 

och datamättnad 

uppnåddes. 

 

Resultatet är logiskt 

beskrivet och lätt att följa. 

 

Svagheter: 

Forskarna beskriver inte 

sin förförståelse. 

 

Forskarna beskriver 

andelen kvinnor i procent 

(51,3 %). 20 kvinnor och 

19 män hade varit 

tydligare  

Resultatet visar på sju 

centrala idéer: 

-paralyserad njure. 

-Kunskapsbrist. 

-begränsningar. 

-stöd 

-fördomar och isolering. 

-optimism. 

-desperation. 

 

Studien visade på att 

hemodialys behandling 

påverkar både patientens 

och eget liv men också 

familjelivet.  

 

Det är viktigt för 

sjuksköterskan att “känna 

in” patienten inför 

hemodialysbehandlingen 

för att kunna erbjuda en 

mer personcentrerad vård 

samt att få en helhetsbild 

av personens livssituation. 



 
 

 842 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land  

 

Syfte Metod och ev design  Värdering  Resultat 

Författare:  

Calvey & Mee (2011). 

 

Titel: 

The lived experience of 

the person dependent on 

haemodialysis 

 

Tidsskrift: 

Journal Of Renal Care, 

37(4), 201-207. 

 

Land: Irland 

 

Syftet med studien 

var att studera 

livssituationen hos 

sju stycken patienter 

när de var utanför 

dialysmotagningen. 

Kvalitativ fenomenologisk. 

 

Urval: sju deltagare 

intervjuades. Deltagarna var 

mellan 29 och 60 år gamla. Hur 

länge deltagarna hade 

behandlats med hemodialys 

varierade från 1 månad till 5 år. 

  

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer. 

Analysmetod: fenomenologisk 

analys enligt Heidegger. 

 

Analysmetod: 

Tematisk analys 

 

Exklusionskriterier:  

Personer som var 

hemodynamiskt ostabila vid 

tidpunkten då intervjuerna 

genomfördes. Samt att 

deltagarna förstår engelska. 

 

 

Styrkor:  

 

Författarna citerar 

deltagarna och stärker 

trovärdigheten. 

  

Transparent 

analysprocess. 

 

Svagheter: 

Bristfällig information om 

deltagarna.  

 

Okänt hur 

könsfördelningen såg ut. 

 

Alla deltagare var 

potentiella organ 

mottagare och därför kan 

resultatet ge en positivare 

bild än om deltagarna var 

tvungna till livslång 

hemodialys behandling. 

Den starkaste 

gemensamma nämnaren 

som beskrevs av 

personerna i studien var 

“Känslan av sig själv” 

med underkategorier som 

”Det framtida jaget”, “Det 

levande jaget”, “Det 

dödliga/ ömtåliga jaget” 

och “Det växande/ lärande 

jaget”. 

 



 
 

 843 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land  

 

Syfte Metod och ev design  Värdering  Resultat 

Författare:  

Chiaranai (2016). 

Titel: 

The Lived Experience of 

Patients Receiving 

Hemodialysis Treatment 

for End-Stage 

Renal Disease: A 

Qualitative Study. 

 

Tidskrift:  Journal Of 

Nursing Research, 

24(2), 101-108 

 

Land: Thailand 

 

Syftet med studien 

var att på ett bättre 

sätt kunna förstå 

vardagliga 

erfarenheter från 

thailändska patienter 

i slutstadiet av 

kronisk njursvik och 

behandling med 

hemodialys. 

Kvalitativ fenomenologisk. 

 

Urval: 26 deltagare 

intervjuades 18 kvinnor och 8 

män. Deltagarna var mellan 48 

och 77 år gamla. Deltagarna 

hade behandlats med 

hemodialys i genomsnitt under 

52 månader. 

 

Inklusionskriterier: Pågående 

dialys behandling, förmåga att 

prata thailändska. Ålder över 

18 år. 

 

Exklusionskriterier: Stora 

psykiska problem, ålder under 

18 år.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer. 

 

Analysmetod: Tematisk analys 

med fenomenologisk ansats 

 

Styrkor:  

Transparent 

analysprocess.  

 

För att vara en kvalitativ 

studie så var det många 

deltagare (26 stycken)  

 

Forsknings mättnad 

nåddes. 

 

Svagheter:  

Det var en ojämn 

fördelning av kvinnor (18) 

och män (8) i studien. 

Tre stycken teman 

identifierades: -möta livets 

begränsningar. 

 

-leva med osäkerheten.   

 

-beroende av medicinsk 

teknologi. 



 
 

 844 

 845 

 846 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land  

 

Syfte Metod och ev design  Värdering  Resultat 

Författare: 

Herlin, C., & Wann-

Hansson, C. (2010) 

 

Titel: The experience of 

being 30–45 years of age 

and depending on 

haemodialysis treatment: a 

phenomenological study 

 

Tidskrift: Scandinavian 

Journal of Caring 

Science, 24, 693–699. 

 

Land: Sverige 

Att beskriva hur 

hemodialys-patienter 

mellan 30 och 45 år 

upplevde sitt 

beroende av 

hemodialys-

behandling. 

Kvalitativ studie med 

deskriptiv design. 

 

Urval: Personer mellan 30-45 

år som genomgått hemodialys i 

mins 6 månader. Maximalt 15 

intervjuer. Totalt 9 personer 

inkluderades varav 5 män och 4 

kvinnor. 

 

Datainsamling: 

Enskilda intervjuer med 

personer i samband med 

hemodialys tills datamättnad 

uppnåddes. 

 

Analysmetod: 

Fenomenologisk 

erfarenhetsbaserad analys enligt 

Husserl 

 

Styrkor:  

Tydligt syfte. 

 

Design och teoretiskt 

perspektiv är tydligt 

beskriven. 

 

Antalet deltagare för att 

uppnå mättnad samt 

urvalet är tydligt 

beskrivet. 

 

Datainsamlingen och 

analysen är transparent 

och tydlig. 

 

Svagheter: 

Resultatredovisningen 

saknar en lättöverskådlig 

tabell med tema och 

subteman. 

 

Resultatet visade på ett 

huvudtema: 

 

-total brist på frihet. 

 

Studien visade att vara 

beroende av hemodialys är 

en påfrestande faktor i det 

dagliga livet. Alla 

deltagare kände en total 

brist på frihet. Olika 

strategier för att hantera 

och kontrollera situationen 

under 

hemodialysbehandlingen 

kunde urskiljas, nämligen 

att vara delaktig i beslut 

om den egna behandlingen 

och att ha kompetent och 

professionell 

vårdpersonal. 

. 

 



 
 

 847 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land  

 

Syfte Metod och ev design  Värdering  Resultat 

Författare: 

Kazemi, M., Nikbakht 

Nasrabadi, A., Marzieh 

Hasanpour, M,. & Hadi 

Hassankhani, H. (2011) 

 

Titel:  

Experience of Iranian 

persons receiving 

hemodialysis: A 

descriptive, exploratory 

study 

 

Tidskrift: Nursing and 

Health Sciences, 13, 88–

93. 

 

Land: Iran  

Att utforska 

erfarenheter av 

sociala interaktioner i 

det dagliga livet för 

iranska personer som 

genomgick 

hemodialys. 

 

Kvalitativ, explorativ studie 

med deskriptiv design 

 

Urval: Personer över 18 år som 

genomgått hemodialys i minst 3 

månader och kunna 

kommunicera, samt att skriftligt 

samtycke tillhandahållits. 

Totalt 21 personer inkluderades 

varav 12 män och 9 kvinnor. 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

 

Analysmetod: 

Tematisk analys 

Styrkor:  

Tydligt syfte. 

 

Design och teoretiskt 

perspektiv är tydligt 

beskriven. 

 

Urvalet, datainsamlingen 

och analysen är 

transparent och tydlig. 

 

Resultatet är logiskt 

beskrivet och lätt att följa. 

 

Svagheter:  

Forskarna beskriver inte 

sin förförståelse 

Forskarna visar i studien 

på fyra olika teman: leva 

med trötthet, förändrad 

självbild, patientens 

beroende av 

dialysenheten, tidsåtgång 

för hemodialys.och 

döljande av sjukdomen. 

 

Personer som genomgår 

hemodialys upplever en 

radikal förändring av 

sociala interaktioner. För 

sjuksköterskan är det 

viktigt att känna till att 

hälsan och välmående kan 

hos hemodialys patienter 

kan påverkas av 

förändringar i det sociala 

livet. Att göra en 

bedömning av patientens 

sociala interaktioner är 

viktigt för att upprätta 

en omfattande vårdplan i 

ett helhetsperspektiv. 

 

 



 
 

 848 

 849 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land  

 

Syfte Metod och ev design  Värdering  Resultat 

Författare: Susan 

Monaro, Glenn 

Stewart and Janice 

Gullick (2014) 

Titel: 

A ‘lost life’: coming to 

terms with 

haemodialysis. 

 

 

Tidskrift: Journal of 

clinical nursing.  

 

Land: Australien 

 

  

Att beskriva 

patienters och 

familjers upplevelser 

av att leva med 

hemodialys i ett 

tidigt skede av en 

långtidsbehandligen. 

Kvalitativ fenomenologisk 

studie 

 

Urval: Elva patienter som fått 

börjat behandlas med 

Hemodialys för tre månader 

sedan rekryterades på en 

slutenvårds dialys enhet i 

Sydney i Australien. Deltagarna 

skulle ha tillräckligt bra 

engelska för att kunna förstå 

det informerade samtycket samt 

intervjuerna. 

Patienterna hade en 

medianålder på 40 år. Den 

äldsta var 80 år och den yngsta 

var 30 år. Fem stycken var män 

och sex var kvinnor.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukurerade intervjuver. 

 

Analysmetod: fenomenologisk 

analys. 

 

Styrkor:  

Bra information om varje 

deltagares sjukdomsbild. 

 

Transparent 

analysprocessen. 

 

Svagheter:  

Intervjuer genomfördes 

bara på en dialysenhet.  

 

Forskarna exkluderade 

patienter som inte kunde 

prata engelska. 

 

Median ålderna var låg i 

jämförelsevis med 

genomsnitts medianen för 

personer som behandlas 

med hemodialys. 

 

Deltagarna upplevde ett 

förlorat liv och kände sig 

chockade och sorgsna av 

omställningen. Oron 

tycktes bero på en brist av 

mentala och fysiska 

förberedelser inför 

dialysen. 

 



 
 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land  

 

Syfte Metod och ev design  Värdering  Resultat 

Författare: 

Elizabeth F Rix, 

Lesley Barclay, Janelle 

Stirling, Allison Tong 

& Shawn Wilson. 

(2014) 

Titel: 

‘Beats the alternative 

but it messes up 

your life’: Aboriginal 

people’s experience 

of haemodialysis in 

rural Australia 

 

Tidskrift: BMJ Open 

 

Land: Australien 

 

  

Att beskriva 

Aboriginernas 

erfarenheter och 

perspektiv av 

hemodialys. 

Kvalitativ, CBPR 

 

Urval: 

Snöbollsurval. 

Det fanns 21  

Aboriginer i regionen där 

studien genomfördes 1 ville 

inte delta och 2 var mådde för 

dåligt för att delta. Vilket 

medförde 18 deltagare. 

9 var kvinnor och 9 var män. 

Den yngsta var 30 år och den 

äldsta 79 år  

 

Datainsamling: 

Ostrukterade djupintervjuer 

 

Analysmetod: 

Tematisk analys 

Styrkor:  Transparent 

analysprocess. 

Resultatet var lätt att följa. 

Resultatet speglar den data 

som samlats in.  

Författarna använde en 

relevant 

datainsamlingsmetod. 

 

Svagheter: Studien är 

genomförd på en 

dialysenhet i en Aborigin 

region. 

Sex olika teman 

sammanställdes: 

 

- patientens resa, chocken 

av diagnosen och att starta 

dialys. 

-beskrivning hur positiva 

attityder utvecklades. 

 

-motivation och support 

för att fortsätta 

dialysbehandling. -

akutsjukhus är osäkra ur 

ett kulturellt perspektiv. 

 

-uppmanande att 

servicemedarbetare 

använder enkelt språk och 

kulturell medvetenhet. 



 
 

 850 

 851 

 852 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land  

 

Syfte Metod och ev design  Värdering  Resultat 

Författare: Sahaf R, 

Ilali ES, Peyrovi H, 

Akbari Kamrani, AA., & 

Spahbodi F. (2017). 

 

Titel: Uncertainty, the 

Overbearing Lived 

Experience of the 

Elderly People 

Undergoing 

Hemodialysis: A 

Qualitative Study. 

Tidskrift: IJCBNM, 

5(1):13-21. 

 

Land: Iran  

Att förklara och 

utforska erfarenheter 

hos äldre som 

genomgår 

hemodialys. 

Kvalitativ studie med 

deskriptiv design 

 

Urval: Personer från 60 år som 

genomgått hemodialys minst ett 

år. Fullt kunna kommunicera, 

utan kognitiva störningar, 

villighet att dela egna 

erfarenheter, och kunna prata 

på persiska. Totalt 9 personer 

inkluderades varav 6 män och 3 

kvinnor. 

 

Datainsamling: 

Ostrukterade djupintervjuer. 

 

Analysmetod: 

Fenomenologisk förklarande 

analys enligt Max van Manen 

Styrkor:  

Tydligt syfte. 

Tydlig beskrivning av 

design och teoretiskt 

perspektiv. 

Urval och antal deltagare 

som behövdes för att nå 

mättnad är tydligt 

beskrivet. 

 Datainsamlingen är 

transparent och tydligt 

beskriven. 

 

Svagheter: 

Forskarnas roll i 

förhållande till deltagarna 

är inte beskrivna 

Resultatet visade sju olika 

teman: 

-dialys som 

livsuppehållare. 

-problematiskt liv med 

dialys.  

-motsägelsefulla känslor. 

-tro på Gud. 

-beroende.  

-socialt stöd. 

-osäkerhet. 

 

Osäkerhet hos äldre 

hemdialyspatienter skapar 

en onödig oro inför 

framtiden. 

Sjukvårdspersonal kan 

hjälpa de äldre 

hemodialyspatienterna att 

få bättre livskvalitet 

genom att utbilda och 

informera om behandling 

och framtidsplaner. 

 



 
 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land  

 

Syfte Metod och ev design  Värdering  Resultat 

Författare: 

Small, L.F., (2010). 

 

Titel: Quality-of-life 

experiences from the 

perspective of patients 

receiving haemodialysis 

for chronic renal failure. 

 

Tidskrift: Health SA 

Gesondheid 15(1) 

 

Land: Namibia   

Att beskriva 

erfarenheterna hos 

patienter som fick 

hemodialys för 

kroniskt njursvikt vid 

det enda 

dialyscentret i 

Windhoek. 

Kvalitativ, explorativ studie 

med deskriptiv design. 

 

Urval:  

Personer som genomgick 

hemodialys på dialysenheten i 

Windhoek.Villiga att delta i 

studien.. Totalt 21 personer 

inkluderades varav nästan lika 

fördelning mellan kvinnor och 

män. 

 

Datainsamling: 

Djupintervjuer. 

 

Analysmetod: 

Temaanalys med Tech’s metod. 

Styrkor:  

Syfte, design och 

teoretiskt perspektiv är 

tydligt beskriven. 

 

Urvalet, datainsamlingen 

och analysen är relevant 

och tydlig. 

 

Resultatet är logiskt 

beskrivet och lätt att följa. 

 

Svagheter: 

Forskaren beskriver inte 

om datamättnad 

uppnåddes. 

 

Ingen triangulering för att 

stärka trovärdigheten. 

 

Forskaren beskriver inte 

den exakta fördelningen 

av kvinnor och män. 

 

Några deltagare kunde 

inte kommunicera på 

afrikaan eller engelska. 

beskrivna 

Resultatet visar på fyra 

huvudteman: 

-ekonomiska hinder. 

-förlust av 

självständighet och 

spontana aktiviteter. 

-belastning på relationer 

-känslor av betydande 

fysiologiska 

förändringar och 

svaghet. 

 

Forskaren beskriver att 

livskvaliteten kan 

påverkas negativt av 

ovan nämnda teman. 

Han föreslår därför ett 

mer strukturerat sätt att 

stödja patienterna 

genom ekonomisk och 

personlig rådgivning. 

 


