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Sammanfattning    
Senaste rapporten från SNR (svenskt njurregister) visar att 2012 genomgick 3026 
patienter hemodialys i Sverige. De vanligaste orsakerna till att en person påbörjar 
hemodialys är glomerulonefrit, diabetesnefropati och polycystisk njursjukdom. Symtom 
som kan ses kan ses på sjukdom är trötthet, illamående och klåda. Hemodialys är en 
behandling där patientens blod leds ut ur kroppen och går igenom en syntetiskt 
konstruerad njure med ett renande filter. Blodet återförs därefter till patienten. 
Behandlingen är tidskrävande för patienten och innebär ofta flera besök i veckan på en 
dialysavdelning. Behandlingen tar vanligtvis 4-5 timmar och pågår under tre tillfällen 
per vecka.  Denna litteraturstudie har till syfte att belysa patienters upplevelse av 
hemodialysbehandling vid kronisk njursjukdom. Nio studier har granskats varav sex 
kvalitativa och tre kvantitativa. I resultatet framgick hur patienter ständigt påverkades 
av hemodialys behandlingen.  De områden som särskilt framkom var påverkan på tiden, 
arbetsrelaterade bekymmer, upplevelser av vårdrelationen, att anpassa sitt liv efter en 
eventuell transplantation, hur själva behandlingen påverkade patienten och upplevt stöd 
från omgivningen. I diskussionen reflekterades över vikten av ett öppet klimat på 
vårdavdelningen så att patienten känner sig bekväm att ta upp ämnen som hon eller han 
behöver samtala om.   
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INLEDNING  
”Det jag har känt fram till nu är sorg att man inte har orkat med mer med familjen som 
att vara ute mer med dottern och inte kunna resa runt något heller eftersom man har 
blivit så bunden till sjukhuset”.( Dialyskillen). 
 
Under verksamhetsförlagd utbildning har vi stött på flera patienter som varit multisjuka. 
Flera av dessa patienter har haft nedsatt njurfunktion och någon har åkt från 
avdelningen för att genomgå dialys.  Dialysbehandling har fångat vårt intresse då det 
verkar vara en komplex situation för patienten som aldrig blir helt fri från sin sjukdom. 
Patienten får genomgå dialysbehandlingen under resten av livet om det inte finns 
möjlighet för henne/honom att få tillgång till en donerad njure. Det kan även vara så at 
patienten är för sjuk för att genomgå en transplantation. En del patienter genomgår en 
behandling som misslyckas eller som är verksam under ett visst antal år. 
Litteraturstudien ska försöka beskriva hur dessa patienter upplever sin livssituation. 
 
BAKGRUND 
 Njurarna bidrar till att upprätthålla syra-basbalansen i kroppen.  De bildar ett ämne som 
kallas erytropoetin, detta ämne hjälper till vid produktionen av röda blodkroppar i 
benmärgen (Bjålie, Haug, Sjaastad & Sand 2006, s.452). Njurarna medverkar till att 
reglera salt och vätskebalansen vilket också ger en reglering av blodtrycket. Inaktivt 
vitamin–D omvandlas i njurarna till den aktiva formen av vitamin-D. Genom sina 
funktioner bidrar njurarna till upprätthållande av homeostasen det vill säga en jämvikt i 
kroppen. Njurarna är också det organ som bidrar till utsöndring av vattenlösliga 
slaggprodukter och medverkar till rening av blodet (Grefberg & Roman 2013, s.458).  

 
Behandling vid njursjukdom 
På 1970-talet startade de första behandlingarna med dialys. Dialys betyder på latin att 
”ta bort genom att rinna igenom”. Dialys är ett sätt att rena blodet från slaggprodukter. 
Dialys finns i två behandlingsformer hemodialys och peritonealdialys (Grefberg & 
Roman 2013, ss.497-498). Antalet människor som genomgår uremivård (hemodialys, 
peritonealdialys, njurtransplantation) har ökat sedan registreringarna av uremipatienter 
påbörjades 1991 av Svenskt NjurregistreringsRegister (SNR). År 2012 var det 8852 
patienter som genomgick uremivård. Av dessa var det 3812 som genomgick 
dialysbehandling, varav 3026 hade hemodialysbehandling, 132 skötte behandlingen 
själva. Av de personer som genomgått uremivård har 2/3 varit män och 1/3 kvinnor 
under de senaste åren. Medelåldern för dialyspatienter är 59,27 år och medelåldern på 
de som transplanteras är ca 47 år. Sedan mätningarna började har andelen män relaterat 
till kvinnor ökat. Den vanligaste orsaken till genomgång av uremivård är 
glomerulonefrit därefter diabetesnefropati följt av cystnjuresjukdom och hypertoni 
(Gabara, Schön & Stendahl 2013, ss.6,8)   
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Glomerulonefrit 
Detta är en inflammation i kärlen i glomerulus. Vanligtvis går det inte att konstatera vad 
som orsakat glomerulonefrit, dock kan infektioner såsom hepatit vara den utlösande 
faktorn. Det finns tre olika former av glomerulonefrit, dessa indelas genom vilka 
förändringar de har då de undersöks i mikroskop. 1. Akut nefritiskt syndrom, ger 
symtom i form av blodig urin, albumin i urinen samt högt blodtryck. Glomerulus 
flitrationen försämras och patienten får vätske- och salt retention. 2. Kroniskt nefritiskt 
syndrom orsakar symtom såsom kronisk förekomst av albumin i urinen, blod i urinen 
och hypertoni, njurfunktionen är ofta minskad. 3. Nefrotiskt syndrom, symtom som ses 
är mer än 3,5 g protein i urinen/dygn, låg halt av albumin i blodet och ödem (Berg 
2004,ss.85-86). 

Diabetesnefropati 
Diabetesnefropati innefattar alla de förändringar som kan uppstå i njurarna vid 
diabetessjukdom. Graden av nefropati kan variera från lindrigare symtom i form av 
mikroalbuminuri, hög nivå av protein i urinen och slutligen utveckling av det uremiska 
syndromet. Den primära orsaken till att njursvikt uppstår beror på att mesangiet töjs ut, 
vilket leder till att filtrationsytan i kapillärerna minskas. Slutligen trängs kapilärlumen 
ihop och cirkulationen upphör (Tencer 2004, ss.108-109). 
 

Polycystisk njursjukdom 
Sjukdomen innebär förekomst av stora cystor i båda njurarna. Utvecklingsförloppet är 
oftast långsamt och från det att cystorna bryter ut (vanligtvis senast i 20-årsåldern) kan 
det ta flera decennier innan njurarnas kapacitet minskar. Cystor går även att se i artärer 
och i levern hos ett flertal patienter. Cystorna i artärerna kan utvecklas till ett aneurysm 
och ge en livshotande hjärnblödning (Grefberg & Roman 2013, s.486). De första 
symtomen som brukar ses är urinvägsinfektion, blodig urin, smärta som liknar den vid 
njurstensanfall och hypertoni (Nyberg 2004, s.67). 

Kronisk njursvikt 
Kronisk njursvikt kan delas in i olika grader detta beroende av GFR (Glomerulär 
filtrations hastighet) värden. Skalan sträcker sig från 1-5, där 1 innebär avsaknad av 
njursvikt, 2 är lätt njursvikt, 3 är måttlig njursvikt, 4 är svår njursvikt och 5 är terminal 
njursvikt. Vid nivå fem uppstår uremi och njurarnas filtrations hastighet ligger vid 6-10 
ml per minut (Grefberg & Roman 2013,s.488).  

Uremiska syndromet  
Ett fullt utvecklat uremiskt syndrom kännetecknas av att GFR har sjunkit till ca 10 
ml/minut. Vid detta tillstånd har det blivit en ansamling av slaggprodukter i blodet 
särskilt vid proteinnedbrytning. S-urea används för att mäta nivån av uremi. 
Symtomen på uremiska syndromet är trötthet, koncentrationssvårigheter, illamående, 
kräkningar, klåda, andfåddhet, minskad urinmängd och svullnad. Vid klinisk 
undersökning kan ödem, takypné, perikarditbiljud, nedsatt känsel i fötterna, 
urinluktande andedräkt, högt blodtryck, samt rivmärken efter klåda ses. Vid provtagning 
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ses ett hög S-kreatinin, anemi, högt S-kalium, lågt S-kalcium, högt S-fosfat samt lågt 
standardbikarbonat det vill säga metabol acidos.  
Natrium och vatten kan inte avsöndras tillräckligt vid svår njursvikt detta leder till 
vätskeansamling i kroppen och hypertoni kan uppstå. För att förloppet ska gå 
långsammare är det viktigt att tillföra blodtryckssänkande läkemedel. Vid svår njursvikt 
kan också patienten bli uttorkad detta kan inverka kraftigt på njurfunktionen. Symtomen 
förvärras och det är dags att påbörja dialys behandling(Grefberg & Roman 2013, s. 
492). 
 
Njurarnas försämrade kapacitet gör det svårare att utsöndra vätejoner samt sura 
slaggprodukter i blodet. pH värdet sänks och en metabol acidos uppstår. Rubbningar i 
kalcium-fosfatbalansen kännetecknas av högt fosfat och lågt kalcium i blodet. Dessa 
förändringar kombinerat med minskat D-vitamin ger samtidigt en urkalkning av 
skelettet. Detta kan vara en varningssignal om att det är dags att starta med 
proteinreducerad kost.  
Anemin uppstår på grund av minskning av hormonet erytropoetin. Anemi leder till att 
patienten blir tröttare, får en försämrad prestationsförmåga, syretransporten försämras 
vilket gör att volymbelastning på hjärtat uppstår på grund av att hjärtat behöver pumpa 
ut mer blod per tidsenhet. Så småningom kan den ökade volymbelastningen leda till att 
hjärtat hypertroferar (hjärtat blir större) och patienten riskerar att utveckla hjärtsjukdom. 
Lipoproteinsammansättningen ändras vid flera njursjukdomar. Denna störning ger ökad 
risk för att utveckla ateroskleros. Rökning tillsammans med hyperlipidemi och högt 
blodtryck ger en ökad risk för att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar vilket är en vanlig 
dödsorsak för patienter med allvarlig njursvikt (Grefberg & Roman 2013, ss.489-492). 
 

Hälsa 
Den vårdvetenskapliga definitionen av begreppet hälsa enligt Dahlberg & Segesten 
(2010, s.49) är inte detsamma som fullständig avsaknad av sjukdom. Hälsa innebär att 
personen själv upplever sig ha hälsa. Med andra ord är hälsa ett tillstånd som är 
individuellt och utgår från den enskilda människan. Hälsa är inte ett konstant tillstånd 
utan något som växlar genom olika skeden, olika upplevelser och förändringar i livet. 
Hälsa är en ständigt närvarande del av en människas liv. Om en människa råkar ut för 
en obotlig sjukdom kan hennes/hans upplevelse av hälsa förändras drastiskt och minska 
i omfattning.    
Hälsa utifrån ett vårdvetenskapligt synsätt handlar om förmågan att kunna känna 
välbefinnande. Livskraft, livsmod och livslust är viktiga begrepp i upplevelsen av hälsa.  
Livskraft kan beskrivas som förmågan att vara nöjd med livet och ha möjlighet att 
utföra det som ger en människa livskvalitet, att kunna genomföra planer i både liten och 
stor skala. För att klara av att leva ett liv med svårigheter är det viktigt att kunna känna 
livskraft. Begreppet livskraft kan ha flera innebörder och är ett starkt begrepp som kan 
beskrivas i termer såsom livslåga, livsenergi och livsnerv.  Att känna livslust innebär att 
en människa har en önskan om att leva och känner glädje över att leva livet. 
För att kunna uppleva hälsa behövs att varje människa har möjlighet att känna livsmod. 
Livsmod innebär en förmåga att våga leva det liv som den enskilde individen själv 
önskar leva. Det finns inte en förklaring av begreppen som är den enda rätta, utan det är 
dynamiska begrepp som ändras under och med olika omständigheter i en människas liv. 
(Dahlberg & Segesten 2010 ss.62-63).  
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Hälsa kan även beskrivas i termer av görande, varande och vardande. Görande är ett 
konkret begrepp som kan förklaras i termer av att känna sig hälsosam och att vara fri 
från sjukdom. Varande är ett sätt att se på hälsa utifrån ett djupare perspektiv. Att 
försöka uppnå jämvikt i livet och sträva efter att uppnå välbefinnande. Hälsa handlar 
inte bara om ett fysiskt tillstånd utan är en integrering av kropp och själ. Hälsa som 
vardande innebär att människan är under ständig förändring och aldrig blir helt och fullt 
”färdig”. Dessa tre dimensioner av hälsa skall inte ses som skilda från varandra utan 
finns närvarande i människans liv genom integrering. Både lidande och välbefinnande 
är viktiga delar av en människas liv som båda kan leda till att människan uppnår en 
djupare kunskap om sitt eget väsen.  (Eriksson, K(red.), Bondas-Salonen, T, Herberts, 
L, Lindholm, L & Matilainen, D 1995, ss.13-14). 
  

Hemodialys  
Detta är den vanligaste dialysformen. Vid hemodialys leds patientens blod ut ur kroppen 
och går igenom en syntetiskt konstruerad njure med ett filter som renar blodet. Blodet 
återförs därefter till patienten (Grefberg & Roman, 2012 ss.497-498).  Det behövs en 
fungerande infart till blodbanan och möjlighet att upprätthålla ett adekvat blodflöde. En 
arteriovenös fistel (AV-fistel) är en infart till blodbanan som är konstruerad genom att 
en artär och en ven kopplas samman. Förstahands alternativet vid inläggning av 
arteriovenös fistel är arteria radialis och vena cefalika vilka går längs med armarna. 
Venen vidgas och mängden blod samt flödet blir betydligt större. Artärblodet kommer 
över i venen och trycket blir arteriellt. Akut trombos kan uppstå om blodtrycket mäts på 
fistelarmen eller om kärlet trycks samman av någon annan anledning (Widebäck 2004, 
ss. 164-165). 

Att leva med hemodialys 
En vanlig dialysbehandling tar oftast ungefär 4-5 timmar och pågår under tre tillfällen 
per vecka. Innan dialysbehandlingen vägs patienten för att sjuksköterskan skall få 
vetskap om hur mycket vätska som patienten bör ha i kroppen efter att behandlingen 
avslutats detta för att lindra komplikationer som kan uppstå så mycket som möjligt. 
Både under och över vätskning kan leda till besvär för patienten (Grefberg & Roman 
2013, s.499). I samband med brist på urinproduktion eller låg urinproduktion blir det 
nödvändigt med vätskreduktion, för att undvika vätskeansamlingar i kroppen. 500-1000 
ml vätska utöver urinproduktionen brukar rekommenderas vid hemodialys behandling 
(Eyre 2004, s.220). 

Komplikationer vid hemodialys 
Under själva behandlingen får patienten ett successivt minskat välbefinnande på grund 
av att en stor mängd avfallsämnen och vätska avlägsnas ur blodet under en 
komprimerad tid (Grefberg & Roman 2013, s.500).  
Hypotoni är en vanlig komplikation på grund av att cirkulationen blir instabil då för 
mycket vätska dras ut från patienten under kort tid. Vätskebehandling och ev. läkemedel 
kan behövas för att hjälpa upp blodtrycket. 
Huvudvärk kan uppstå då blodtrycket ökar, patienten har fått för mycket vätska i 
blodbanan eller dysekvilibrum. Dysekvilibrum innebär att mängden urinämnen i 
blodbanan minskar för hastigt. Huvudvärk, illamående och kräkningar kan vara symtom 
på detta tillstånd. Luftemboli, arytmi och bröstsmärtor är väldigt ovanliga 
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komplikationer och då de uppstår måste behandlingen omedelbart avslutas och läkare 
tillkallas (Gulbrandsen 2011, s.97). 

Lidande och hemodialys 
Öhlen (2000 s. 3) beskriver lidande som en del av en osäkerhet som erfars då en 
människa inte vet vad som kommer att hända i framtiden. Att uppleva en osäkerhet 
inför sitt eget framtida existerande eller icke existerande.  
En patient som helt saknar njurfunktion är beroende av hemodialys som 
livsupprätthållande behandling, fram till dess att om och när en njurtransplantation är 
möjlig att genomföra. Även om njurtransplantation är en effektiv åtgärd för patienten 
kan det finnas hinder för en transplantation såsom patientens fysiska tillstånd och 
tillgången på njurar (Sundqvist, Persson & Tungsten 2004, ss. 171, 205). Enligt 
ovanstående sätt att se på lidande kan en patient under behandling och med ovisshet om 
framtiden anses leva med lidande utifrån hur hon/han själv upplever sin situation. 
 
Både välbefinnande och lidande som finns integrerade i människors liv, ger påverkan på 
livsvärlden. Det finns tre olika former av lidande. Livslidandet är ett lidande som 
människan utsätts för i olika former av livssituationer. Sjukdomslidande är ett lidande 
som människor kan drabbas av vid sjukdom. Vårdlidande är ett lidande som är 
förknippat med brister i själva vårdandet (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 
Fagerberg 2003 ss. 32-33 ). Att leva med hemodialys kan ses som en form av 
sjukdomslidande, då patienten kan lida av fysiska symtom relaterat till behandling och 
sjukdom, det skulle också kunna innebära ett livslidande då patienten fått en förändrad 
livssituation. Vårdlidande skulle kunna uppstå om vårdrelationen inte är adekvat för 
patienten. Trygghet är en viktig del av den levda världen i förhållande till lidande och 
välbefinnande. Otrygghet kan kopplas till fenomenet hot. När en människa drabbas av 
en sjukdom, kan detta påverkar individens vardagsliv vilket medför otrygghet. 
(Dahlberg et al. 2003, ss.40-41 ). 
 

Hemodialys och upplevelsen av subjektiv och levd kropp 
Människans tillgång till livet är beroende av kroppen. Varje förändring i kroppen leder 
till en förändring av tillgången till livet. Subjektiva kroppen är ett helhetsbegrepp som 
innefattar det fysiska, psykiska, existentiella och andliga (Dahlberg et al. 2003, ss.41-
42). Den levda kroppen är inget fristående från människans jag utan innefattar en helhet 
där personen är sin kropp och inte har sin kropp. Den levda kroppen är ingenting som 
reflekteras över i det dagliga livet. Människan utför olika aktiviteter med sin kropp utan 
att tänka på varje moment som utförs. Vid ett tillstånd som är kroniskt eller livshotande 
är det inte bara kroppen i fysisk bemärkelse som påverkas utan människans möjlighet 
att genomföra sina livsmål. ( Toombs 1993, ss.51-52, 63). Vid hemodialysbehandling 
genomgår kroppen förändringar i form av att patienten får en dialysfistel och att 
dialysmaskinen blir en del av livet. Då kroppen påverkas leder det till förändringar i de 
andra dimensionerna då de är integrerade i varandra. 
Vårdrelation och hemodialys 
Sjuksköterskan bör ha som mål att finnas till för patienten så att hon/han kan få stöd i att 
stärka sin livskraft och därigenom få möjligheter att kunna hantera sin sviktande 
hälsosituation och få igen ett balanserat liv. Kraften är nödvändig för att patienten skall 
orka genomföra små och stora projekt i livet. Patienter behöver få vara delaktiga i sin 
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egen vård för att själva kunna fatta beslut om de hälsorelaterade åtgärder som de önskar 
genomföra. (Dahlberg & Segesten 2010, s.181). 
Upplevelsen av patientens sjukdom skiljer sig markant mellan den som tar emot vården 
och den som utför vården, de befinner sig i olika världar och det kan vara svårt att 
mötas. Då sjukvårdspersonal kan se sjukdomen utifrån olika symtom är det för patienten 
en levd verklighet och inget som går att generalisera till enskilda företeelser (Toombs 
1992, ss.10-11). 
I en studie av Abed & Khalil (2014, ss.116-117) studeras bland annat sambandet mellan 
upplevt socialt stöd och upplevelsen av livskvalitet (QoL) hos 190 hemodialys patienter. 
Studien visade att det fanns ett positivt samband mellan uppfattningen av vårdrelationen 
och upplevelsen av livskvalitet.  
Det är viktigt med en god vårdrelation där patienten ses som en tillgång och får 
information om sin sjukdom och behandling. Om inte patienten har fått en akut 
njurskada så bör information och utbildning startas innan behandlingen påbörjas. Att få 
vara delaktig i den egna vården efter var och ens förmåga kan bidra till ökad följsamhet 
när det gäller olika begränsningar i vardagen, såsom vätskerestriktioner eller intag av 
läkemedel (Tungsten 2004,ss.169-171).  
 
Sjuksköterskan kan tillämpa alla sina professionella kunskaper för att se, lyssna, känna, 
uppfatta och samtidigt skapa en öppenhet och följsamhet för patientens livsvärld. När 
sjuksköterskan har förståelse för patientens livsvärld och ett genuint intresse för 
hennes/hans sammanhang i tillvaron är det lättare för sjuksköterskan att kunna vårda på 
ett sätt som är överensstämbart med patientens hela person (Dahlberg & Segesten 2010, 
s.184). Patienter som genomgår hemodialysbehandling berättar om betydelsen av 
kompetens hos sjuksköterskor och läkare men också hur viktigt det är att dessa skall 
kunna se varje patient utefter hans/hennes behov (Clyne, Hagren, Lützén, Pettersen, & 
Severinsson 2001,s.200).  
 

Patient & Livsvärld 
Det är patienten själv som innehar kunskap om sitt liv och även om sjuksköterskan kan 
besitta kunskap som har implicerats genom utbildning och eventuell långvarig 
yrkeserfarenhet så är det patienten som är den som har kompetens om den egna 
personen och om vad som är viktigt för henne/honom (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 
103-104). Patienten är den som skall vara i fokus under vårdtillfället. Detta innebär att 
den som utövar vården behöver ha intresse och förmåga av att ta del av patientens 
livsvärld. För att patienten skall kunna leva sitt liv och planera för framtiden behöver 
sjuksköterskan ha kompetens om hur sjukdomen kan påverka människans livsvärld och 
upplevelse av att befinna sig i ett sammanhang (Dahlberg & Segesten 2010, ss.126-
127). En dialysbehandling kan vara tidskrävande för patienten och de tekniska objekten 
kan te sig skrämmande för en person som inte tidigare har rört sig i 
sjukvårdssammanhang. Även för en person som tidigare rört sig inom sjukvården kan 
situationen upplevas främmande om rollen är en annan.  
 
PROBLEMFORMULERING 
Vid en kronisk sjukdom kan patientens självbestämmande och upplevelsen av frihet och 
möjligheten att kunna utföra det som tidigare varit genomförbart vara begränsat. 
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Patientens tidigare erfarenheter och sätt att leva sitt liv kan ha betydelse för förmågan att 
hantera den nya situationen.  Att behöva genomgå dialysbehandling som är 
tidskrävande och kan leda till begränsningar i vardagslivet. Beroende av hur 
familjesituationen och tidigare livssituation ser ut kan patientens sjukdom påverka 
människor i dennes närhet. Dialys i hemmet är mindre tidskrävande men dock kan det 
antas upplevas som en annorlunda situation för patienten som måste lära sig leva med 
teknisk apparatur ständigt närvarande. Dialysapparaten som kanske låter under natten 
och kanske rädslan över att något inte skall fungera. Många av de patienterna som har 
en njursjukdom har även andra sjukdomar som också inverkar på den livsvärld som 
patienten finner sig i. En allmänsjuksköterska kan träffa dessa patienter då de många 
gånger är multisjuka och därför träffar sjuksköterskor från olika avdelningar. Diabetes 
är en vanlig försjukdom och dessa patienter är det vanligt att allmänsjuksköterskan 
kommer i kontakt med innan de har fått en diagnos på njursjukdom. Högt blodtryck som 
kan vara första tecknet på njursjukdom kan vara svårt att upptäcka då det ofta är 
symtomlöst. 
 

SYFTE 
Syftet var att belysa patienters upplevelse av hemodialysbehandling vid kronisk 
njursjukdom.  
 

METOD 
Vid granskning av artiklarna har Fribergs (2012,ss.138-139) granskningsmallar av 
kvalitativa och kvantitativa studier brukats. Databaserna Cinahl och PubMed användes 
vid artikelsökning. Metoden är en litteraturstudie där Axelssons modell använts. För att 
kunna ge en helhetsbild av området och då det finns begränsat med artiklar som 
överensstämmer med syftet, har både kvalitativa och kvantitativa artiklar granskats. 
(Axelsson 2012,ss.204-206).     

Datainsamling 
 
Inklusionskriterier var patienter som hade genomgått hemodialys, män och kvinnor i 
åldrarna 18-65 och studier som utgick från patienternas upplevelser. Exklusionskriterier 
var artiklar som beskrev peritonealdialys. 
Sökord som användes som grund i varje sökning var dialysis patient, dialysis patients, 
hemodialysis patient och hemodialysis. Dessa sökord kombinerades med: life 
experiences, experiences, psychosocial factors, adaption, living, social adjustement, life 
changing events, coping, quality of life, support, social network, needs, women, caring, 
life world och emotions, se bilaga 1.    
 
Avgränsningar gjordes i form av årtal 2003-2014, abstract tillgängligt, referens 
tillgänglig, språk samt ålder. Sökningar har gjorts där ålder inkluderats och även där den 
inte gjort det på grund av att inte missa någon artikel.  Därefter genomfördes sökningar i 
PubMed. I varje sökomgång lästes de abstract som ansågs besvara syftet i 



 

8 
 

examensarbetet. Då abstractet stämde överens med syftet lästes även artikeln, då var det 
ett stort antal som sorterades ut på grund av att; de inte svarade på syftet, att de var 
litteraturöversikter och case studier. En artikel granskades där både peritoneal och 
hemodialys patienter har ingått då dessa inte har varit tydligt avgränsade från varandra 
har dessa uteslutits från resultatet. Även artiklar som jämfört dessa patientgrupper har 
exkluderats då en jämförelse inte är studiens syfte. Sökningar i Cinahl och PubMed 
resulterade i sex kvalitativa och tre kvantitativa artiklar. Artiklarna granskades noggrant 
och Fribergs (2012, ss.138-139) frågor för att kvalitetsgranska artiklar samt tabeller för 
sammanställning användes, se bilaga 2. 
 
Dataanalys 
 
Vid analysen av studiernas resultat utgick metoden från Axelsson (2012, ss.212-214). 
Varje artikel lästes ett flertal gånger och markeringspenna användes för att ge möjlighet 
att se vad i studierna som skildrade patienters upplevelser. Från varje artikel 
nedtecknades betydelsefulla delar av resultatet vilket gav en möjlighet att se likheter och 
olikheter i studiernas resultat. Från studiernas delar gjordes sedan en ny 
sammanställning som bildade betydande subkategorier som stämde överens med 
litteraturstudiens syfte. Subkategorierna skapade kategorier och en ny helhet bildades. 
De kvantitativa och kvalitativa artiklarna granskades för sig för att därefter sammanförs 
till ett resultat.  Det som fokuserades vid själva sammanställningen och valet av 
kategorier var patienternas upplevelser under tiden med hemodialys.  Granskningen av 
artiklarna resulterade i nio subkategorier som bildade fyra kategorier.   
 

RESULTAT 
 
 
 

                     Kategorier 

 

               Subkategorier 
 
 

• Patientens upplevelse av bemötande från 
omgivningen 

 
• Upplevelse av vårdrelationer 
• Upplevelse av stöd från närstående 

 

 
• Upplevelsen av förändrade livsmönster 

 
• Upplevelser av förändringar i arbetslivet 
• Upplevelser av förändringar i dagliga livet 

 
 

• Upplevelsen av fysiska och psykiska 
svårigheter 

 
• Upplevelsen av behandlingsproceduren 
• Upplevelsen av kroppsliga förändringar 
• Upplevelsen av depression 

 
• Upplevelsen av tid 

 
• Upplevelsen av tid spenderad med dialys 
• Upplevelser i väntan på transplantation 
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Patientens upplevelse av bemötande från omgivningen 
Stöd från omgivningen upplevdes viktigt av patienter i flera studier, både när det gällde 
sjuksköterskans bemötande och relationen till närstående.  

Upplevelse av vårdrelationer 
Patienter talade om att de kände sig mer nöjda med vårdgivare som var kompetenta och 
visste vad de gjorde (Herlin & Wann-Hansson 2010, ss.695-696).  Betydelsen av en god 
vårdrelation togs upp i en studie av Al Nazly, Ahmad, Musil & Nabolsi (2013, s. 325). 
Ett lättsamt bemötande ansågs viktigt av en patient som berättade att sjuksköterskans 
sätt att lätta upp stämningen gjorde att det kändes mindre besvärande att genomgå 
sessionen. Flera patienter förklarade att sjuksköterskorna borde vara mer vänliga och 
behandla dem som människor och inte som robotar när de utförde det rutinmässiga 
arbetet 
Patienter uppgav att det var viktigt att sjuksköterskorna gav stöd och att de fick den tid 
på sig som behövdes för att kunna genomföra behandlingen på egen hand (Xi, 
Harwood, Lindsay, Suri, Brown & Moist 2013, s. 204). Detta uttrycktes av patienter i 
en studie som belyser hemodialys i hemmet.  
Patienter upplevde ibland en otillfredsställande vårdrelation till vissa av vårdgivarna. 
Patienter berättade att de inte ville att vissa vårdgivare skulle hantera deras 
dialysmaskin, då de inte upplevde att relationen till vårdgivaren var god. Patienter kände 
sig osäkra när det var nya vårdgivare. De var rädda för att något skulle gå fel med 
maskinen eller dialysnålen (Herlin & Wann-Hansson 2010, s. 696).  

Upplevelse av stöd från närstående 
I en studie som beskrev hemodialys i hemmet berättade patienter att det var viktigt att få 
stöd från familjen (Xi et al. 2013,s.204). Patienter förklarade hur de fick styrka och stöd 
från sina familjer. En man talade om hur hans familj lärt sig hantera de följder som kan 
uppstå efter behandlingen, och att han hade upphört med behandlingen för länge sedan 
om det inte vore för dem (Al Nazly et al. 2012,s.325). Merparten av patienterna uppgav 
hur de sökte stöd och mottog stöd av sin familj och andra i bekantskapskretsen (Lai, 
Loh, Mooppil, Krishnan, Griva, 2012,s.679). Till skillnad mot ovan nämnda studie 
berättade patienter att de hade blivit lämnade efter påbörjad behandling och att det var 
svårt att träffa någon då de genomgick hemodialys, vilket gav upphov till känslor av 
ensamhet (Herlin & Wann-Hansson 2010, s.696). 

Upplevelsen av förändrade livsmönster 
I granskade studier beskrev patienter hur dialysbehandlingen påverkade både arbetslivet 
och rutiner i hemmet och på fritiden.  

Upplevelser av förändringar i arbetslivet  
Patienter beskrev svårigheter att utföra jobb både på grund av att dialysbehandlingen 
upptog mycket tid och att arbetet kunde vara fysiskt krävande. En patient hade avslutat 
sitt arbete för att kunna vara tillgänglig vid telefonen om läkaren skulle höra av sig 
angående en njurtransplantation. (Moran et al 2011, s. 505). Patienter uttryckte hur 
viktigt det var att ha ett jobb att gå till då de annars hade känt sig mer ensamma (Herlin 
& Wann-Hansson 2010, s.696). I överensstämmelse med ovanstående studier visade en 
utvärdering av livskvalitet, där KDQOL-SFTM skalan (skala för livskvalitet) använts, 
att arbete är ett område där låg livskvalitet uppvisades. Deltagarna i studien har ett 
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medianvärde som ligger emellan 0-50, där högsta möjliga poäng är 100 (Garcia, Veiga, 
Da Motta, De Moura & Casulari 2010, ss.371-372).  
De fysiska symtomen och begränsningen av förlorad tid under HD-behandlingen, 
inverkade negativt på att kunna behålla jobb eller gjorde att det blev nödvändigt att byta 
jobb. En man berättade att han tidigare arbetat som chef men att han nu var en vanlig 
anställd, detta för att han inte längre hade möjlighet att arbeta de långa tider som 
krävdes (Al Nazly et al. 2013, s.324). Patienter ändrade också sina scheman och 
planerade aktiviteter så att de skulle kunna utföras på dagar fria från behandling, en man 
uppgav att han arbetade under helger numera istället för på dialysdagarna (Yodchai, 
Dunning, Hutchinson, Oumtanee & Savage 2011, s.219). I en studie där patienter 
genomgick nattlig dialys beskrev patienter hur de till skillnad mot förut, då de 
behandlades dagtid, hade fått ökade möjligheter att utföra sitt arbete och kunde arbeta 
heltid (Xi et al. 2012,s.203).   Några talade också om att de upplevde skam för sin 
sjukdom och inte ville berätta att de genomgår dialys behandling för sina arbetskamrater 
(Herlin & Wann-Hansson 2010, s.696).   
 

Upplevelser av förändringar i det dagliga livet 
Al Nazly et al (2013, ss.323,324) framförde i sin studie att patienterna uttryckte att HD 
behandlingen påverkade deras livsstil och gav begränsningar att utföra sin roll hemma. 
En kvinna berättade att hon inte längre kunde besöka sin dotter som bodde utomlands 
beroende av höga kostnader för behandlingen. Patienter berättar hur de inte hade 
möjlighet att utföra sina religiösa förpliktelser såsom tidigare, både när det gällde fasta 
och resor till Mecka för att utföra Omrah (religiös plikt) För en kvinna hade det blivit 
lättare då hon fick reda på att det fanns möjlighet att genomgå dialys i Mecka. I samma 
studie beskrev patienter att religionen är en källa till styrka och möjlighet att hantera den 
stress som behandlingen innebär. 
Inflytandet från behandlingen gjorde att patienter inte hade möjlighet att fullt ut delta i 
familjelivet och sociala aktiviteter samtidigt som flera patienter uppgav att relationen till 
gud hade förstärkts. (Yodchai et al. 2011, ss.220-221). En del patienter skämdes över 
sin sjukdom och stannade hellre hemma än gick ut med vänner på puben. Det fanns en 
oro över hur de skulle berätta för någon de träffade att de genomgick HD-behandling 
och väntade på en transplantation (Herlin & Wann-Hansson 2010, s.696).  
Att vara till hinder för andra då personen behövde hjälp med olika sysslor uttalades i en 
studie av Lai et al (2012,s.677). En patient nämnde att hon/han troligtvis kommer att ge 
syskonen mycket besvär då de måste ta ledigt för att kunna vara behjälpliga. 

Upplevelsen av fysiska och psykiska svårigheter 
Själva behandlingen kan vara en källa till oro för patienten som måste gå igenom 
invasiva procedurer vid genomgången av HD- behandling. Behandlingen kunde ge 
upphov till olika förändringar som både var fysiska och psykiska. 

Upplevelsen av behandlingsproceduren 
I Herlin & Wann-Hanssons (2010,s.695) studie beskrev patienter olika former av 
rädslor som upplevdes. Patienter förklarade att källor till rädsla kunde vara; dialysnålen 
som ibland orsakade smärta, att kanyleringen av dialys fisteln måste göras om eller att 
råka ut för sjukdom så att inte behandlingen kunde genomföras. 
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Patienter berättade om oro som gällde själva kanyleringen i form av smärta och 
ärrbildning (Lai et al. 2012,s. 679). En patient uppgav att själva insticket kändes som 
tortyr och att detta inte gick att vänja sig vid (Al Nazly et al. 2013, s.324).  
I en studie av Xi et al (2013, s.205) där patienter genomförde sin dialys i hemmet 
uppgav några patienter att själva processen att ställa i ordning maskinen kunde vara ett 
gissel.  
 

Upplevelse av kroppsliga förändringar 
Minskad sexlust beskrevs i tre av studierna. I en studie av Al Nazly et al (2013, s.324) 
förklarade patienter, både män och kvinnor att sjukdomen och behandlingen gjorde att 
de tappade lusten för sex.  En man berättade att han sedan mer än ett halvår tillbaka känt 
en låg sexlust. Det handlade inte just om själva samlaget utan att han inte var nöjd med 
sig själv och att hans fru inte längre skulle känna någon attraktion. I en studie av Gellert 
& Lew-Starowicz (2008,s.1067) uppgav 75 % av patienterna att de aldrig hade fått 
någon fråga om sitt sexliv av läkarna. Ca 85 % av männen angav minskad sexlust, i 
kontrollgruppen var motsvarande siffra mindre än 10 %. Strax under 50 % av kvinnorna 
angav minskad sexlust. Av kvinnorna var det strax över 80 % som hade svårigheter att 
få orgasm jämfört med under 20 % i kontrollgruppen. Av männen angav 45 % att de led 
av erektionsproblem till skillnad mot kontrollgruppen där motsvarande siffra var under 
10 %. I en annan studie av Yodchai et al (2011, s.220) uppgav patienter att de undvek 
sex på grund av trötthet och andra symtom som påverkade sexlusten. 
Garcia et al (2011, s.371) visar i sin studie på stor variation inom detta område. Dock 
har studien grundat sig på erektil funktion hos män och inte själva upplevelsen i sig. 
Patienternas uppfattning om sexuell funktion hade varierat mellan 25-100 poäng på 
KDQOL-SFTM skalan med ett medianvärde på 75.  
 
En annan kroppslig förändring som upplevdes var en förändring av den fysiska kroppen 
till följd av behandlingen. Patienter förklarade hur de undvek att ta på sig kläder som 
gjorde att behandlingsområdet kunde ses. En man berättade att han inte ville ha 
kortärmade skjortor då han hade en förstorad ådra till följd av behandlingen (Yodchai et 
al. 2011,s.220). I en studie där behandlingen nyligen påbörjats berättade patienter om 
sin rädsla för ärren som de sett hos andra patienter och en kvinna undrade hur hon 
skulle våga visa sig bland människor (Lai et al. 2012,s.679). 
 
Vätskebegränsningar som gav upphov till törst togs upp i flera studier. Patienter 
berättade om hur de tänkte på vatten och hur mycket som var möjligt att dricka till följd 
av den vätskerestriktion som de hade påbörjat (Lai et al. 2012,s.679). Svårigheten att 
följa de givna restriktionerna bekräftades av patienter i en studie av Yodchai et al (2011, 
s.220). Patienter redogjorde för hur de försökte undvika mat och andra saker som kunde 
leda till törst men detta var svårt att följa. Vätskerestriktioner gav upphov till stress hos 
patienter även om några såg det som en nödvändig del av behandlingen (Al Nazly et al. 
2013,s.324). 
 

Upplevelser av depression  
I samband med att patienter ställdes inför tankar om döden uppstod känslomässig stress. 
En patient uttryckte att livet kändes kort vilket gav upphov till känslor av depression.  
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En annan patient beskrev hur det skulle vara möjligt att avsluta sitt liv genom att 
upphöra med behandlingarna. I samma studie förklarade patienter att livet hade förlorat 
sin mening och att det inte längre fanns något att leva för (Lai et al. 2012, s.677). I en 
studie av Keskin & Engin (2011, s.2725) kan liknande resultat ses, i denna studie har 92 
hemodialys patienter fått svara på frågor kring depression. 44,6 % av patienterna 
uppgav att de lider av psykiska besvär, 32 % av dem behandlades med läkemedel för 
sina besvär. 
Relaterat till HD- behandlingen begränsades patienters liv samt möjlighet att planera 
inför framtiden. Känslor i form av sorgsenhet och depression uttrycktes av patienter 
(Moran et al. 2011, s.505).  I en studie av Yodchai et al (2011, s.220) talade patienter 
om att de kände av stress och depression. En av de vanligaste orsakerna till varför stress 
upplevdes, var på grund av rädslan för att dö. En studie som utvärderar depression hos 
47 manliga patienter visade på ett resultat av 32 (68,1%) som led av depression. Av 
dessa patienter visade 29 på lätt depression, två på medelsvår och en patient visade på 
allvarlig depression enligt Hamilton rating Scale for Depression (Garcia et al. 2010, 
s.372). Över 70 % av patienterna i en studie om livskvalitet och sexuell funktion hos 
HD-patienter uppvisade milda till svåra symtom på BDI (Beck Depression Inventory) 
skalan. Kvinnorna angav högre grad av lätt depression, till skillnad från medelsvår-svår 
depression som inte visade någon skillnad mellan män och kvinnor.  (Gellert & Lew-
Starowicz 2008, s.1069). 
 

Upplevelse av tid  
I flera av de studier som har undersökts har tiden varit en central del. Både tiden som en 
tidsupptagande faktor under själva behandlingen och tiden som den beskrivs av 
patienter som väntade på att få genomgå en eventuell transplantation. 

Upplevelse av tid spenderad med dialys. 
Det intensiva schemat för HD- behandling gjorde att patienter upplevde att de var 
hindrade att leva livet fullt ut (Lai et al. 2012, s.679).  
I en annan studie av Al Nazly et al (2013, s.324) uppgav patienter att tiden i dialys var 
tidskrävande och att det var svårt att hinna med någonting annat än behandlingen under 
dessa dagar.  
Patienter kunde se dialysbehandlingen som en form av arbete fast utan möjlighet att få 
ledigt och känna sig fria. Hela dagen kändes förlorad då de efter behandlingen var för 
trötta för att göra något annat (Herlin & Wann-Hansson 2010, s.696). En patient berättar 
att dialysen var lättare att genomgå då han/hon hade börjat studera och gjorde detta 
under själva sessionen. 
I en studie av Xi et al (2013, s.203) uppgav patienter att dialysen underlättades av att 
den skedde nattetid och det var möjligt att sova igenom behandlingen. 
 

Upplevelser i väntan på transplantation. 
Väntan på transplantation var en tidskrävande och osäker tid för patienten. I början av 
väntan kunde patienten vara hoppfull för vetskapen om att det fanns en ungefärlig tid 
för när transplantationen skulle ske. Denna väntan som grundade sig på hoppfullhet 
kunde med tiden övergå i osäkerhet då tiden överskreds.  
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I en studie av Moran et al (2011,s.504) framförde patienter att hoppet om 
transplantation gjorde att behandlingen upplevdes tillfällig. Patienterna fick ett 
ungefärligt datum för när transplantationen skulle ske, detta blev då ett fokus för 
patienten som ofta räknade med att operationen skulle ske vid den beräknade tiden. Det 
visade sig vid andra intervjutillfället att patienters hoppfullhet hade övergått till 
ovisshet, då den beräknade tiden för transplantation hade överskriditis. Några patienter 
berättade om osäkerhet redan vid första intervjun då de hade väntat långt över 
medeltiden för en transplantation. När patienterna frågade vårdgivarna hur lång tid 
väntan brukade ta kunde de svara runt 18 månader, dock var det flera patienter i studien 
som hade väntat i flera år. Patienter beskrev också känslan av att vänta som att livet 
hade tagit paus. De kunde inte längre utföra aktiviteter som tidigare och 
transplantationen fanns ständigt närvarande i tankarna. 
I en studie av Lai et al (2012, s.679) beskrevs hur patienter berättade om hopp angående 
en kommande transplantation, vilket ledde till att de hade något att se fram emot. Dock 
övergick denna känsla i förtvivlan då transplantation inte visade sig vara ett alternativ. 
Att inte veta hur lång tid väntan skulle ta var något av det värsta i upplevelsen av väntan 
på en njurtransplantation. Patienter uppgav att känslor av osäkerhet ständigt fanns i 
tankarna, gällande om en transplantation skulle ske (Herlin & Wann-Hansson 
2010,s.696). 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
I litteraturstudien har valet varit att både inkludera kvalitativa och kvantitativa artiklar. 
Nackdelen med att inkludera kvantitativa artiklar kan vara att upplevelser är 
individuella och när dessa kvantifieras går det inte att se varje människa utifrån 
hennes/hans upplevelser av det område som studeras. Fördelen med en sammanställning 
av kvalitativa och kvantitativa artiklar är att det ger en större helhetsbild. I 
litteraturstudiens resultat framgår det vilka artiklar som är kvantitativa och vilka som är 
kvalitativa, för att inte resultatet ska bli missvisande.  
Då valet har varit att fokusera på patienter som genomgår hemodialys och inte vilken 
form av hemodialys de använder har detta inneburit att en av artiklarna fokuserade på 
hemodialys utförd i hemmet. Denna skiljer sig till stor del från de artiklar där 
hemodialys utförs på sjukhus och liknande. Artikeln som skiljer sig åt i sitt resultat 
inkluderades ändå med hänsyn till Axelsson (2012, ss.215-216) som menar att artiklar 
inte får uteslutas för att de inte stämmer överens med övrigt material eller forskarens 
egen uppfattning. 
Valet har varit att fokusera på deltagare i åldrarna 18-65 då dessa befinner sig i en 
arbetsför ålder och då deras liv kan tänkas skilja sig från de som är äldre och har 
avslutat sitt yrkesverksamma liv. Antalet artiklar som beskriver patienter i denna 
åldersgrupp och deras upplevelse av hemodialys är begränsad. En majoritet av de 
artiklar som har lästs igenom har ett åldersspann som uppgår till en ålder över 65 år. Då 
ett av inklusionskriterierna har varit patienter i åldrarna 18-65 år har artiklar med 
bredare åldersspann uteslutits. Dock har artiklar där äldre patienter ingått medtagits då 
åldrarna på varje patient varit angivna.   I en av sökomgångarna har women använts som 
sökord, detta för att män var överrepresenterade i studierna samt vissa studier innehöll 
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endast män. Sökningen gav dock inget resultat av patienter i den tänkta åldersgruppen. 
Syftet med studien var dock inte att jämföra dessa två grupper. Men resultatet kan bli en 
aning missvisande då en stor del av patienterna i de olika studierna är män. Det skulle 
kunna vara så att män och kvinnor upplever behandlingen på olika sätt. Studierna skiljer 
sig också åt genom att olika skalor och mätsystem har använts. Detta skulle kunna leda 
till att resultatet i studierna har påverkats av metodval. Granskningen av artiklar har 
varit omsorgsfull och artiklar har uteslutits efter granskning då oklarheter har uppstått. 
Detta för att resultatet inte skall vara missvisande utan belysa syftet och de 
ålderskategorier som finns angivna i metodbeskrivningen. 

Resultatdiskussion 
Sexlivet och den begränsande inverkan som hemodialys kan innebära har bekräftats av 
patienter i två av de kvalitativa studierna. Ämnet känns viktigt då det skulle kunna vara 
så att sexlivet har upplevts tabubelagt och därför inte tagits upp spontant av deltagare i 
övriga studier. Det visade sig också i en av studierna (Gellert & Lew-Starowicz 2008) 
att 75 % av patienterna aldrig fått någon fråga av läkarna om sitt sexliv, vilket skulle 
kunna innebära att ämnet har upplevts tabubelagt. Studien visade också på stora 
variationer mellan patienterna som genomgick hemodialys och kontrollgruppen, både 
bland män och kvinnor. Detta bekräftade att det skulle kunna vara ett område som 
orsakade lidande hos hemodialyspatienter. En öppenhet där patienten inte är rädd för att 
ställa frågor och inte uppfattar vissa områden som belagda med skam, känns viktigt för 
vårdgivare att arbeta efter. Toombs (1992,s.106) påpekar vikten av en öppen 
vårdrelation där patienten får frågor om sin situation och hur han/hon upplever 
verkligheten. 
 
Religion och dess inverkan på människor fanns beskrivet i två av de granskade 
studierna. Existentiella frågor som uppstår i samband med behandling kan innebära ett 
livslidande för patienten som existerar på grund av en livsuppehållande behandling. Det 
stöd som religionen ger skulle kunna vara ett sätt att hantera svåra situationer såsom 
själva behandlingen och ovissheten inför framtiden. Enligt Nordin & Schölin 
(2011,s.58-59) kan religionen vara en källa till tröst och ge svar på olika livsfrågor. Vid 
sjukdom kan det vara särskilt trösterikt att kunna få stöd genom tro. 
 
Familjen och dess stöd var en betydande faktor för flera patienter. Samtidigt som en del 
inte hade någon familj och upplevde ensamhet.  
Oro över att behöva prata om sin behandling och sjukdom gjorde också att patienter 
undvek att gå ut och träffa vänner. Detta skulle kunna innebära att människor upplever 
ökad grad av ensamhet vilket skulle kunna leda till känslor av nedstämdhet. Även om 
ensamhet inte behöver vara något negativt för en person. Enligt Dahlberg & Segesten 
(2010,s.91) kan ensamhet vara en intensiv upplevelse som både kan vara påtvingad eller 
självvald, den senare formen kan i motsats till den icke valda vara behaglig för 
personen. 
 
 Depression verkar vara vanligt förekommande hos personer som genomgår 
hemodialys. Livssituationen ändras och kroppen blir bunden till och beroende av 
dialysmaskinen. Vilket skulle kunna leda till en existentiell kris. Ekelund & Fredriksson 
(2004,s.237) förklarar att det är påfrestande att påbörja behandling med dialys. Patienten 
får mindre frihet och blir mer låst, detta kan leda till känslor av ångest och depression. 
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En av studierna visade också på skillnad mellan män och kvinnor, men detta enbart när 
det gällde lättare former av depression. Vad detta kan bero på är svårt att säga, men 
kanske att det anses mer accepterat för en kvinna att vara nedstämd. Detta är förstås en 
generalisering och skulle kunna skilja sig åt mellan olika kulturer och olika 
ålderskategorier av människor. I studien som fokuserade enbart på män uppvisades 
också en hög grad av depression hos männen. En helt relevant jämförelse går inte att 
göra då deltagarna är uppvuxna i olika länder och har olika bakgrund  
 
Inskränkning i arbetslivet och/eller dagliga aktiviteter är ett återkommande tema i flera 
av studierna.  
Både de begränsningar som dialysen kan innebära och bristen på ork. Arbetet kan vara 
en stor del av en människas liv och svårigheter att utföra detta kan ha inverkan på 
patientens livsvärld genom flera olika faktorer. I en studie av Krueger (2009, s.382) 
beskrevs hur patienter kände sig begränsade i sin tillvaro då det inte fanns möjlighet att 
delta i fritidsaktiviteter och att kunna hjälpa till i hemmet. Detta ledde till känslor av att 
sakna värde kopplat till att inte längre kunna utföra sina åtaganden. Flera patienter i 
studierna berättade om olika erfarenheter relaterade till arbetsområdet. Det behövde inte 
bara vara ekonomin som påverkades av bristen på arbete. I en av studierna (Ahmad et 
al. 2013) uppgav en av deltagarna att han blivit tvungen att gå från att ha en 
chefsposition till att numera vara en ”vanlig” anställd. Detta skulle kunna innebära en 
påverkan på självförtroendet och patientens livsvärld med den nya roll som han helt 
plötsligt befinner sig i.  
 
Brist på frihet och upplevelse av begräsning uttrycktes i ett flertal studier. 
Dialysbehandlingen upptog en stor del av vardagen och patienter beskrev detta som ”att 
vara bunden till dialysmaskinen”. Denna bundenhet till dialysmaskinen skulle kunna ses 
i direkt bemärkelse men även på så sätt att behandlingen upptog mycket av tankarna i 
det vardagliga livet. Även begränsningar när det gällde att resa var beskrivet i flera 
studier. Det gällde både resor för att kunna hälsa på familjemedlemmar, för att kunna 
utöva sin tro och rena semesterresor.  
I en studie av Polaschek (2003, s.47) beskrevs hur patienterna kände sig hindrade i sin 
tillvaro då det inte fanns möjlighet att resa och att de var begränsade under helgerna. 
Detta beskrivs i exempel av att vara fast vid dialysmaskinen.  
Innebörden av att ” vänta på en njure” återkom i ett flertal av de granskade studierna. 
Detta beskrevs av patienter i termer av att ”livet befann sig i väntan”. Att inte kunna 
planera för framtiden såsom beskrevs av personer i studierna skulle kunna påverka 
upplevelsen av hälsa så som den beskrivs inom vårdvetenskapen, som en förmåga att 
kunna utföra små och stora förändringar i livet (Dahlberg & Segesten 2010,s.62). I ett 
flertal studier uppgavs ovissheten som en betydande del av själva väntan. Även hoppet 
var centralt. Hopp innebär en känsla av att fortfarande tro på möjligheter. För människor 
i vårdsituationer är hoppet en viktig del av förmågan att inte ge upp (Eriksson 
2000,s.47). Hoppet övergick vid ett flertal tillfällen till en känsla av ovisshet då den 
väntade tiden för transplantation hade passerat. Att få ett ungefärligt datum kan tyckas 
vara bra som stöd för patienten som då får något att fokusera på och planera inför. Dock 
kan det också innebära stor besvikelse och misströstan när datumet överskrids och 
väntan dras ut ytterligare. Flera patienter beskrev den hopplöshet som uppstod när de 
fick reda på att transplantationen inte blev av. Hopplöshet kan uppstå då en person inte 
upplever sig ha kontroll över sin livssituation. En bristande tro på sjukvårdens möjlighet 
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att hjälpa kan leda till känslor av otrygghet (Dahlberg & Segesten 2010, s.86).   Det 
kanske går att prata med patienten om olika möjligheter att leva sitt liv i nuet istället för 
att fokusera på när själva transplantationen ska ske. Det är förståeligt att patienten har 
detta fokus då en ny njure skulle kunna innebära helt andra möjligheter för patienten att 
leva sitt liv och att kunna utföra aktiviteter utifrån önskemål, och inte behöva anpassa 
livet efter behandlingen.  
 
Resultatet visade att sjuksköterskan hade en viktig roll i samband med hemodialys 
behandlingen. En bra relation mellan patienter och sjusköterskor bidrog till trygghet och 
förtroende för sjusköterskans förmåga. En patient uttryckte att sjuksköterskorna borde 
behandla patienterna som människor och inte som robotar. För att kunna bidra med god 
och individuell vård är det viktigt att kunna ta del av patientens verklighet även om den 
aldrig helt går att förstå. Toombs (1992,s.89) redogör för vikten av att kunna ta del av 
den värld som är patientens. Detta för att vårdgivaren skall kunna se patienten som en 
individ med tankar och känslor och inte som ett objekt. Patienterna talade om att humor 
uppskattades i deras samspel med sjuksköterskor, och att ett humoristiskt bemötande 
gjorde att det blev lättare att slappna av. Humor mellan vårdpersonal och patienter 
skulle kunna användas som ett sätt att bygga upp en relation eller lindra spänningar och 
utveckla närhet. I resultatet uppgav patienter att då de inte kände sjuksköterskorna som 
arbetade blev de osäkra på situationen (Herlin & Wann-Hansson 2010, s. 696). Detta 
kan relateras till hälsa och upplevelse av trygghet som beskrivs av Dahlberg et al (2003, 
s.40). En främmande situation kan skapa otrygghet hos patienten då det inte går att 
förutsäga vad som kommer att hända. Patientens är beroende av hemodialys maskinen 
för att överleva, det innebär också ett beroende av de som sköter maskinen och att de 
gör det på rätt sätt.   
Det är viktigt att vårdgivaren har förmåga att känna av när individens själv hotas. Det 
handlar inte bara om förlust av olika fysiska funktioner utan kan vara en djup känsla av 
hot mot existensen (Toombs, 1992, s.92-93). 
 
Det framkommer efter att artiklarna har granskats att patienterna har behov av mycket 
stöd från vårdpersonalen. Vikten av samtal som rör patientens olika livsfunderingar 
både när det gäller stora frågor och praktiska frågor om vardagslivet borde ses som en 
väsentlig del av själva behandlingen.  
 

SLUTSATSER 
En öppenhet och att våga ta upp samtalsämnen som inte är helt enkla känns som en 
viktig lärdom som dragits utifrån resultatet av de granskade studierna. Både när det 
gäller att vara öppen med att det kanske inte går att säga att det är troligt att en 
transplantation kommer att äga rum vid en viss tidpunkt och att det kan behövas samtal 
på ett djupare plan för att tala om patientens funderingar och farhågor. 
 
Sexualitet och den begränsande inverkan som hemodialys kan ha på sexlivet kan anses 
vara ett viktigt ämne att ta upp med patienten. Att hela tiden föra en öppen dialog och 
att även upplysa om den hjälp som eventuellt går att få. Depression är ett väsentligt 
ämne att samtala med patienten om. Att erbjuda samtalsstöd till de patienter som 
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behöver, och att ta vara på det vårdande samtalet som är en del av sjuksköterskans 
utbildning.  
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kunde ses 
mellan män och 
kvinnor. 

Psykosociala 
insatser till 
patienter som 
genomgår 
hemodialys. 
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The experience 
of being 30-45 
years of age and 
depending on 
haemodialysis 
treatment: A 
phenomenologic
al study. 
 
Herlin, 
C&Wann-
Hansson, C 
 
Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Sciences.  
 
2010 
 
Sverige 

Husserl’s 
livsvärldsperspe
ktiv. 
 
 

Att beskriva 
patienter i 30 -
45 års ålder och 
deras 
upplevelser av 
att vara 
beroende av 
hemodialys. 

Giorgi’s 
fenomenologisk
a analys enligt 
fyra 
grundprinciper.
Nio Deltagare, 
fem män och 
fyra kvinnor. 
Intervjuer 
bandinspelning 
Transkribering 
Teman. 

En känsla av 
rädsla. 
 
Beroende av 
vårdgivare. 
 
Förlorad tid i 
dialys. 
 
Känslan av 
ensamhet. 
 
Att vara på en 
väntelista för en 
njurtransplantati
on. 

Vikten av 
välutbildad 
personal  
 
Copingstrategier  
 
 
Patientens 
autonomi och 
vikten av att få 
ta del av 
kunskap. 
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Patient 
experiences and 
preferences on 
short daily and 
nocturnal home 
hemodialysis. 
Xi, W, 
Harwood, L, 
Lindsay, R, 
Suri, R, Brown, 
J & Moist, L. 
Hemodialysis 
International. 
2013 
Kanada 

 Syftet är att 
utforska 
livskvaliteten 
och önskemål 
från patienter 
som genomgår 
kortvarig daglig 
hemodialys 
samt nattlig 
hemodialys 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
metod. 
Semistrukturera
de intervjuer 
Tio deltagare, 
38-57, 8 män 
och två kvinnor. 
Bandinspelning, 
nedskrivning. 
Teman togs ut 

Förbättring av 
fysiskt och 
psykiskt 
välbefinnande 
Jämfört med 
konventionell 
hemodialys av 
de som 
genomgått 
detta. 
 
Ökad kontroll 
över patientens 
eget liv. 
 
Minskad 
sjukdomskänsla 
 
Tillräcklig 
kapacitet och 
stöd för att 
genomföra 
dialysen. 
 

Patienter som 
genomgår 
hemodialys 
skall inte ses 
som en 
homogen grupp. 
  
Stöd i 
dialysprocessen 
är viktigt för att 
kunna 
genomföra 
dialys 
behandling i 
hemmet  
 
Sociala och 
yrkesmässiga 
fördelar med 
hemodialys i 
hemmet  
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Waiting for a 
kidney 
transplant:patie
nts' experiences 
of 
haemodialysis 
therapy. 
Moran, A, 
Scott, A & 
Darbyshire, P. 
Journal of 
Advanced 
Nursing 
2011 
Irland 
 

Morse’s modell 
för lidande.  
 
Heideggers-
fenomenologisk
a hermeneutiska 
filosofi  

Syftet är att 
utforska 
upplevelser hos 
patienter som 
befinner sig i 
slutfasen av en 
njursjukdom 
och har 
hemodialys. 

16 personer sju 
kvinnor och nio 
män, 30-65 år 
 
Kvalitativt 
tolkande 
tillvägagångssät
t enligt 
Diekelmann, 
Allen & Tanner. 
Intervjuer 
Teman 
 

Tre olika stadier 
finns beskrivna 
i resultatet: 
 
Leva med 
hoppet 
 
Osäkerhet 
 
Vara på 
undantag  
 

Väntan kan 
bidra till 
störningar i 
tiden vilket kan 
leda till att 
tillvaron 
upplevs 
stressful. 
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Hemodialysis 
Stressors and 
Coping 
Strategies 
Among 
Jordanian 
Patients On 
Hemodialysis: 
A Qualitative 
Study 
Al Nazly, E, 
Ahmad, M, 
Musil, C & 
Nabolsi, M 
Nephrology 
Nursing 
Journal 
2013 
Jordanien 
 

 Syftet är att 
utforska 
patientens levda 
erfarenhet av att 
leva med 
hemodialys i 
Jordanien. 
 

Kvalitativ 
ansats 
Nio patienter, 
fem kvinnor 
och fyra män, 
20-69 år.  
 
Analys genom 
Colaizzi’s sju 
steg. 
 

Livsstils 
förändringar 
Bortslösad tid. 
Lidande orsakat 
av symtomen. 
Äktenskaplig 
och sexuell 
funktion. 
Begränsningar i 
arbete och 
hushållssysslor 
Avbrott i 
religiösa 
åtaganden 
Religion och 
familj som 
styrkor. 
Vårdgivares 
support. 
 

Religion var 
mycket viktigt 
för patienterna.  
 
Studien var den 
första att 
utforska stress 
och 
copingstrategier 
hos hemodialys-
patienter i 
mellanöstern. 
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How Do Thai 
Patients With 
End Stage 
Renal Disease 
Adapt to Being 
Dependent on 
Haemodialysis? 
A Pilot Study  
Yodchai, K, 
Dunning, T, 
Hutchinson, A, 
Oumtanee,,A  & 
Savage, S  
Journal of 
Renal Care 
2011 
Thailand 
 
 

 Att utföra en 
pilotstudie för 
att undersöka 
upplevelserna 
hos thailändska 
patienter som 
genomgår HD 
behandling och 
befinner sig i 
sista stadiet av 
en njursjukdom. 
 

Kvalitativ 
forsknings 
ansats. 
Fem patienter, 
24-66 år. 
 
Grounded 
theory. 
 
Öppen kodning 
(kategorier). 
 
Axial kodning 
(kategorier 
relaterades till 
subkategorier) 
 
Selektiv 
kodning 
(identifiering av 
kärnkategorier).  
 

Planering.  
 
Anpassning och 
undvikande. 
 
Religiös tro och 
vidskeplighet. 
 
Leva med 
hoppet. 
 

Vikten av 
andlighet 
 
Studien är 
begränsad då 
det är en 
pilotstudie med 
få deltagare. 
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Starting on 
hemodialysis: A 
qualitative study 
to explore the 
experience and 
needs of 
incident patients 
Lai,A, Loh, A 
Mooppil, N 
Krishnan, D 
Griva,K.  
Psychology 
Health & 
Medicine 
2012 
Singapore 
 

 Syftet med 
studien är att 
klargöra vilka 
frågor och 
problem som 
patienter som 
nyligen startat 
med hemodialys 
behandling 
upplever 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
studie 
Semistrukturera
de intervjuer. 
Sju kvinnor och 
sex män i 
åldrarna 39-63.  
Dataanalys efter 
varje intervju, 
tolkningsfenom
enologiskt 
perspektiv. 

känslomässigt 
lidande", 
"behandlingsrel
aterade problem 
" och "socialt 
stöd". 
 

Ångest  
uppkommer 
tidigt  
under en 
hemodialysbeha
ndling. 
 
Känslan av att  
vara en börda  
 
känslomässigt  
lidande  
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The Sexuality 
and Quality of 
Life of 
Hemodialyzed 
Patients-ASED 
Multicenter 
Study 
Gellert,R & 
Lew-Starowicz 
2009 
Polen 

 Att korrelera 
sexualitet till 
QoL 
(livskvalitet) 
hos 
hemodialyspatie
nter 

Kvantitativ 
metod 
112 deltagare, 
69 män, 43 
kvinnor, 20-60 
år. En 
jämförelsegrupp 
426 
kvinnor,418. 
män. Enkäter: 
EF skalan (skala 
för erektil 
dysfunction). 
Arizona Sexual 
Experience 
Scale. Mel-Krat 
skalan 
KDQOL-SF 
Beck 
Depression 
Inventory 
STAI 
(självutvärderin
gs skala). 

Minskad sexlust 
 
Sexuell aktivitet 
 
Oro över 
minskad 
förmåga 

Första studien 
som jämför Qol  
Och sexualitet 
hos 
hemodialyspatie
nter. 
Det går inte att 
utgå från att 
resultatet går att 
generalisera till 
andra 
populationer 
som genomgår 
hemodialys. 
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