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Abstrakt 

Bakgrund 

Kronisk njursvikt är ett globalt hälsoproblem som ökar världen över och räknas som den 

tredje största sjukdomen. Sjukdomen medför diet- och vätskerestriktioner, att behandlas med 

hemodialys är tidskrävande och påfrestande för kroppen. Det leder till att patientens hela 

livssituation påverkas.  

Syfte 

Belysa patienters erfarenheter av att leva med hemodialysbehandling. 

Metod 

Systematisk litteraturstudie.  

Resultat 

Resultatet presenteras genom tre teman; Ett begränsat liv med tre subteman, Känslomässiga 

reaktioner med två subteman samt Ändrade förutsättningar för hälsa med två subteman. 

Resultatet tyder bland annat på att patienterna känner sig beroende av både behandlingen i sig 

men även människor i sin omgivning. Det framkom även att en stor del av patienterna 

upplevde en oro och förtvivlan bland annat gällande försämringen i sjukdomen och 

behandlingen, men kunde trots allt negativt ändå se en framtid med fortsatt liv.  

Slutsats 

Patienterna upplevde ett existentiellt lidande och beroende till hemodialysenheten, som kan 

vara svårt att sätta ord på och få begriplighet i. Patientens beslut av att följa 

hemodialysbehandlingens restriktioner och begränsningar kan leda till att de känner ett 

välbefinnande trots allt. 

Nyckelord 

Kronisk njursvikt, hemodialys, patient, erfarenhet.  

Tack  

Vi vill tacka vår handledare Annica Claesson för stort stöd och snabb återkoppling samt våra 

kurskamrater. 
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Inledning  

Kronisk njursvikt är den tredje största sjukdomen i världen och innebär ett livshotande 

tillstånd. Patienter med kronisk njursvikt är ofta drabbade av fler andra sjukdomar vilket 

medför att vi som blivande allmänsjuksköterskor troligtvis kommer möta dessa patienter 

någon gång i vårt kommande yrke. Eftersom sjukdomen och dess behandling är så vanligt 

förekommande föreligger ett behov av fördjupad kunskap inom området. Dialysbehandling är 

tidskrävande och tar energi och kraft av patienten, därför behöver vården av dessa patienter 

ges på ett professionellt och värdigt sätt med utgångspunkt i patientens erfarenhet av att leva 

med hemodialysbehandling. Ingen av oss har någon nämnvärd erfarenhet inom valt område 

och därför fann vi det relevant att studera närmare för att möjliggöra personlig utveckling och 

kunskapsvinst. Vilken sedan kan delas med andra blivande sjuksköterskor samt de som redan 

befinner sig i den kliniska verksamheten.   

Bakgrund  

Förekomst 

Kronisk njursvikt är ett globalt hälsoproblem som ökar världen över och är en viktig faktor i 

förlorad arbetsförmåga och för tidig död. Förekomsten av kronisk njursvikt i 

världspopulationen är cirka 35 000 per miljon invånare. I Sverige 2014 var förekomsten 946 

per miljon invånare, vilket innebär 9220 individer. Av dem levde 3049 patienter med 

hemodialys. Antalet nyupptäckta fall av kronisk njursvikt i Sverige är 1122 per år (Gabara, 

Schön, & Stendahl, 2015).   

Patofysiologi 

Kronisk njursvikt 

Den primära uppgiften för njurarna är att rena blodet från avfallsämnen och vätskeöverskott. 

Att ha kronisk njursvikt innebär en bestående nedsättning av njurarnas funktion med ett 

smygande, långsamt förlopp. Anledningen till att njurarnas funktion försämras är att nefronen 

i njurarna successivt försämras. I de flesta fall är kronisk njursvikt en sekundär orsak av 

någon annan fysisk sjukdom (Christensen & Raichle, 2002). Vanligaste orsakerna till kronisk 

njursvikt är diabetesnefropati, kronisk glomerulonefrit, kronisk interstitiell nefrit, hypertoni 

med nefroskleros (Ericsson & Ericsson, 2012).  
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Uremi 

Då njurarna försämrats kraftigt och kreatinin värdet i blodet är tämligen högt uppkommer 

uremi, vilket är symtombilden för avancerad, långt gången njursvikt. Att drabbas av uremi 

medför att en ökad mängd toxiska substanser finns kvar i blodet, vilket är skadligt (Ericsson 

& Ericsson, 2012).  

Symtom 

Uremi har smygande symtom som patienten inte alltid känner av då symtomen utvecklas 

långsamt och man hinner vänja sig vid den succesiva förändringen. Exempel på symtom är 

mental trötthet, initiativlöshet, koncentrationssvårigheter och huvudvärk. Vanliga symtom 

som kan uppkomma är illamående och matleda, avmagring, törst samt klåda (Ericsson & 

Ericsson, 2012). Även dyspné, hypertoni och hyperkalemi kan uppkomma. Det sistnämnda 

kan orsaka arytmier (Hedner, 2004).  

Behandling  

Farmakologisk behandling 

För att förhindra ytterligare försämring av njurfunktionen behöver behandling av hypertoni 

ske. Läkemedel som används i första hand är ACE-hämmare eller ARB (Ericsson & Ericsson, 

2012). Vid njursvikt är även rubbningar i elektrolytstatus vanligt förekommande, då behandlar 

man rubbningarna med olika sorters läkemedel. En del patienter måste dessutom ta 

regelbundna doser av fosfatbindande läkemedel (Christensen & Raichle, 2002).  

Icke-farmakologisk behandling  

Kostbehandling 

Vid njursvikt kan patienten behandlas via kostrestriktioner, bland annat med proteinreducerad 

kost. Genom att reducera intaget av protein i kosten kan proteinläckaget och uremisymtomen 

minskas. En annan restriktion är att begränsa saltintaget och minska intaget av fosfat och 

kalium (Ericsson & Ericsson, 2012).  

Vätskerestriktion 

Vätskerestriktion kan ses som den viktigaste restriktionen att följa som njursjuk. Det är 

betydligt vanligare att patienterna inte är följsamma till vätskerestriktionen än 

kostbehandlingen (Christensen & Raichle, 2002).  
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Hemodialys 

Hemodialys är den vanligaste formen av dialys enligt Grefberg och Roman (2007). Benämns 

även ibland som bloddialys. Patientens blod leds ut ur kroppen via antingen en dialysfistel 

eller en permanent eller tillfällig dialyskateter och det får därefter passera ett dialysfilter vilket 

kan liknas vid en konstgjord njure. Därefter förs det renade blodet tillbaka till patientens 

blodbana (ibid). Den här behandlingen tar vanligen fyra till fem timmar och görs olika ofta 

beroende på patientens behov. För en del patienter räcker det att få behandling tre gånger i 

veckan medan andra kanske behöver fyra eller fem dialystillfällen per vecka. Man försöker i 

den mån det går anpassa dialystiderna efter patienterna. En del patienter tycker exempelvis att 

det är bra att få dialys på eftermiddagen då dialysprocessen framkallar en stark känsla av 

trötthet vilken finns kvar flera timmar efteråt. Då kan de få återhämtning under nattens vila 

(Ericson & Ericson, 2012). En del patienter kan utföra hemodialysen hemma. Det ger 

patienten ökad möjlighet att styra sin behandling själv och resorna till och från sjukhuset kan 

undvikas (Grefberg & Roman, 2007).  

I samband med hemodialys kan det uppkomma akuta komplikationer. Blodtrycksfall är en av 

dem. Blodtrycksfall kan ge illamående, kallsvettighet, takykardi och omtöckning (Ericson & 

Ericson, 2012). Feber med frossa är en annan komplikation vilket i många fall är tecken på 

infektion. Infektionskänsligheten ökar särskilt vid hemodialys då ingångsporten (dialysfisteln 

eller den permanenta eller tillfälliga dialyskatetern) gör att bakterier kan komma in. På grund 

av detta kan man även drabbas av sepsis (ibid). 

Övrig behandling 

Det finns två dialysformer att välja mellan vid kronisk njursvikt varav den ena är hemodialys 

och den andra peritonealdialys vilket även benämns som påsdialys. En tredje behandling vid 

njursvikt är njurtransplantation. Det är i de allra flesta fall den bästa behandlingen  men 

väntelistan för transplantation är lång. Orsaken till det är att det råder brist på tillgängliga 

organ (Ericsson & Ericsson, 2012). 

Omvårdnad vid kronisk njursvikt  

Att insjukna i kronisk njursvikt innebär att man drabbas av en kronisk sjukdom. Dessa 

patienter har vanligtvis haft kontinuerlig kontakt med sjukvården under en längre tidsperiod 

vilket kan medföra psykiska och fysiska påfrestningar (Kopp, 2010). Oftast är patienterna 

välbehandlade och stabila i sin sjukdom men trots det kan den vara oförutsägbar och ett akut 

tillstånd kan uppkomma. Det kan i sin tur göra att de utsätts för stressande situationer i 

vardagen (ibid). Det är inte bara patienten som påverkas av den kroniska sjukdomen utan även 
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anhöriga (White & Grenyer, 1999). Tillsammans är de beroende av ett fungerande socialt 

nätverk och en fungerande hälso- och sjukvård. Som patient behöver man många gånger 

omges av ett vårdteam där samtliga strävar efter att erbjuda vård av god kvalitet (Lennartsson 

& Rundblad, 2002). Exempel på omvårdnad av den njursjuka patienten är dels den 

avancerade tekniken som dialysprocessen innebär men även utbildning och information om 

nödvändiga livsstilsförändringar, socialt stöd och fullvärdig nutrition (ibid).  

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskor har ett stort ansvar gentemot kroniskt njursjuka patienter som behandlas med 

hemodialys. Bland annat ansvarar sjuksköterskan för att hjälpa patienten att handskas med 

och minska de symtom som upplevs och vara uppmärksam gällande eventuella 

komplikationer och motverka dem (Ericson & Ericson, 2012). Det är även av stor vikt att 

sjuksköterskan möjliggör så patienten känner sig delaktig i sin vård, dels gällande vad 

sjukdomen kommer innebära för patienten men även i behandlingen (Lennartsson & 

Rundblad, 2002). Sjuksköterskan bör också ha god hand med både patient och anhöriga då 

samspelet mellan samtliga parter har en betydande roll för sjukdomen och dess behandling. 

Nyberg och Jönsson (2004) skriver att om sjuksköterskan ger bra information och 

undervisning och är ett bra stöd så kan tryggheten hos både patient och anhörig öka. Vidare 

skriver de att sannolikheten att man följer de anvisningar och ordinationer som givits ökar om 

man känner sig trygg och delaktig vilket i sin tur kan bidra till att man mår bättre både 

psykiskt och fysiskt. Även Lennartsson och Rundblad (2002) skriver att tryggheten hos 

patienten och de anhöriga kan öka om sjuksköterskan lyckas skapa en relation till dem.  

Tidigare forskning 

Moran, Scott och Darbyshire (2010) skriver om hur hemodialyspatienter känt sig tvingade att 

genomgå en livsstilsförändring i samband med påbörjad dialysbehandling. Detta då 

behandlingen upplevdes ha medfört fysiskt påfrestande symtom, en upplevelse av tidsbrist 

samt en strikt kontrollerad diet. Vilket ansågs ha resulterat i att man känt sig tvungen att göra 

en anpassning till behandlingen. Att man genomgått stora livsstilsförändringar intygar även 

deltagare i en studie gjord av White och Grenyer (1999). Där framkom att social isolering 

orsakat av restriktioner relaterat till dialysen, att man fått göra förändringar i de vardagliga 

aktiviteterna samt svårigheterna att fortsätta arbeta ansågs vara vanligt förekommande 

bekymmer. Även Molzahn, Bruce och Sheilds (2008) skriver om hur restriktionerna påverkat 

patienterna genom att man kände sig begränsad och uppbunden. Vissa patienter upplevde sig 

begränsade då de inte kunde åka och hälsa på släktingar vilka inte bodde inom närområdet 
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medan andra talade om begränsningar i det dagliga livet och att man inte kunde arbeta längre 

på grund av omständigheterna.  

Molzahn et al. (2008) skriver även om hur patienter försökte hålla sig kvar vid tanken om ett 

normalt liv efter påbörjad hemodialysbehandling. Man kämpade med förändringar som gjorde 

att man inte ”var normal” och för vissa var det viktigare än för andra att anses vara normal. 

Vad som ansågs vara normalt beskrevs av vissa patienter som något som ingick i det dagliga 

livet.  

Heiwe, Clyne och Abrandt Dahlgren (2003) skriver att mental- och fysisk trötthet 

förekommer hos dialyspatienter, vilket kan ses som den mest begränsande faktorn relaterat till 

fysisk och funktionell kapacitet. Den mentala tröttheten ansågs mer eller mindre konstant och 

kunde göra patienten så trött att man fann svårigheter i att exempelvis koncentrera sig på vad 

som sades eller vad man gjorde. Upplevelsen av att bli trött fortare nu än innan man påbörjade 

sin behandling framkom också. Dessutom upplevde sig patienterna ännu tröttare de dagar de 

dialyserades (ibid). Vad gäller den fysiska tröttheten skriver Heiwe et al. (2003) att 

huvudaspekten av den fysiska tröttheten är en ständig brist på energi, vilket kan ge sig till 

känna så fort man börjar vara fysiskt aktiv och kan kännas olika från dag till dag.  

Teoretisk referensram 

Till den här systematiska litteraturstudien har man valt att tillämpa livsvärldsteorin, begreppen 

hälsa och välbefinnande samt Katie Erikssons lidandeteori. Argumentet för val av teoretisk 

referensram grundar sig i att sjukdom bidrar inte bara till ett lidande hos människan utan även 

till hur hälsa och välbefinnande upplevs. Lidandet och upplevelsen av hälsa och 

välbefinnande berör hela människan och världen man lever i, vilket är livsvärlden.  

Livsvärldsteorin 

Livsvärlden är den levda världen. Den är inte konstant utan förändras utifrån de erfarenheter 

och upplevelser man upplever under livets gång (Dahlberg & Segesten, 2010). Birkler (2007) 

skriver att livsvärlden är den värld människan tar för given och den ifrågasätts inte så länge 

allt är som det brukar. Vidare skriver Birkler (2007) att livsvärlden inte är konstant utan 

förändras ständigt. När man drabbats av sjukdom kan världen te sig annorlunda för patienten 

(ibid). I livsvärlden inryms och utspelar sig hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom. Det är 

den verklighet individen lever i, man kan inte träda ur den en stund och se på utan man 

befinner sig i den hela livet. På så vis är den högst personlig och unik för var och en, samtidigt 

som den kan delas med andra individer (Dahlberg & Segesten, 2010). De skriver även att 
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patienten och dess kropp kan sägas vara levd, något som har erfarenheter. Den levda kroppen 

är fylld av minnen, erfarenheter, upplevelser och tankar. Alla upplevelser är subjektiva då 

patienten och dess kropp är ett (ibid). Att drabbas av sjukdom kommer innebära att patientens 

livsvärld förändras. Den egna världen kan komma att bli förminskad samtidigt som den 

omgivande världen blir större (Birkler, 2007). När sjuksköterskan och patienten interagerar 

med varandra möts deras olika världar. Man kan uppleva samma sak men det kan ses ur olika 

perspektiv (Birkler, 2007). Sjuksköterskan behöver ha kunskap i att sätta sig in i patientens 

livsvärld för att kunna visa omsorg. För att kunna göra det krävs det att sjuksköterskan ser 

patienten som ett subjekt vilket öppnar möjligheten att se patientens värld på ett nytt sätt. Det 

är då viktigt att sjuksköterskan är medveten om sin förförståelse och sätter den i rörelse då 

den är svår att sätta åt sidan helt. Genom att sätta den i rörelse utsätter man förförståelsen för 

reflektion vilket är gynnsamt för att öka sjuksköterskans självkännedom (ibid). I ett vårdande 

sammanhang kan viktig information delges från patienten om dennes upplevda hälsa, 

välbefinnande och lidande. Då är det av stor vikt att sjuksköterskan är lyhörd, engagerad, 

nyfiken och intresserad av att höra patientens berättelse (Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg, 2003) och att man inte reducerar informationen man får från patienten 

till objektiva upplevelser då varje patient och dennes upplevelser av livsvärlden är subjektivt 

(Dahlberg & Segesten, 2010).  

Lidande 

Lidandeteorin baserar Eriksson (1994) på hur människan och dennes livssituation påverkas av 

lidandet. Det finns olika huvuddimensioner för begreppet; att det är något negativt eller ont, 

någonting som ofredar en, att det är någonting som människan tvingas leva med, som man 

utsätts för, en kamp men kan även ses som något konstruktivt, meningsbärande eller 

försonande. Många gånger förknippas dock begreppet med det onda och får därför en negativ 

laddning. Det är emellertid enligt Eriksson (1994) nödvändigt att uppleva lidande för att 

kunna uppskatta det som är gott. Således föds möjligheten att lidandet kan få en mening, 

vilket leder till förmågan att se en framtid. Människan har en uppgift i livet vilket är att finna 

meningen med lidandet (ibid). Lidandet är en del av det mänskliga livet och utan det skulle en 

känsla av tomhet och meningslöshet uppstå. Eriksson (1994) skriver att lidandet ibland kan 

innefatta en känsla av ensamhet då man upplever en känsla av att inte vara förstådd och att 

ingen kan erbjuda det man känner sig behöva. Genom att betrakta världen genom en lidande 

människas perspektiv öppnas möjligheten upp för att se världen på ett nytt sätt med ökad 

förståelse av patientens känsla av att inte vara förstådd (Birkler, 2007).  
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Sjukdom och ohälsa berör hela människans livsvärld och innefattar lidande orsakat av 

sjukdom och behandling. Dock ligger ofta fokus på det som fysiskt försummas men lidande 

innefattar även upplevelsen som relaterar till sjukdomen eller behandlingen, så som skam och 

förnedring (Eriksson, 1994). Livslidande är relaterat till att leva med andra människor och en 

förlust av möjligheten att delta i sociala sammanhang. Det är ett lidande som innefattar hela 

personens livssituation, både fysiskt, socialt och existentiellt. Vid en påtvingad förändring av 

det som avses vanligt behövs tid att finna ny mening. Eriksson (1994) skriver om hur 

människan kan välja synvinkel på sitt lidande vilket resulterar i att lidandet antingen hindrar 

eller underlättar. En förändrad situation i livet kan upplevas som hopplös och människan 

orkar inte kämpa. Man upplever sig sakna värde eller uppgift i livet utan mening. En 

människa som tidigare upplevt sig som komplett kan istället uppleva sig som krossad med 

upplöst identitet vid sjukdom. (Eriksson, 1994).   

Hälsa och välbefinnande  

Hälsa uppfattas ofta som att ha fungerande biologiska funktioner. Medicin och vård är till för 

att stärka eller återställa de biologiska funktionerna. Medan upplevelsen av hälsa beskrivs som 

förmåga att göra aktiviteter, att vara en människa med andra människor samt ha livskraft. 

Livskraften är knuten till upplevelsen av välbefinnande som situationen är; sann och äkta. 

Välbefinnandet är således knutet till känslan av frihet och beslutsamhet (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Dahlberg och Segesten (2010) skriver att hur vi förhåller oss till ett val, 

påverkar hur vi tar ställning till händelser som formar livet och tillvaron. För att livet ska 

uppfattas som meningsfullt behöver man vara beslutsam för utan mening är det svårt att 

uppleva hälsa. De skriver även att när man lever med en obotlig sjukdom krävs en 

beslutsamhet då sjukdomen inte är något man kan göra sig fri ifrån, samt att det i livet med 

sjukdomen finns ett val nämligen hur man hanterar sin beslutsamhet. För att hantera sin 

beslutsamhet måste tillvaron kännas meningsfull för att se sig ”vara i stånd till” och därmed 

kunna känna välbefinnande (ibid). 

Begreppsdefinition  

Patient 

I den här systematiska litteraturstudien har man inspirerats av hur Nationalencyklopedin 

definierar begreppet (patient. 2016), nämligen att en patient är en person som drabbats av 

sjukdom eller liknande och har kontakt med hälso-och sjukvård med förhoppning om att få 

någon form av råd, omvårdnad eller behandling. 
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Erfarenhet 

Erfarenhet definieras här med inspiration av Immanuel Kant (2004a, 2004b) som en reflektion 

av upplevelsen i fenomenet, ett sätt att ordna helheten. Den är således subjektiv för varje 

individ ur dennes livsvärld. 

Problemformulering 

Kronisk njursvikt är en allvarlig sjukdom och ett globalt hälsoproblem med många drabbade 

världen över. Majoriteten av njursviktpatienterna behandlas med någon form av dialys som 

behandlingsalternativ där hemodialys är den vanligaste formen. Det är en effektiv men 

tidskrävande behandling. Det är inte heller helt riskfritt utan man kan drabbas av olika 

komplikationer vilket skulle kunna ses som lidande då man utsätts för något som kan 

upplevas negativt eller ont. Att få en kronisk sjukdom medför en omfattande förändring i 

livet. Man påverkas både fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt, vilket kan ses som ett 

livslidande. Patientens livssituation förändras totalt vilket kan komma att påverka deras 

livsvärld genom att man kan känna avsaknad av frihet och upplever ett beroende. Vår 

förhoppning med den här systematiska litteraturstudien är att bidra till en ökad medvetenhet 

och kunskap hos sjuksköterskor gällande erfarenheten av att leva med hemodialys, vilket i sin 

tur kan främja förståelsen för patienternas livssituation och möjliggöra att sjuksköterskorna 

bemöter dessa patienter som unika individer, då ingen patient med kronisk njursvikt är den 

andre lik. 

Syfte 

Syftet är att belysa patienters erfarenheter av att leva med hemodialysbehandling. 

Metod  

Att genomföra en systematisk litteraturstudie innebär att man på ett systematiskt sätt söker, 

kritiskt granskar och sammanställer den litteratur som anses relevant utifrån valt ämne eller 

problemområde i tydliga steg (Forsberg & Wengström, 2003; Kristensson, 2014). Det finns 

olika sätt att söka information (Karlsson, 2012). Dels genom specifik sökning men även 

genom fritextsökning samt browsing. Browsing handlar om att bläddra antingen i en bok, på 

internet eller i en tidsskrift (Karlsson, 2012).  

Datainsamling 

Litteratursökningen bör ske med både databassökning och manuell sökning, då får man en 

heltäckande sökning (Forsberg & Wengström, 2013). Inledningsvis identifierades lämpliga 
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sökord relevanta för valt syfte. Den systematiska databassökningen gjordes i slutet av mars-

början av april 2016 i de tre databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Dessa databaser är 

relevanta för forskning inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). En god hjälp vid 

litteratursökning i databaserna är en bibliotekarie. Hon känner till databasernas struktur och 

kan ge tips och råd. Vilket gör att sökningen kan effektiviseras (ibid). Efter att ha bekantat oss 

med de använda databaserna och gjort test sökningar kontaktades en bibliotekarie. På så vis 

kunde bibliotekarien vara en hjälp för att förfina och precisera sökningen.  

I PubMed användes MESH, i Cinahl användes headings och i PsycINFO användes thesaurus. 

I samtliga databaser gjordes även fritext sökning. För att möjliggöra träffar i fritext kan även 

trunkering användas för att få fram ordets alla böjningsformer (Östlundh, 2012). Ordet 

”experience” trunkerades i alla tre databaserna vilket möjliggjorde att söktermens alla olika 

böjningsformer inkluderades. I Cinahl trunkerades även ordet ”psychological”, i PubMed 

trunkerades också ”life experience”.  

Tabell.1 Sökord som använts i databaserna 

Cinahl headings PubMed Mesh termer PsycINFO Tesaurus  

Kidney failure, chronic Patient Expressed emotion 

Renal insufficiency, chronic  Renal failure, chronic  Psychological stress 

Kidney failure, chronic/NU  Renal insufficiency, chronic  Experiences (events) 

Renal insufficency, 

chronic/NU  

Life experience  Life change 

  Life change events Quality of life 

  Psychological stress Wellbeing 

  Hemodialysis Life satification 

  Patients Social isolation 

 Kidney failure, chronic  

   

/NU: Nursing. (events): under rubrik. 

De två vanligaste booleska operatorerna är AND och OR (Östlundh, 2012). Båda dessa 

användes i sökningen. Genom att använda AND kopplades de sökord som användes ihop och 

då bildades en söksträng i databasen. Detta möjliggjorde att databasen sökte efter dokument 

som innehöll samtliga sökord som användes (ibid). Genom att använda OR möjliggjordes 

träff på antingen det ena eller andra sökordet eller samtliga sökord som använts. (Bilaga 1).  
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Inklusionskriterier 

I en systematisk litteraturstudie behöver det finnas relevant forskning och därför är det av stor 

vikt att man har kriterier vilka kan rama in relevant material i litteratursökningen utifrån syftet 

(Forsberg & Wengström, 2013). I denna litteraturstudie var inklusionkriterierna att 

informanterna var över 18 år, led av kronisk njursvikt och behandlades med hemodialys. De 

skulle ha behandlats med hemodialys i minst tre månader.  Samtliga studier skulle ha ett etiskt 

godkännande av en etisk kommitté. 

Avgränsningar 

De avgränsningar som gjorts var att samtliga studier skulle vara publicerade inom tidsramen 

2000-2016 och de skulle vara skrivna på ett språk som vi behärskar, vilket är engelska och 

svenska. Studierna skulle vara av vetenskaplig karaktär samt publicerade i en vetenskaplig 

tidskrift med Peer Review. Friberg (2012) skriver att det ibland kan vara svårt att ta reda på 

om en text är av vetenskaplig karaktär och det är inte alla databaser som tillhandahåller en 

Peer-Review funktion. Då kan ett sätt vara att inhämta information via andra 

tidskriftförteckningar eller databaser (ibid). I den här litteraturstudien kontrollerades samtliga 

ISSN-nummer i Ulrich’s web. Detta genom att ISSN-numret togs fram antingen genom att 

söka efter artikeln i OneSearch och sedan skriva in artikelns ISSN-nummer i Ulrichs’ web 

eller genom att välja MEDLINE i rullisten i PubMed och därigenom se ISSN-numret som 

sedan skrevs in i Ulrich’s web. 

Manuell sökning  

Det finns olika sätt att utföra manuell sökning på. Ett tillvägagångsätt är att studera 

referenslistan i de artiklar man finner intressanta. Då kan man finna andra relevanta studier 

som berör det egna problemområdet (Forsberg & Wengström, 2013). Ett annat sätt är att gå 

igenom böcker, tidskriftsartiklar eller annat material (Östlund, 2012). I den här systematiska 

litteraturstudien fann man en studie manuellt genom att studera referenslistor i de artiklar som 

inkluderats. De titlar som ansågs relevanta gentemot den här litteraturstudiens syfte söktes 

fram i någon av de tre databaserna för vidare läsning av abstrakt och fulltext.  

Urval 

I sökningen efter relevant litteratur i databaserna lästes inledningsvis 1509 titlar  individuellt 

och de titlar som ansågs stämma överens med litteraturstudiens syfte valdes därefter ut för 

vidare läsning och granskning av abstrakt. Totalt lästes 386 abstrakt och de studier vars 

abstrakt ansågs vara relevanta valdes därefter ut gemensamt för att läsas i fulltext. Av de 386 

abstrakt som lästs valdes 73 studier ut för att läsas i fulltext i enskildhet. Genom att läsa i 
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fulltext gavs möjligheten till ökad förståelse och helhetssyn av innehållet. Studierna som 

sållades bort under urvalets gång ansågs antingen inte ha relevans i relation till studiens syfte 

eller uppfyllde inte inklusionskriterierna. 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen gjordes i enskildhet, vilket i det här fallet innebär att man gjorde den 

var för sig. Totalt granskades sexton studier, varav femton studier var från databassökningen 

och en från den manuella sökningen. Fjorton studier var kvalitativa och två var kvantitativa. 

Det är nödvändigt att göra en granskning av de studier som ska ingå i analysen, annars kan det 

bli oklart vad analysen grundas på (Friberg, 2012). Granskningen bör göras på ett systematiskt 

sätt med hjälp av granskningsmallar (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Som 

granskningsmallar valdes Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) mall 

för kvalitativ forskningsmetodik till de kvalitativa studierna och till de kvantitativa studierna 

användes mall för bedömning av relevans. (Bilaga 3 och 4). 

I granskningsmallarna från SBU fanns en tregradig skala för bedömning av kvalitén. Skalan 

innefattade låg, medel och hög. Utöver skalan fanns också frågor att besvara med ja, nej, 

oklart och ej tillämpbart. Först gjordes granskningen enskilt utifrån granskningsmallen och en 

egen skattning vad som ansågs vara hög kvalitet och studierna tilldelades en ungefärlig 

procentuell siffra. Därefter diskuterades och jämfördes resultatet från granskningen och en 

diskussion fördes gällande artiklarnas kvalitet och trovärdighet utifrån det som angivits i 

granskningsmallarna.  

Antalet ”ja” i mallen räknades sedan om i procentform och då upptäcktes att vissa studier som 

enskilt skattats som hög eller medel hade samma siffra i procent. Därmed bestämdes att de 

studier som hamnade över sjuttio procent ansågs vara av hög kvalitet medan studier mellan 

femtio och sjuttio procent ansågs vara av medel kvalitet. Studierna med medel- eller hög 

kvalitet inkluderades därför. Om möjligt bör de studier med högst möjliga kvalitet inkluderas 

i resultatet (Kristensson, 2014).  Studier under femtio procent ansågs av oss vara av låg 

kvalitet och exkluderades. Andra anledningar till att studier exkluderades var för att dess 

inklusionskriterier inte svarade an mot de som utformats till den här systematiska 

litteraturstudien eller att de länder där studierna var utförda hade sjukvårdssystem som inte 

var överförbara till liknande svenska förhållanden.  

Studien från den manuella sökningen granskades och då uppdagades att det på ett 

inkonsekvent sätt inte alltid specifikt redogjordes för vad som handlade om hemodialys eller 
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peritonealdialys vilket gav upphov till en osäkerhet angående vilka resultat som 

överensstämde med den här litteraturstudiens syfte och exkluderades därför.  

Slutligen inkluderades totalt 11 studier. Samtliga studier som inkluderats var av kvalitativ 

karaktär, de kvantitativa studier som granskats ansågs inte vara av medel- eller hög kvalitet 

och exkluderades.  

Analys 

I den här systematiska litteraturstudien valde man att inspireras av Fribergs (2012) sätt att 

beskriva tillvägagångssätt vid analys av kvalitativa studier. En innehållsanalys har gjorts då 

fokus funnits på att belysa patienters erfarenheter, och viljan att finna en djupare förståelse av 

människans upplevelser och erfarenheter. Inledningsvis lästes de inkluderade studierna 

flertalet gånger i enskildhet. Genom detta skapades bekantskap med texterna och ett 

helhetsintryck kunde främjas. Samtliga studier var publicerade på engelska och de ord som 

inte förstods slogs upp i lexikon. Därefter diskuterades texternas innehåll gemensamt för att 

säkerställa att texterna uppfattats likartat och för att upptäcka eventuella olika uppfattningar. 

Därefter lästes studierna ytterligare en gång i enskildhet då fokus låg på att finna 

nyckelfynden i varje studies resultat. Dessa nyckelfynd markerades i texterna och 

diskuterades och jämfördes sedan gemensamt för att identifiera allt av relevant värde. Kravet 

hos samtliga nyckelfynd var att de skulle svara an mot det valda syftet för litteraturstudien. 

Nyckelfynden skrevs sedan ned i ett dokument på originalspråket och översatt till svenska i 

direkt anslutning till nyckelfynden. För att inte missa eventuell innebörd och få en helhet av 

nyckelfyndet. Nyckelfynden sorterades efter innebörd som sedan tolkades till teman och 

subteman efter beskrivning av Friberg (2012). 

Tabell 2. Exempel på analys  

Engelsk mening Översatt mening Nyckelfynd Tema Subtema 

Allmost all 

participants described 

the devistating loss of 

independence and 

enjoyment in 

activities (O). 

Nästan alla deltagare 

beskrev den 

fruktansvärda 

förlusten av 

oberoende och 

njutning i aktiviteter. 

den fruktansvärda 

förlusten av 

oberoende. 
Ett begränsat liv Att vara beroende 
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the dependence on 

life sustaining 

technology and a 

rigourus medical 

regimen constituted a 

life that was 

controlled by the care 

givers (C). 

Beroende av livs 

uppehållande teknisk 

utrustning och sträng 

medicinsk regim, 

utgjorde ett liv som 

var kontrollerat av 

vårdgivaren . 

Beroende av livs 

uppehållande teknisk 

utrustning. 

    
A dependecy on the 

hemodialysis 

machine and 

dependency on the 

time and place of the 

hemodialysis (B). 

Ett beroende av 

hemodialysmaskinen 

och beroendet av 

platsen och tiden för 

hemodialysen. 

Ett beroende av 

hemodialysmaskinen 

och beroendet av 

platsen . 
    

 

Etiska överväganden 

Innan man påbörjar en systematisk litteraturstudie bör etiska överväganden alltid göras enligt 

Forsberg och Wengström (2013). Samtliga studier skulle ha tillstånd av en etisk kommitté 

alternativt redogöra för noggranna etiska överväganden för att inkluderas. I en av studierna 

framkom inte detta. Då kontrollerades vilka bestämmelser tidskriften som publicerat studien 

hade gällande redovisning av etiskt tillstånd alternativt etiska överväganden. Vidare har 

samtliga inkluderade studiers resultat redovisats, och inga resultat har medvetet uteslutits. I 

den här systematiska litteraturstudien har vetenskapsrådets riktlinjer eftersträvats vilket bland 

annat inneburit att vi gjort vårt yttersta för att bibehålla högsta möjliga kvalitet, redovisat vald 

metod och de resultat som framkommit efter analysen. Vetenskapsrådet (2011) skriver även 

att man förväntas tala sanning och sträva efter att inte orsaka skada på de som beforskas, 

vilket eftersträvats.  
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Resultat  

Syftet med den här litteraturstudien är att belysa patienters erfarenheter av att leva med 

hemodialysbehandling. Efter analysen av de 11 inkluderade artiklarna så växte tre teman fram 

med sju subteman. 

Tabell 3. Översikt av teman och subteman  

Tema  Ett begränsat liv  Känslomässiga 

reaktioner  

Ändrade 

förutsättningar för 

hälsa  

Subtema  Att förlora tid Att känna oro Kroppslig påverkan 

Subtema  Att vara beroende  Möjlighet till fortsatt 

liv 

Mental påverkan  

Subtema  Att känna sig 

begränsad i sociala 

relationer 

 

Ett begränsat liv  

Detta tema innehåller tre subteman: Att förlora tid, att vara beroende och Att känna sig 

begränsad i sociala relationer. 

Att förlora tid 

Större delen av patienternas liv upptogs av hemodialysen och kändes tidskrävande med långa 

behandlingstider på tre till fyra timmar per dialystillfälle flera gånger i veckan. Totalt kunde 

det röra sig om cirka tjugo timmars behandlingstid i veckan. (Lee, Lin, Chaboyer, Chiang & 

Hung, 2007; Kazemi, Nikbakht Nasrabadi, Hasanpour, Hassankhani & Mills, 2011, 

Hagren,Pettersen, Severinsson, Lützen & Clyne, 2005). Många upplevde det besvärande att 

lägga så stor del av sin tid på behandling och vissa uttryckte att det var den mest negativa 

aspekten av hemodialysbehandlingen (Lee et al., 2007; Tanyi, Stehle & Werner 2008; Herlin 

& Wann-Hansson, 2010) Det upplevdes som förlorad tid som man hade kunnat lägga på annat 

vilket förklarades med att kalla behandlingen ”sitt andra arbete” (Kazemi et al., 2011, Herlin 

& Wann-Hansson, 2010; Hagren, Pettersen, Severinsson, Lützen & Clyne, 2001). Den tid 

som upptogs av behandlingen begränsade patienterna från att använda tiden i sina liv som de 

hade önskat (Tanyi et al., 2008; Hagren et al., 2001).  
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Att vara beroende 

Beroendet av medicin teknisk utrustning upplevdes som att maskin och kropp blev ett (Kaba, 

Bellou, Andrea, Kyritsi, Gerogianni, Zetta & Swigart, 2007). Hemodialysmaskinen blev både 

en reell och symbolisk livlina som hjälpte dem i sin situation (Hagren et al., 2001). Patienter 

beskrev hur de kände sig beroende av hemodialys för att överleva, och de såg 

hemodialysmaskinen som en konstant påminnelse om att de levde på lånad tid (Kaba et al., 

2007; Hagren et al., 2001). Beroendet av hemodialysmaskinen och hemodialysbehandlingen 

var även kopplat till upplevelsen av att känna sig beroende av platsen för dialys och 

vårdgivarna (Hagren et al., 2005; Kazemi et al., 2011; Hagren et al., 2001). Den tidskrävande 

processen styrdes av dialysenheten då man hänvisades till ett förutbestämt schema där tiderna 

för dialys redan var förbestämda för att det skulle passa sjukhuspersonalen. Det påverkade 

patienternas autonomi (Monaro, Stewart & Gullick, 2014; Kazemi et al., 2011). Detta 

förstärktes av att patienterna saknade en tvåvägs kommunikation med vårdgivaren (Hagren et 

al., 2005). Det gjorde att de inte bara kände sig mer beroende av nära och kära utan även att 

de kände sig beroende av människor de inte riktigt kände (Tanyi et al., 2008; Lindsay, 

MacGregor & Fry, 2014). En del patienter saknade möjligheten att känna sig oberoende och 

leva ett så normalt liv som möjligt (Bristowe, Horsley, Shepherd, Brown, Carey, Matthews, 

O’Donoghue, Vinen, & Murthagh, 2015; Hagren et al., 2001). 

Att känna sig begränsad i sociala relationer 

Behovet av restriktioner som exempelvis diet- och vätskerestriktioner påverkade patienters 

sociala nätverk och relationer (Kaba et al., 2007; Lindsay et al., 2014; Kazemi et al., 2011). 

Hemodialysen hämmade deras dagliga liv och en del patienter kämpade för att känna sig 

normala och dolde därför sin sjukdom vilket formade och påverkade deras sociala relationer i 

hög grad (Lee et al., 2007, Lindsay et al., 2014; Kazemi et al., 2011). Patienter upplevde 

förlorad frihet och kände att de inte hade tillräckligt med tid för sociala relationer och de 

förlorade vänner när sjukdomen blev tydligare (Kazemi et al., 2011; Bristowe et al.,2015; 

Herlin & Wann-Hansson, 2010; Hagren et al., 2001). De kunde inte leva sitt liv som de ville 

och det kändes lättare att stanna hemma än att umgås med vänner ute på stan. Sjukdomen 

hindrade dem att leva livet som de ville (Herlin & Wann-Hansson, 2010; Hagren et al., 2001) 

vilket bidrog till känslan av att känna sig utelämnad vilket i kombination med att dölja sin 

sjukdom gjorde att patienter fick ett minskat intresse för sociala sammanhang (Al-Arabi, 

2006; Kazemi et al., 2011; Monaro et al., 2014). Patienter beskrev även den stora påverkan 

hemodialysen hade på familjen. När sjukdomen fortskred förlorade patienterna förmågan att 
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arbeta, medan sjukdomen med tillhörande rutiner började upplevas som ett arbete, vilket 

förändrade förhållanden inom familjen och sysslor i hushållet omdefinierades (Bristowe et 

al.,2015; Lindsay et al., 2014 ; Hagren et al., 2001; Herlin & Wann-Hansson, 2010). Patienter 

upplevde att de blev en börda för familjen och upplevde att relationen med sin partner inte 

skulle hålla på grund av sjukdomen och hemodialysbehandlingen (Monaro et al., 2014). 

Vidare beskrev de att den förlorade möjligheten att göra egna val och behovet av att ändra 

sina vanor påverkade deras frihet och de upplevde att de inte längre var intresserade av 

aktiviteter då hemodialysbehandlingen minskade deras möjlighet att delta i samhället vilket 

gjorde att de isolerade sig från omvärlden (Al-Arabi, 2006; Hagren et al., 2005, Lee et al., 

2007). Patienterna ville inte bli behandlade annorlunda och tänkte att vissa människor hade 

fördomar om hemodialys och skulle därför se dem som svaga individer.  (Lee et al., 2007, 

Kazemi et al., 2011). Ett fåtal patienter upplevde att de återfått sin känsla av oberoende och 

kunnat bli mer socialt involverade igen (Tanyi et al., 2008).  

Känslomässiga reaktioner 

Detta tema innehåller två subteman:  Att känna oro och möjlighet till fortsatt liv. 

Att känna oro 

Patienterna upplevde chock och sorg när de kom till insikt med att de behöver 

livsuppehållande terapi. Chocken efterföljdes av en känsla av hjälplöshet av att konfronteras 

av risken att dö utan hemodialys. Ingen av patienterna ville ha hemodialys resten av livet och 

det fanns alltid en förtvivlan att komplikationerna skulle öka (Kazemi et al., 2011; Herlin & 

Wann-Hansson, 2010). Känslan av hopplöshet och osäkerhet relaterat till försämringen i 

sjukdomen, potentiella problem som man föreställde sig kunde uppkomma, sjukhusvistelser 

eller en för tidig död skapade oro (Kazemi et al., 2011; Kaba et al., 2007). Det fanns en oro 

för att något skulle gå fel som exempelvis att sjuksköterskan skulle göra något fel med 

dialysmaskinen eller att det skulle vara något tekniskt fel som gjorde att hemodialysen inte 

fungerade (Hagren et al., 2001; Herlin & Wann-Hansson, 2010). Patienterna oroade sig även 

för AV-fisteln, inte över smärta vid hantering av den utan för att den skulle gå sönder då 

sjuksköterskorna hanterade nålen (Herlin & Wann-Hansson, 2010). Insikten av allvaret 

gällande diagnosen och sjukdomen förstärkte underförstått oron gällande livet och döden 

(Monaro et al., 2014; Lindsay et al., 2014 ; Hagren et al., 2001). Hemodialys var kopplat till 

oro så som oron över att drabbas av magsjuka, influensa eller försämring i sin kroniska 

njursvikt (Bristowe et al.,2015; Herlin & Wann-Hansson, 2010). De var även oroliga att bli 

smittade på hemodialysenheten av andra patienter och att de inte hade något annat val än att 
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gå till dialysen även om de var sjuka (Herlin & Wann-Hansson, 2010).  

Några patienter kände sig sårbara till följd av sin sjukdom och att se andra, sjukare patienter 

med kronisk njursvikt som led av olika komplikationer som orsakats av sjukdomen. Det 

väckte oro över sin egen troliga försämring i sjukdomen (Hagren et al., 2005; Herlin & Wann-

Hansson, 2010). Osäkerheten om när och om de skulle få en ny njure väckte alltid oro i 

tanken. Många var även oroliga över en eventuell framtida njurtransplantation och följande 

medicinering (Hagren et al., 2001; Herlin & Wann-Hansson, 2010).  

Möjlighet till fortsatt liv 

En del av patienterna beskrev hemodialysenheten som en trygg och hemtrevlig plats där 

livsuppehållande verksamhet bedrevs (Kaba et al., 2007De flesta accepterade sin sjukdom och 

sitt beroende av hemodialys och gjorde ändringar i sina liv i relation till arbete, resor och 

boende (Hagren et al., 2001). De kände sig mer avslappnade och redo att njuta av allt som 

livet hade att ge. Några upplevde att det fanns rum för optimism trots att de hade kronisk 

njursvikt och att de förhoppningsvis skulle få chansen att fortsätta leva. (Hagren et al., 2001; 

Kaba et al., 2007). En del av patienterna sa sig uppnå en punkt där de började uppskatta 

hemodialysbehandlingen för att den bidrog till förbättrad hälsa, och det i sin tur kunde 

framkalla en följsamhet till behandlingen vilket ansågs ge ökad möjlighet till 

självbestämmande. Det ansågs även vara motiverande (Tanyi et al., 2008). Genom att 

värdesätta livet kände de en beslutsamhet att möta framtiden. De ville göra det mesta av livet 

trots att det skulle komma att bli kort (Kaba et al., 2007). 

Ändrade förutsättningar för hälsa  

Detta tema innehåller två subteman: Kroppslig påverkan och Mental påverkan. 

Kroppslig påverkan  

Patienterna beskrev att de ständigt upplevde fysiska symtom som gjorde att de kände sig 

olustiga på något sätt. Några exempel var smärta, kramper och yrsel (Lee et al., 2007). Dessa 

symtom bidrog till trötthetskänslan de ofta kände i kroppen och avsaknaden av styrka som 

resulterade i minskad förmåga vilket ledde till känslan av att inte kunna prestera på samma 

nivå som tidigare (Lee et al., 2007; Kazemi et al., 2011; Monaro et al., 2014). Några märkte 

kroppsliga förändringar hos dem själva såsom viktuppgång, håravfall och ökad 

kroppsbehåring vilket ledde till känslan av att förlora sitt fysiska utseende (Kazemi et al., 

2011; Lindsay et al., 2014; Al-Arabi, 2006). De upplevde sig även fångade av sin dåliga 

kondition och kände en begränsning i vitalitet och egen prestationsförmåga (Lee et al., 2007; 

Kaba et al., 2007, Monaro et al., 2014). Patienter upplevde fatigue både innan och efter 
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hemodialys vilket bidrog till att de upplevde sig som svaga och fysiskt utmattade. En del 

beskrev att den efterföljande känslan av fatigue tillsammans med den förlorade självkänslan 

sträckte sig lång tid efter hemodialysbehandlingen (Lee et al., 2007; Kaba et al., 2007, 

Monaro et al., 2014). Fatigue sågs som ett symtom på deras försämrade hälsa (Kazemi et al., 

2011) samtidigt som en del patienter kände att deras kropp var bättre i sin dagliga funktion 

efter hemodialys (Monaro et al., 2014).  

Mental påverkan 

Vätskerestriktioner och förändrad livsstil var en av de större stressfaktorerna (Kaba et al., 

2007)Patienter kände sig utom kontroll i relation till fortskridningen av sjukdomen och dess 

symtom Kazemi et al., 2011; Lee et al., 2007), rutinen för hemodialys skuggade all ledig tid 

och man kände aldrig någon känsla av att vara ledig (Bristowe et al.,2015; Herlin & Wann-

Hansson, 2010). Det skapade en känsla av hopplöshet och osäkerhet vilket gjorde att de kände 

sig pessimistiska och förlorade sin självsäkerhet. De upplevde att de skulle brytas ned (Lee et 

al., 2007; Kazemi et al., 2011; Monaro et al., 2014). Detta bidrog till att patienterna hade en 

negativ hållning gentemot hemodialysen och framtiden vilket resulterade i att de kände sig 

deprimerade (Lee et al., 2007; Kaba et al., 2007). En annan faktor till den negativa hållningen 

var att de i samband med påbörjad hemodialysbehandling hade fått sämre 

koncentrationsförmåga och kände att de saknade den (Lee et al., 2007). Begränsningarna som 

kronisk njursvikt medförde gjorde patienterna arga och vissa svarade med förnekelse av 

sjukdomens begränsningar (Kaba et al., 2007). De mentala delarna av sjukdomens fatigue 

ledde till att det ofta fanns en avsaknad av lust att göra något (Kazemi et al., 2011). 

Patienterna kände sig uttråkade och såg behandlingen som en ändlös process som de avskydde 

och flertalet sörjde ”ett förlorat liv” (Lee et al., 2007; Monaro et al., 2014). Det fanns ett hat 

för hemodialysen och initialt såg patienterna döden som enda utvägen ur behandlingen (Tanyi 

et al., 2008).    

Diskussion  

Metoddiskussion  

Datainsamling 

För att söka relevant material vilket ligger till grund för resultat och slutsatser eftersträvades 

noggrannhet i sökningen. En omfattande systematisk sökning gjordes i databaserna Cinahl, 

PubMed och PsycINFO. Vilket innefattar en stor del av den publicerade 

omvårdnadsforskningen (Forsberg & Wengström, 2013). Utöver databassökning gjordes 
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dessutom en manuell sökning. Dessa två sökstrategier ingår i det systematiska 

litteratursökandet (Kristensson, 2014). 

Ett stort antal sökord användes för att säkerställa att syftet kunde täckas in. Genom att 

använda sökord som svarade an mot syftet kunde en stor mängd irrelevanta träffar undvikas. 

De sökord som väljs ska vara så specifika som möjligt, vilket innebär att de ska vara så 

tydliga att de kan sortera bort irrelevant litteratur (Kristensson, 2014). Samtidigt finns det 

alltid en risk att viss information missas på grund av val av sökord, vilket det fanns en 

medvetenhet om. I databassökningen gjordes en kombination av att både använda ämnesord 

och fritext, vilket enligt Kristensson (2014) är det vanligaste sättet att söka material på. Något 

som sågs som en styrka var att samma ord användes vid sökning i alla tre databaserna, vilket 

visar på att sökningen var systematisk. Vidare skriver Kristensson (2014) om vikten av att 

varje enskild läsare på ett lättsamt sätt kan följa hur sökningen efter relevant material gått till. 

Vilket eftersträvats i den här studien.  

Urval 

Kristensson (2014) skriver om hur sökningen man gjort för att finna artiklar att inkludera i sin 

studie kan komma att resultera i hundratals artikelträffar och därför behöver man göra en 

första gallring för att förkasta material som inte anses vara relevant. Gallringen görs enligt 

Kristensson (2014) genom att man läser samtliga abstrakt och sorterar bort de som inte passar. 

Därför sågs det som en styrka att antalet titlar och abstrakt var många, då minskade risken att 

relevant material inte uppmärksammades under processens gång. Samtidigt sågs det som en 

svaghet att studier vars titel inte verkade relevant valdes bort och abstraktet lästes inte. På 

grund av det kan relevanta studier missats. Vid urvalet av studier lästes titlarna och abstrakten 

först enskilt och diskuterades därefter gemensamt för att finna likheter och skillnader i 

granskningen av vad som ansågs relevant eller inte gentemot studiens syfte. Även detta sågs 

som en styrka då risken att materialet uppfattades olika minskade samt att de studier som gick 

vidare till kvalitetsgranskning svarade an mot syftet.  

Inklusionskriterier och avgränsningar  

För att materialet som tagits fram via databassökningarna skulle vara relevant gentemot den 

här systematiska litteraturstudiens syfte bestämdes ett antal inklusionskriterier. Ett 

inklusionskriterie var att informanterna skulle ha behandlats med hemodialys i minst tre 

månader. Detta inklusionskriterie valdes för att förvissa sig om att informanternas svar inte 

enbart skulle spegla den första, inledande fasen i behandlingen utan ge ett vidare perspektiv. 

En avgränsning var att studierna skulle vara publicerade inom tidsramen 2000-2016. Forsberg 
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och Wengström (2013) menar att forskning bör innefatta så aktuella studier som möjligt och 

de ska helst vara publicerade de senaste tre till fem åren men i den här studien innefattar 

tidsspannet sexton år. Det kan ses som en svaghet men möts samtidigt av en argumentation 

om idén att patienter med kronisk njursvikt som behandlats med hemodialys definitivt hade 

tankar och erfarenheter om hur det var att leva med detta då likväl som samma patientgrupp 

har erfarenheter av det nu. Vi anser inte att erfarenheten har förändrats eller försvunnit, och de 

inkluderade studierna visar på ett likartat resultat oberoende om de publicerats i början av 

2000-talet eller närmare 2016. 

Gällande de inkluderade studiernas ursprung (Sverige, Iran, Grekland, USA, Australien, 

Taiwan och England) sågs det som en styrka att kunna påvisa hur studiernas resultat liknade 

varandra trots socio-ekonomiska skillnader. Det anses av oss öka möjligheten till 

överförbarhet och ses därför som en styrka men Kristensson (2014) skriver att det är upp till 

läsaren att bestämma om det är överförbart. Samtliga studier som inkluderats var skrivna på 

engelska och därför finns det en risk att studier som skrivits på exempelvis spanska eller tyska 

fallit bort och relevanta studier kan därför omedvetet ha exkluderats.  

Manuell sökning 

En manuell sökning efter studier gjordes och en studie valdes för läsning i fulltext och 

granskning. Dessvärre upptäcktes det vid granskning av den manuellt sökta studien att man 

inte alltid specifikt redogjort för vad som handlade om hemodialys eller peritonealdialys och 

därför exkluderades den. Något som därför kan ses som en svaghet var att ytterligare manuell 

sökning inte utfördes. Detta på grund av tidsbrist.   

Kvalitetsgranskning 

Endast artiklar av hög- eller medelhög kvalitet skulle inkluderas baserat på att de ansågs mest 

trovärdiga. Detta sågs som en styrka eftersom ett sådant tankesätt är passande enligt Forsberg 

och Wengström (2013), då enbart studier med trovärdighet ska inkluderas. En svaghet skulle 

eventuellt vara att de procentuella siffrorna för vad som ansågs vara hög- eller medel kvalitet 

var något låga (sjuttio- respektive femtio procent). Dock uppfattades kvalitetsgranskningen 

och skattningen som subjektiv och skulle inte behöva ses som en svaghet beroende 

betraktarens ögon. En annan styrka var att de artiklar som nått granskningssteget granskades 

först enskilt och det man kommit fram till i sin granskning diskuterades gemensamt och 

studierna granskades en gång till gemensamt. På så sätt fick vi båda bilda oss en egen 

uppfattning och ståndpunkt först för att sedan få ta del av den andres. Därmed minskade 

risken att en enskild förförståelse påverkade resultatet av granskningen och risken att handla 
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oetiskt då endast artiklar som stöder forskarens förförståelse eller egna åsikter presenteras 

(Forsberg & Wengström, 2013).  

Efter att studierna genomgått kvalitetsgranskning inkluderades endast studier med kvalitativ 

metod, det var de studierna som ansågs vara av hög-eller medelhög kvalitet vilket var 

betydande för resultatet. Att bara inkludera artiklar av en metod kan ses som en svaghet då 

Forsberg och Wengström (2013) anser att en studie stärks genom metodtriangulering då både 

kvalitativ och kvantitativ metod inkluderats. Det kan ses som en svaghet att inga kvantitativa 

studier inkluderades i denna litteraturstudie.   

Analysmetod 

Inledningsvis lästes samtliga inkluderade studier på det språk de var publicerade vilket var 

engelska. Det finns därför en risk att fel översättning kan ha gjorts från engelska till svenska. 

För att översätta ord användes översättningsprogram och engelskt-svensk lexikon. En styrka 

var att studierna lästes enskilt först och därefter diskuterades gemensamt. Genom detta kunde 

eventuella osäkerheter gällande textöversättning rätas ut och risken att något relevant resultat 

uteslöts blev mindre. 

Den analysmetod som inspirerat oss i den här systematiska litteraturstudien är Fribergs (2012) 

sätt att beskriva tillvägagångssätt vid analys av kvalitativa studier med ett induktivt 

analysförfarande. Inspirationen av Fribergs (2012) metod grundar sig i att det efter 

artikelgranskningen endast fanns kvalitativa studier kvar och därför föll det sig naturligt att 

välja Fribergs metod. Inledningsvis gjordes analysen separat för att sedan göras än en gång 

gemensamt, vilket kan ses som forskartriangulering (Forsberg & Wengström, 2013). Det 

minskade risken att resultat omedvetet utelämnades och detta sågs som en styrka. En 

noggrannhet följde genom analysens gång och en dialog fördes oss emellan för att inte missa 

relevanta resultat och en ständig jämförelse av nyckelfynden som tagits ut gjordes gentemot 

studiens syfte. Detta ansågs öka tillförlitligheten då risken för feltolkning minskade (Forsberg 

& Wengström, 2013).   

Bland de studier som granskades fanns det en studie där enbart kvinnor var informanter, det 

kan ses som en svaghet, resultatet ansågs vara relevant därför inkluderades den. Studier där 

både män och kvinnor var informanter inkluderades, vilket ökar överförbarheten. Det är av 

stor vikt att materialet är så heltäckande som möjligt samtidigt som det är precist och 

hanterbart (Axelsson, 2012).  
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Etiska överväganden  

Innan litteraturstudien inleddes diskuterades förförståelsen av patienter med kronisk njursvikt. 

Då framkom förförståelsen om att fatigue och depression var två stora faktorer hos dessa 

patienter vilket påverkade dem i stor utsträckning. Under studiens gång gjordes det yttersta 

för att förhålla oss till förförståelsen och inte låta den påverka oss.  

I urvalsprocessen eftersträvades att alla relevanta studier skulle inkluderas som mötte fullgoda 

etiska krav och överväganden. Samtliga resultat redovisades utifrån syftet för att undvika 

förvrängningar och missvisande data. 

De två studierna som exkluderades på grund av uppenbara socio-ekonomiska skillnader vid 

kvalitetsgranskningen var från Namibia och Kina och ansågs inte vara överförbara till svenska 

förhållanden då sjukvårdsystemet i hög grad belastade individens ekonomi. Det ansågs inte 

etiskt försvarbart att inkludera de studierna.  

Resultatdiskussion  

Syftet med den här systematiska litteraturstudien var att belysa patienters erfarenheter att leva 

med hemodialysbehandling. Tre teman framkom med tillhörande subteman; ”ett begränsat 

liv” med tre subteman; ”förlorad tid”, ”att vara beroende” och ”förändrade sociala 

relationer”, ”känslomässiga reaktioner” med två subteman; ”att känna oro” och ”möjlighet 

till fortsatt liv” samt ”ändrade förutsättningar för hälsa” med två subteman; ”fysisk 

påverkan” och ”psykisk påverkan”. 

Vårt resultat visade att hemodialysen tog upp stor del av patienternas tid vilket inverkade på 

deras sociala relationer och nätverk, den hindrade dem från att leva som de önskade men 

samtidigt var det något de inte kunde välja bort då de inte skulle överleva utan den. Vidare 

fanns det alltid en oro kopplad till hemodialysen och patienterna kände sig dessutom ofta 

trötta i kroppen och upplevde sig fångade av kroppens dåliga tillstånd. Att behöva ändra sin 

livsstil och invanda rutiner skapade stress och depression, men trots det fanns hopp om 

möjligheten till fortsatt liv, vilket gjorde att de flesta patienterna accepterade de ändringar i 

livet som hemodialysen medförde och en del värdesatte livet och möjligheten att få möta 

framtiden.   

De tre huvudfynden som valts att diskuteras gentemot teoretisk referensram är från temat ”ett 

begränsat liv” med subtemat ”att vara beroende” samt från temat ”känslomässiga reaktioner” 

med subtemana ”att känna oro” och ”möjligheten till fortsatt liv”. 
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I litteraturstudien framkom att patienterna kände ett beroende bland annat gentemot 

hemodialysenheten, hemodialysmaskinen och sjuksköterskan, de hade en tanke om att de inte 

skulle kunna överleva utan dem. Patienterna beskrev även att de tyckte att 

hemodialysmaskinen var en del av dem och de upplevde att tiden för hemodialys inte var 

anpassad till deras liv, utan något som tilldelades utifrån vad som passade hemodialysenheten. 

Det gav en känsla av att de styrde deras vardag och gjorde dem beroende då de kände sig 

bundna till tid och plats. En sjukdom, och tillsammans med behandlingen berör hela 

personens livsvärld menar Eriksson (1994) vilket orsakar ett lidande som människan tvingas 

leva med. Hemodialysmaskinen upplevdes dessutom som en konstant påminnelse att de levde 

på lånad tid vilket överensstämmer med Ekelund & Andersson, (2010); Axelsson, Randers, 

Jacobson och Klang (2012). Att vara beroende upplevdes som en börda men något som de var 

tvungna att acceptera vilket ledde till känslor av hopplöshet och förtvivlan, det bekräftar även 

Axelsson, Randers, Jacobson och Klang, (2012); Karmanidou, Weinman och Horne (2014); 

Lai, Loh, Mooppil, Krishnan och Griva (2012). Detta lidande inverkar på hela patientens 

livsvärld, vilken är den levda världen som man inte kan träda ur utan man befinner sig alltid i 

den (Dahlberg & Segesten, 2010). Patientens livsvärld kan komma att förminskas när man 

drabbas av sjukdom och det är av stor vikt att sjuksköterskan kan sätta sig in i patientens 

livsvärld för att möta denne som ett subjekt med egen specifik historia och individuella behov 

(Birkler, 2007). Detta kan ses i likhet med den levda kroppen vilken är fylld med minnen, 

erfarenheter, upplevelser och tankar (Dahlberg & Segesten, 2010). Alla upplevelser är 

subjektiva då patienten och dess kropp är ett. Det öppnar möjligheten att se patientens 

livsvärld på ett nytt sätt, som är av betydelse för att sjuksköterskan ska kunna visa personlig 

omsorg. Det innebär att sjuksköterskan behöver vara intresserad av att lyssna till patientens 

berättelse (Dahlberg et al. 2003).  

I litteraturstudien framkom det att patienter kände oro för infektioner och andra sjukdomar 

samt för försämring i sin njursvikt, vilket gjorde att de såg allvaret i sjukdomen och risken att 

dö utan hemodialys. Vilket även andra studier påvisar (Lai, Loh, Mooppil, Krishnan & Griva, 

2012; White & Grenyer, 1999; Axelsson, Randers, Jacobson & Klang, 2012). Detta kan ses 

som existentiell oro vilken är en del i patientens livsvärld (Dahlberg et al. 2003). Det är av 

betydelse att sjuksköterskan har kunskap och färdighet i att vara lyhörd och engagerad för att 

kunna sätta sig in i patientens livsvärld och kunna visa omsorg (ibid). Om patienten känner att 

hon inte kan göra sig förstådd finns det risk att hon känner ett lidande vilket i sin tur leder till 

en känsla av ensamhet (Eriksson, 1994). Det är genom lyhördhet och engagemang som 
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sjuksköterskan sätter sig in i den sjukes livsvärld. Den omsorgsfulla sjuksköterskan kan 

minska patientens oro för döden och framtiden, det existentiella lidandet. Vilket kan uppfattas 

som utan mening i patientens förändrade livssituation (Eriksson ,1994). Sjuksköterskan 

hjälper patienten att sätta ord på sitt lidande, genom att möta dem med bekräftelse och ställa 

cirkulära frågor som leder till självreflektion hos patienten. Det kan hjälpa patienten att förstå 

hur hemodialys behandlingen påverkar lidandet och få begriplighet. Vilket ger förutsättning 

för att handskas med sin oro och därmed minska lidandet. Det ger en känsla av att ”vara i 

stånd till” och möjlighet att känna välbefinnande. De flesta patienterna accepterade de 

begränsningar som hemodialysen medförde i vardagen och ändrade sina vanor i relation till 

arbete, resor och boende. Några patienter började till och med uppskatta 

hemodialysbehandlingen då de upplevde förbättrad hälsa, vilket kändes motiverande och 

ökade följsamheten till behandlingen med beslutsamhet att möta framtiden, vilket även 

Karamanidou, Weinman och Horne (2014) beskriver i sin studie. Genom att uppskatta det 

som är gott så främjas möjligheten att se en framtid vilket gör att lidandet kan få en mening 

(Eriksson, 1994). I vårt resultat framkom även att patienterna fann mening med livet i 

vardagliga skeenden, vilket överensstämmer med en studie av Axelsson, Randers, Jacobsson 

och Klang (2012). Patienter valde att inte fokusera på döden utan riktade sin uppmärksamhet 

på att leva. Det handlar om hur vi tar ställning till situationen, och om hur vi förhåller oss till 

ett val (Dahlberg & Segesten, 2010). Trots att hälsa uppfattas som att ha fungerande 

biologiska funktioner som njursviktspatienter inte kan sägas ha är hälsan och känslan av att 

må bra något mer. Det är när patienten kommer till insikt att hon mår bättre av hemodialys 

som hon börjar se behandlingen som meningsfull, då patienten upplever sig ”må bättre” och 

någon form av välbefinnande uppstår. När patienten beslutar sig för att må så bra som möjligt 

trots sjukdom upptäcker hon livskraften och känslan av att vilja leva (Dahlberg & Segesten, 

2010). Patienten kan uppskatta möjligheten till fortsatt liv även om det blir kort. Människan 

strävar ständigt efter liv menar Dahlberg och Segesten, (2010).  

Slutsats 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att belysa patienters erfarenheter av att leva 

med hemodialysbehandling. Resultatet visar på att patienterna upplevde ett beroende till 

hemodialysenheten och gentemot hemodialysmaskinen då kropp och maskin upplevdes som 

ett. Vilket kan ses som ett lidande då man blir utsatt för något man upplever som negativt eller 

ont och tvingas leva med.  
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Patientens livssituation förändras totalt i samband med att drabbas av sjukdom, vilket kan 

påverka deras livsvärld genom att man kan känna avsaknad av frihet och uppleva ett 

beroende. Med patienternas insikt i att man inte skulle överleva utan hemodialys uppstod ett 

existentiellt lidande som var svårt att få begriplighet i. De kände därför hjälplöshet och oro för 

både nuet och försämringen i sin sjukdom samt kommande behandling.  

En del av patienterna upplevde att deras hälsa förbättrades av hemodialys. De kände sig mer 

avspända och inriktade på vad livet kunde ge vilket ledde till en följsamhet för behandlingen 

och de beslutade sig för att det fanns en möjlighet att leva trots hemodialysbehandlingens 

begränsningar. Beslutet gav lidandet en mening då de kände ett välbefinnande trots allt. 

Patienterna riktade sin uppmärksamhet på att möta livet och framtiden.  

Kronisk njursvikt är den tredje största sjukdomen i världen där majoriteten av patienterna 

behandlas med någon form av dialys och hemodialys är den vanligaste formen. Trots att 

sjukdomen är utbredd över hela världen med många drabbade drar vi slutsatsen att mer 

forskning behöver göras inom området, dels för att öka förståelsen för denna patientgrupp och 

hur vården kan anpassas till individen men även för att ny forskning ska växa kunna växa 

fram och studier som undersöker sjuksköterskans erfarenhet av att vårda patienter med 

kronisk njursvikt som behandlas med hemodialys. 

Resultatets betydelse för vården  

Resultatet i den här systematiska litteraturstudien kan bidra till en ökad kunskap hos 

sjuksköterskan i hur patienterna med hemodialysbehandling upplever sin livssituation och 

behandling. En förhoppning är att kunskapen om individanpassad omvårdnad ska förbättras 

och främja omvårdnaden för denna patientgrupp. Erfarenheten av kronisk njursvikt är 

subjektiv och genom att sjuksköterskan reflekterar över sin förförståelse ökar hennes 

självkännedom i mötet med de kroniskt sjuka patienterna, vilket hon kan använda sig av i 

nästa möte. Förslag på hur resultatet i den här studien skulle kunna appliceras i vårdandet av 

patienten är att sjuksköterskan som träffar de njursjuka patienterna möter dem med ett öppet 

och följsamt förhållningssätt för att minimera risken att patienten förminskas och istället möts 

som unika individer. Genom att sjuksköterskan kan få ökad kunskap i hur det upplevs att vara 

patient som behandlas med hemodialys kan hon erbjuda patienten möjligheten till kontakt 

med exempelvis kurator eller psykolog. Att tillgodose patienternas förmåga att påverka sin 

hemodialystid, genom att öppna fler hemodialysfilialer där de kan sköta sin hemodialys själva 

på tider som passar dem ökar deras delaktighet och förstärker deras autonomi. Möjligheten till 
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hem-hemodialys skulle minska känslan av beroende, därav är det av vikt att se över behovet 

och utbildning av patienterna att dialysera själva. Det gör att patienten återfår en del kontroll i 

vardagen och ett friare liv. 
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n=11 patienter och 5 

familjemedlemmar.  

 

Semistrukturerade 

intervjuer (alla utom 1 

intervju skedde 

enskilt).  

 

Naiv läsning till koder 

och teman. 

6 huvudteman: Chock och 

sorg, förlorad självkänsla, 

förlorad personlig frihet 

och spontanitet, 

förändrade kroppsliga 

känslor, ändrade 

familjeroller och förlust av 

social samhörighet.  

Hög 

J Herlin, C., Wann-

Hansson, C.  

(2010) 

Sverige 

Cinahl  

The experience of 

being 30-45 years 

of age and 

depending on 

haemodialysis 

treatment: a 

phenomenological 

study 

 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences  

Beskriva erfarenheter 

hos hemodialyspatienter 

som är mellan 30-45 år 

och deras beroende av 

hemodialysbehandling.  

Kvalitativ. 

Fenomenologisk.  

 

Ändamålsenligt urval: 

n=9. 4 kvinnor och 5 

män.  

 

Ostrukturerad 

intervju.  

 

Naiv läsning, 

meningsenheter, 

koder, teman. 

5 huvudteman: Rädsla, 

beroende av vårdgivarna, 

tid förlorad på grund av 

dialys, känsla av ensamhet 

och att vara på en 

väntelista för 

njurtransplantation. 

Medel  

K Hagren, B., 

Pettersen, I-M., 

Severinsson, E., 

Lützen, K., Clyne, 

N.  

(2001) 

Sverige  

PubMed 

The 

haemodialysis 

machine as a 

lifeline: 

experiences of 

suffering from 

end-stage renal 

disease  

 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Beskriva patienters 

erfarenhet av lidande 

relaterat till kronisk 

njursvikt. 

Kvalitativ. Latent.  

 

Ändamålsenligt och 

bekvämlighetsurval: 

n=15 patienter. 8 

kvinnor och 7 män.  

 

Strukturerade 

intervjuer (enskilda)  

 

Naiv läsning, 

meningsenheter, 

teman. 

 2 huvudteman: 

Hemodialysmaskinen som 

livslina och ökat lidande. 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga III 

Mall för kvalitetsgranskning av kvalitativa studier  

Bilaga 5. Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik  

– patientupplevelser 

reviderad 2014 

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats  

och kompletterats för att passa SBU:s arbete. 

Författare: _____________________ År: __________ Artikelnummer: ___________ 

 

Total bedömning av studiekvalitet: 

 

Hög    Medelhög    Låg  

 

Anvisningar: 

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

1. Syfte    

a) Utgår studien från en väldefinierad  

problemformulering/frågeställning? 

Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

2. Urval  

a) Är urvalet relevant?   

b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? Ja   

c) Är kontexten tydligt beskriven? 

d) Finns relevant etiskt resonemang? 

e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 

Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

 

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 

 



 

 

3. Datainsamling 

a) Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

b) Är datainsamlingen relevant? 

c) Råder datamättnad? 

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse  

i relation till datainsamlingen? 

Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

4. Analys 

a) Är analysen tydligt beskriven? 

b) Är analysförfarandet relevant i relation  

till datainsamlingsmetoden? 

c) Råder analysmättnad? 

d) Har forskaren hanterat sin egen  

förförståelse i relation till analysen? 

Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

5. Resultat 

a) Är resultatet logiskt? 

b) Är resultatet begripligt? 

c) Är resultatet tydligt beskrivet? 

d) Redovisas resultatet i förhållande  

till en teoretisk referensram? 

e) Genereras hypotes/teori/modell? 

f) Är resultatet överförbart till ett  

liknande sammanhang (kontext)? 

g) Är resultatet överförbart till ett  

annat sammanhang (kontext)? 

Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 



 

 

Bilaga IV 

 

Mall för bedömning av relevans 

reviderad 2014 

 

Författare: _____________________ År: __________ Artikelnummer: ___________ 

 

1. Studiepopulation  

a) Är den population som deltagarna togs  

från tydligt beskriven och relevant?  

b) Är sättet att rekrytera deltagare acceptabelt? 

c) Är studiens inklusionskriterier adekvata? 

d) Är studiens exklusionskriterier adekvata?  

Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

 

2. Undersökt intervention 

a) Är den undersökta interventionen relevant?  

b) Är den undersökta interventionen  

administrerad/utförd på ett korrekt sätt?  

c) Är den undersökta interventionen administrerad/ 

utförd på ett reproducerbart sätt? 

Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

 

3. Jämförelseintervention 

a) Är jämförelseinterventionen relevant? 5 

b) Kan man utesluta att val av jämförelseintervention,  

dos eller administrationssätt/ 

utförande medfört ett systematiskt fel till  

förmån för endera interventionen? 

Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

 

4. Effektmått 



 

 

a) Har undersökta effektmått klinisk relevans? 

 

5. Studielängd  

a) Är studiens längd adekvat? 

b) Är uppföljningstiden adekvat? 

 

Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

 

Total bedömning av studierelevans 

 

Relevant Inte relevant 

 

 

 

 

 

 


