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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Många patienter lever med kronisk njursjukdom som påverkar det dagliga 

livet. En försämring av njurfunktionen innebär att en kronisk njursvikt uppstår som kan 

leda till att behovet av dialys uppstår. En behandlingsform av dialys är hemodialys vilket 

innebär att blodet renas utanför kroppen. En förståelse för hur patienter upplever hälsa och 

välbefinnande är av vikt för att sjuksköterskorna ska kunna arbeta främjande för 

patienterna. Syfte: Beskriva patienters upplevelser av hälsa och välbefinnande under 

långvarig behandling av hemodialys. Metod: En litteraturöversikt som byggde på 10 

kvalitativa artiklar.  Resultat: Patienterna upplevde att hemodialysbehandlingarna 

medförde flera begränsningar i livet som påverkade deras hälsa och välbefinnande. Det 

skapade känslor av förlust och att vara beroende av andra människor. När patienterna 

upplevde ett stöd från andra människor gav det kraft och energi. Upplevelsen av att vara 

begränsad i tid och rum skapade existentiella frågor. Hoppet om en ny njure blev 

avgörande för patienternas hälsa och välbefinnande. Konklusion: För att skapa hälsa och 

välbefinnande för patienterna är det av stor vikt att sjuksköterskorna visar ett intresse och 

en ödmjukhet för patienternas existentiella tankar. Sjuksköterskorna behöver uppmuntra 

till känslor av hopp hos patienterna för att upplevelsen av hälsa och välbefinnande ska 

kunna uppstå. 
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___________________________________________________________________________ 

Background: Many patients live with chronic kidney disease that affects daily life. A 

deterioration of renal function results in a chronic renal failure which may lead to a need 

for dialysis. A treatment of dialysis is hemodialysis, which means that the blood is purified 

outside the body. An understanding of how patients experience of health and well-being is 

important for nurses to be able to promote health for patients. Aim: Describe patients' 

experiences of health and well-being during long-term treatment of hemodialysis. Method: 

A literature review based on 10 qualitative articles. Result: Patients felt that hemodialysis 

brought several limitations in life that affected their health and well-being. It created 

feelings of loss and being dependent on other people. When the patients experienced 

support from other people, which gave them power and energy. The experience of being 

limited in time and space created existential issues. The hope of a new kidney became 

crucial to the health and well-being of patients. Conclusion: It is vital that nurses shows 

interest and humility for patient's existential thoughts. To create health and wellbeing for 

patients, nurses need to encourage feelings of hope to patients in order to be able to 

experience health and well-being.  
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INLEDNING 

Det förekommer kronisk njursjukdom hos fler än tio procent av befolkningen i västvärlden. 

När en patient har en kronisk sjukdom och genomgår en behandling kan det medföra stora 

påfrestningar för både kropp och själ. Detta kan generera till att ohälsa uppstår som kan ge 

en känsla av ett försämrat välbefinnande. För en person som genomgår en ansträngande 

behandling och innehar en kronisk sjukdom kan upplevelsen av välbefinnandet vara 

varierande. Författarna till denna studie anser att upplevelsen av hälsa och välbefinnande är 

viktig att belysa hos patienter med kronisk njursvikt vid behandlingsformen hemodialys. 

Sjuksköterskor kommer att möta denna patientgrupp både på sjukhus samt i hemmiljö. 

Därav bör förståelsen bli fördjupad om vad hälsa och välbefinnande innebär för dessa 

patienter hos sjuksköterskor. I denna studie vill författarna beskriva patienters upplevelser 

av hälsa och välbefinnande under långvarig behandling av hemodialys. 

BAKGRUND 

Vara patient med kronisk sjukdom 

Eriksson (2015) förklarar att ordet patient som används i Sverige kommer av latinets 

patiens och betyder lidande. Grundordet för patiens är pati, och betyder att tåla och lida, 

vilket innebär att begreppet patient innefattar någon som lider eller någon som tåligt 

uthärdar något. Begreppet patient har inte någon koppling till sjukdom, utan innebär att 

patienten är en människa som har uthärdat, lidit och väntat (Eriksson, 2015). 

En fara för människors hälsa är sjukdomar som är kroniska. De kroniska sjukdomarna syns 

inte alltid fysiskt hos en människa. Dessa sjukdomar finns överallt i samhället, och 

människan som drabbas av en kronisk sjukdom får ensam bära den. Den kroniska 

sjukdomen innebär att det är något en person får lära sig att leva med (Söderberg, 

2014).  Svårigheter som kan uppkomma vid kronisk sjukdom är delaktigheten i vardagen. 

Den kroniska sjukdomen kan skapa hinder i att kunna arbeta, delta i umgängeskretsar och 

fritidsintressen. Uppkomsten av att bli beroende av andra, såsom av vårdpersonal leder till 

att självständigheten förloras (Berglund, 2012). Fjersted (2012) beskriver att vid en 

långvarig sjukdom utmanar det kraften i att känna ett självbestämmande och möjligheten 

till att vara impulsiv. På grund av den långvariga sjukdomen kan en känsla av att förlora 

sin framtid och att inte befinna sig här och nu uppstå. Det skapar en upplevelse av att gå 

miste om livets olika delar vilket ger upphov till känslor av sorg. Chantira (2016) skriver 

att när en person innehar en kronisk sjukdom kan det medföra en upplevelse av att leva i 

ovisshet. Patienter med kronisk njursjukdom innehar en osäkerhet av att inte veta hur 

framtiden kommer att bli och svårigheten i att inte kunna påverka sin egen situation. Även 

tankar om hur lång tid som finns kvar att leva uppstår hos dessa patienter som har kronisk 

njursvikt och genomgår behandlingen hemodialys. 
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Kronisk Njursvikt  

När njurarna inte kan sköta sin uppgift, kan det leda till att en människa avlider. Njurarnas 

huvuduppgifter är att upprätthålla balans i och bland kroppens alla celler. Det innebär att 

njurarna reglerar vätskebalansen, vilket betyder att kroppen inte ska bli övervätskad eller 

uttorkad. I njurarna sker en reglering av salter samt en styrning av kroppens syra-

basbalans. Slaggämnen som bildas genom ämnesomsättningen i kroppen utsöndras av 

njurarna, vilket skulle leda till förgiftning om dessa ämnen kvarstod. Förutom att bilda 

urin, produceras även essentiella hormoner i njurarna (Seeberger, 2011). I västvärlden har 

över tio procent av befolkningen kronisk njursjukdom (Waldum & Os, 2015). 

Njursjukdomar som är kroniska uppkommer vanligen mycket långsamt, och där skadorna 

på njuren är bestående. Det finns många olika sjukdomar som kan påverka och förstöra 

njurarna, som exempelvis kroniska inflammationer eller genetiska avvikelser. För att mäta 

njurarnas funktion används måttet GFR, vilket är en förkortning för glomerulär 

filtrationshastighet. GFR innebär mängden blod som renas per minut i glomerulära 

filtrationen som finns i njuren. Beroende på vilket GFR-värde patienten har, delas 

njurfunktionen in i 5 olika stadier. Stadie 1 innebär att njurfunktionen fortfarande är 

normal men skador på njuren finns. Stadie 2 och 3 innebär lätt respektive måttlig 

nedsättning av njurens funktion. Stadie 4 innebär en kraftig nedsatt funktion. Stadie 5 är 

det allvarligaste stadiet och indikerar behov av dialysbehandling eller en transplantation 

(Garcin, 2015). 

Olika Behandlingsformer  

Det finns tre olika behandlingsformer vid kronisk njursvikt stadie 5 (Ericson & Ericson, 

2012). Behandlingen att föredra vid njursvikt stadie 5 är en transplantation av en ny njure 

(Li Marzi et al., 2018; Yagil, Geller, Levy, Sidi och Aharoni, 2018). Väntetiden för att få 

en ny njure från en annan person kan ta flera år. I väntan på njurtransplantation måste 

någon form av dialysbehandling genomföras (Koons & Smeltzer, 2018). De två 

behandlingsformerna som ersätter njurarnas funktion vid njursvikt stadie 5 är 

peritonealdialys och hemodialys.  Vid peritonealdialys används människans bukhinna som 

dialysfilter för rening av blodet. Patienter med peritonealdialys kan använda denna 

dialysform självständigt och i hemmet. Vid hemodialys sker behandlingen oftast på 

sjukhus, där patienten är uppkopplad till en maskin flera timmar i sträck vid flera tillfällen i 

veckan. Detta skapar begränsningar i det dagliga livet (Chen et al., 2018). 

Hemodialys 

Mohammadi-Kalaveh, Toulabi, Hasanvand, Gholami och Ghasemi (2018) skriver att 

hemodialys är den vanligaste dialysbehandlingen. Enligt Gerogianni och Babatsikou 

(2013) är hemodialys den mest effektiva behandlingen eftersom det resulterar i en högre 

överlevnad. Svenskt njurregister (2017) uppger att under 2016 behandlades 3175 patienter 

med hemodialys. Seeberger (2011) beskriver att dialysbehandling försöker ersätta den 

renande funktion som njuren har i kroppen. Vid en dialysbehandling renas blodet från 

uremiska toxiner, vilket även kallas slaggämnen. Utöver dessa slaggämnen avlägsnas även 
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överskottet av vätska, syror och elektrolyter. Hemodialys renar blodet utanför kroppen med 

hjälp av en dialysmaskin. Hos en njurfrisk person passerar blodet kapillärfiltret i glomeruli, 

som är kapillärnätverk i njuren. För en person som genomgår hemodialys passerar blodet 

på liknande sätt ett dialysfilter. Beroende av vilket behov patienten har tar en 

hemodialysbehandling mellan tre och fem timmar vid varje tillfälle. Majoriteten av 

patienter som genomgår hemodialys har tre behandlingar per vecka. Dialysbehandling sker 

oftast på dialysavdelningar som är anslutna till sjukhus. En del patienter lär sig att sköta 

behandlingen själva, antingen i hemmet eller på avdelning (Seeberger, 2011). Vid 

hemodialys i hemmet kan patienten själv välja vilken tid som patienten vill utföra dialysen 

och hur länge. Patienter med dialys i hemmet genomför ofta dialysen under natten 

(Simonsen, 2014). Hemodialys kan ge olika komplikationer såsom blodtrycksfall, 

muskelkramp och illamående. Den vanligaste komplikationen är blodtrycksfall som beror 

på att mer vätska dras från blodbanan än vad som fylls på från vävnaden omkring. Detta 

medför att blodvolymen minskar och patienten får ett blodtrycksfall. När vätska dras för 

snabbt ut ur en patient kan det orsaka muskelkramper (Seeberger, 2011). Enligt Lindblad 

Tungsten (2004) kan ett illamående uppstå i samband med ett blodtrycksfall men även på 

grund av urinförgiftning. Seeberger (2011) beskriver att en person som genomgår 

regelbunden hemodialysbehandling förlorar protein ut med dialysvätskan. Därför är det 

viktigt att ha en kontrollerad kost som innebär restriktioner gällande fosfatintag och en 

medvetenhet om ett högre behov av protein. Ett underskott på protein kan leda till en ökad 

risk för hjärt- och kärlkomplikationer. Vid hemodialys finns även en restriktion i mängden 

vätska som får intas på grund av att urinmängden avtar. När dialys genomförs dagligen blir 

belastningen på kroppen mindre. Detta eftersom att patienten inte kan samla på sig lika 

mycket vätska mellan varje tillfälle samt att fosfatvärderna förbättras. Vilket kan leda till 

att ett ökat välbefinnande uppstår hos patienterna (Seeberger, 2011). 

Hälsa och välbefinnande 

Wiklund Gustin (2003) skriver att välbefinnande uttrycker en känsla hos en person i 

dennes livsvärld. Eftersom att välbefinnande är en inre upplevelse blir den personlig och 

individuell. Svensk sjuksköterskeförening (2017) uttrycker att sjuksköterskan har ansvar 

för att människor ska kunna förbättra, bevara och återfå hälsa samt uppnå bästa tänkbara 

välbefinnande. Nordenfelt (2004) skriver att människor har delade tankar om upplevelsen 

av vad en god hälsa är. En god hälsa kan innebära allt från att just vara frisk och stark, till 

att en person upplever sig vara smärtfri. En tanke om vad en god hälsa innebär är att 

självständigt klara det dagliga livet eller att verkligen kunna leva här och nu. Ur ett 

holistiskt perspektiv ska hela människan inkluderas i relation till hälsa och sjukdom. 

Utöver ett holistiskt perspektiv finns andra perspektiv som att se mindre delar såsom hur 

ett organ eller en viss kroppsdel påverkar människans hälsa och sjukdom. Känslan av 

välbefinnande påverkar handlingsförmågan i hög grad. Vid upplevelse av ohälsa minskas 

ofta handlingsförmågan. Lundh (1994) förklarar att uttrycket livskvalitet involverar olika 

upplevelser av bekymmer som kan gå över i andra upplevelser av bekymmer. Dessa 

upplevelser kan innefatta både subjektiva och objektiva aspekter.  Det subjektiva innebär 

hur en person uppfattar eller upplever något som är positivt. Objektiva aspekter kan vara 

funktion i samhället, finansiell kapacitet, sociala kontakter eller ett hälsotillstånd. En 

försämrad hälsa innebär ofta att en person behöver få stöd och hjälp från samhället och 
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sina anhöriga. Detta behov kan vara långsiktigt eller kortsiktigt. Graden av beroendet 

behöver inte heller vara i proportion till den försämrade hälsan. 

Eriksson (2014) beskriver att en person kan uppleva sig själv som antingen frisk eller sjuk. 

Hur personen upplever detta beror på olika faktorer. Upplevelsen kan baseras på 

uppträdande av faktiska tecken på ohälsa. Detta kan beskrivas som en modell där känslor 

ställs mot verklig sjukdomsupplevelse. I Erikssons modell (figur 1) finns två axlar som 

bildar fyra positioner som en person kan befinna sig i, A, B, C eller D. De olika 

positionerna utgår från två axlar vilken den ena axeln symboliserar antingen en känsla av 

välbefinnande eller en känsla av illabefinnande. Den andra axeln utgår från förekomst av 

objektiva tecken på ohälsa eller frånvaro av objektiva tecken på ohälsa. I position A 

innehar individen sjukdom fast upplever ändå hälsa i livet. Position B innebär att individen 

upplever hälsa i livet samt inte har några symtom av sjukdom. I position C innehar 

individen inga synliga tecken på verklig sjukdom, trots att individen upplever en känsla av 

ohälsa. Position D innebär att individen innehar sjukdom och en upplevelse av ohälsa 

(Eriksson, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Erikssons (2014) modell av hälsa. 

Eriksson (1989) skriver att människor ser sjukdom och hälsa som sammankopplade 

motsatser. Allvarlig sjukdom kan leda till att en person börjar värdesätta sin hälsa och 

börja kämpa för den. Hälsa kan beskrivas som en naturlig del av människans ursprung, och 

ohälsa uppstår på grund av att flera svårigheter har uppstått för människan. Dessa 

svårigheter har människan på olika sätt försökt att möta och hantera. Beskrivning av hälsa 

kan innebära att inneha friskhet, välbefinnande samt sundhet. Vid hälsa måste inte sjukdom 

vara exkluderat eller frånkopplat. Eriksson (2014) uttrycker att hälsan är i en ständig 
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rörelse, vilket innebär att den är i konstant förändring beroende på vilka omständigheter 

som påverkar. Ahmadzadeh, Matlabi, Allahverdipour och Khodaei Ashan (2017) skriver 

att den fysiska hälsan påverkar upplevelsen av livskvalitet. Vid kronisk sjukdom leder 

faktorer såsom försämrad sömn, depression och sexuell påverkan till en negativ inverkan 

på hälsa och välbefinnande. Majoriteten av patienter som genomgår långvarig dialys 

upplever att den fysiska hälsan blir försämrad över tid. 

PROBLEMFORMULERING 

I människokroppen är njurarna ett livsviktigt organ som har stor betydelse för hur en 

person upplever hälsa. När funktionen av njurarna hos en person blir så försämrade att ett 

behov av dialys uppstår, skapar det en mängd olika känslor och tankar om livet. En person 

som genomgår hemodialys upplever ofta en fysisk förbättring i sin hälsa. Det ger samtidigt 

en indikation om att njurfunktionen ytterligare blivit försämrad. Vid en påbörjad 

dialysbehandling medför det en stor omställning i vardagen och livet. Det kan resultera i 

att dessa personer upplever känslor av att vara låst och begränsad, vilket kan leda till en 

negativ inverkan på hälsan och välbefinnandet. Författarna till denna studie anser att det är 

av stor vikt att sjuksköterskor förstår och stöttar dessa patienter i att uppleva hälsa och 

välbefinnande under långvarig behandling av hemodialys. Kännedom om hur personer som 

genomgår hemodialys upplever hälsa och välbefinnande kan användas av blivande 

dialyspatienter, anhöriga samt av sjuksköterskor. 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av hälsa och välbefinnande under 

långvarig behandling av hemodialys.  
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METOD 

Metoden till denna studie var en litteraturöversikt. En litteraturöversikt, enligt Friberg 

(2017b), innebär att skapa en beskrivande översikt av ett specifikt forskningsområde. 

Metoden kan exempelvis påvisa om problem finns inom sjuksköterskans 

kompetensområde. Utgångspunkten för litteraturöversikten är att söka och analysera 

vetenskapliga artiklar i relation till ett syfte och därefter kritiskt diskutera metoder och 

resultat. I en litteraturöversikt kan både kvalitativa och kvantitativa artiklar användas. 

Friberg (2017a) beskriver att det yttersta målet med kvalitativa studier är att öka 

förståelsen. Förståelsen för vad lidande innebär och hur livet kan framställas i förhållande 

till olika hälsofaktorer. Även hur patienters erfarenheter, behov och upplevelser kan 

tillgodoses. Henricson och Billhult (2017) styrker att avsikten med kvalitativ metod är att 

studera hur människor erfar och upplever ett fenomen i sin helhet. 

Urval 

Inklusionskriterier för studien var att alla artiklar skulle ha en kvalitativ metod, vara 

skrivna på engelska samt vara publicerade under åren 2008-2018. Ytterligare 

inklusionskriterier var att alla deltagare skulle vara över 18 år, genomförda i länder som 

har en västerländsk kultur samt utgå från ett patientperspektiv. Studierna skulle antingen 

vara godkända av en etisk kommitté eller innehålla etiska aspekter samt vara 

kvalitetsgranskade enligt peer reviewed för att bli inkluderade. Karlsson (2017) förklarar 

att peer reviewed innebär att utomstående forskare har granskat och säkerställt kvaliteten 

på forskningen innan publicering. För att besvara studiens syfte skulle det framgå i 

artiklarnas innehåll att deltagarna skulle genomgå långvarig hemodialysbehandling. 

Friberg (2017b) skriver att när urvalet till artiklarna genomförs måste utgångspunkterna 

vara tydliga. Det leder till att en del studier inkluderas, medan andra blir exkluderade. 

Exklusionskriterier för studien var andra perspektiv utöver patientperspektivet och andra 

behandlingsformer som inte var hemodialys. För att undersöka och säkerställa valda 

artiklars studiekvalitet användes granskningsmallen från Statens beredning för medicinsk 

och social utvärdering (SBU, 2014). 

Datainsamling 

Vid insamling av data användes databasen CINAHL eftersom Östlundh (2017) beskriver 

att CINAHL innehåller material inom omvårdnadsvetenskap. Den aktuella datan söktes 

fram genom ett strukturerat arbetssätt. Vilket innebar att olika sökord i olika kombinationer 

och med olika begränsningsfunktioner används för att besvara syftet. En 

begränsningsfunktion som användes var olika årtal vid olika sökningar. Följande årtal 

användes som begränsningsfunktion: 2015-2018, 2016-2018 och 2008-2018. Ytterligare 

begränsningsfunktioner som användes var all adult och english.  Sökorden var följande: 

Life Experiences, hemodialysis, Kidney Failure, Chronic, patient, nurs, kidney transplant, 

experience, Hemodialysis experience, experience of hemodialysis, patients och 

hemodialysis treatment. Vid sökningarna användes boolesk operator som var AND och 

trunkering (*). Karlsson (2017) beskriver att den Booleska operatorn AND används för att 
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koppla ihop två eller flera sökord som gör sökningen mer specifik och avgränsad. 

Trunkering användes för att få fram flera böjelser eller olika stavningar av ett sökord. 

Sökningarna redovisas i bilaga 1. Från sökningarna valdes tio artiklar ut till data eftersom 

de besvarade studiens syfte. Sedan skapades en artikelöversikt som redovisas i bilaga 2. 

Analys 

De valda artiklarnas resultat har analyserats enligt Fribergs metod (2017a) som innebär att 

den sker i tre steg. Första steget innebar att samtliga studier blev lästa flera gånger för att 

skapa förståelse för innehåll och sammanhang. I steg två skapades översiktstabeller (se 

bilaga 2) för att ge en god överblick av artiklar. Det innebar en sammanställning av 

artiklarnas syfte, metod, resultat och forskningsetiska överväganden. Artiklarnas resultat 

har blivit översatt från engelska till svenska med hjälp av ett engelskt-svenskt lexikon. 

Tredje steget innebar en granskning av artiklarnas datamaterial för att hitta likheter och 

skillnader mellan de olika artiklarnas resultat. Dessa likheter och skillnader delades in i 

olika färger för att underlätta skapandet av olika övergripande kategorier. Ur detta 

framkom följande huvudkategorier; Begränsningar i livet, Behovet av stöd och Acceptera 

ett förändrat liv. Huvudkategorierna delades ytterligare in i mindre kategorier. En 

medvetenhet om förförståelsen fanns hos författarna vid genomförandet av analysen. 

Priebe och Landström (2017) uttrycker att innan en studie påbörjas innehar människan en 

uppfattning om det som ska studeras på grund av erfarenheter från livet. 

Etiska överväganden 

Författarna har kontrollerat att samtliga artiklar innehöll etiska överväganden. I 

granskningen av artiklarna var det av stor vikt att deltagarnas integritet och identitet i 

studierna hade blivit skyddade. Ett informerat samtycke ansåg författarna vara viktigt 

eftersom det skyddade deltagarnas frivillighet och autonomi. Kjellström (2017) styrker 

detta genom att beskriva att informerat samtycke är en väsentlig princip för att skydda 

deltagarnas medverkan. Författarna till studien har varit noga med att samtliga artiklar 

skulle innehålla etiska aspekter eller ha blivit godkända av en etisk kommitté. Detta på 

grund av att författarna upplevde att ett godkännande från en etisk kommitté innebar att 

studierna har blivit kontrollerade av någon utomstående. I studien har plagiat, förvrängning 

eller fusk undvikits, på grund av att en medvetenhet om detta har funnits genom hela 

arbetet. Denna medvetenhet har även bidragit till att information inte har tolkats felaktigt 

eller till fördel för studien. 
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RESULTAT 

Av analysen från de tio olika artiklarna framkom tre huvudkategorier; Begränsningar i 

livet, Behovet av stöd och Acceptera ett förändrat liv. 

Begränsningar i livet 

Fysiska och psykiska begränsningar 

När patienterna började med hemodialysbehandlingar upplevdes det som att kroppen 

utsattes för ett maratonlopp enligt Yngman‐Uhlin, Fogelberg och Uhlin (2016) samt att 

kroppen kändes förbrukad uppgav Monaro, Stewart och Gullick (2014). Under 

behandlingarna beskrev patienterna en ökning av trötthet vilket gav en oro om hur deras 

hälsa var. Hälsan påverkades genom att återhämtningen mellan varje behandling blev 

försämrad. Återhämtningen tog längre tid vilket genererade i minskad energi till att delta i 

olika aktiviteter (Axelsson, Randers, Jacobson, & Klang, 2012; Yngman‐Uhlin et al., 

2016). Patienterna beskrev att både en fysisk och psykisk trötthet uppstod efter en 

hemodialysbehandling. Detta medförde en sänkt koncentration och motivation som 

skapade begränsningar i patienternas dagliga aktiviteter (Jones, Harvey, Harris, Butler & 

Vaux, 2018). Istället för att delta i någon aktivitet upplevde patienterna att de hellre ville 

sova efter sin dialysbehandling (Jones et al., 2018; Monaro et al., 2014). När hemodialysen 

utfördes på morgonen uttryckte patienterna att resterande dag kändes bortkastad på grund 

av den fysiska påfrestningen skriver Jones et al. (2018). 

Begränsningarna som skapades från hemodialysbehandlingarna upplevdes både som 

fysiska och psykiska. Dessa upplevelser beskrevs såsom att kroppen inte hade samma 

fysiska styrka som förr och en känsla av att vara utan energi. Vilket skapade frustration och 

sorg över att kroppen inte längre var som den var innan (Jonasson & Gustafsson, 2017). En 

del patienter upplevde även att synen på deras kroppar hade förändrats. Känslan av att inte 

klara av de mest vardagliga aktiviteterna, skapade en negativ självkänsla av att inte längre 

känna sig ung och frisk (Monaro et al., 2014). Hemodialysen hade en stor inverkan på hela 

patienten, vilket påverkade tankarna om framtiden negativt som ledde till depression 

(Calvey & Mee, 2011; Jones et al., 2018). Upplevelsen av patienternas psykiska mående 

hade en stor betydelse för hälsan. Patienterna upplevde en förbättring i deras fysiska och 

psykiska välbefinnande under dagar där de inte genomförde hemodialys. Försämringen i 

deras välbefinnande uppstod istället vid själva behandlingstillfället skriver Jones et al., 

(2018). 

Beroende på i vilken miljö som hemodialysen utfördes i, blev påverkningen av 

patienternas hälsa varierad. Patienter med hemodialys i hemmet upplevde sig få en god 

hälsa i form av en ökad självständighet och flexibilitet samt en mer positiv självkänsla 

(Majeed-Ariss, Wearden, Jayanti, Mitra & Schulz, 2017). Vissa patienter upplevde att 

hemodialysbehandlingarna förbättrade hälsan i form av ett minskat sömnbehov, en 

förbättrad aptit och ökad energi till att vara social. Det medförde en känsla av ökat 

välbefinnande. Känslan av att vara sjuk minskade och istället fanns känslor av att orka leva 

sitt liv igen (Monaro et al., 2014). En del patienter upplevde att delar av livet kunde bli 

begränsade eller förlorade på grund av påfrestningarna som skapades från 
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hemodialysbehandlingarna enligt Burns, Stephens och Fernandez (2017) samt Jonasson 

och Gustafsson (2017). 

Symtom begränsar sociala livet 

Restriktionerna vid hemodialys var omfattande enligt Burns et al. (2017). Patienter med 

hemodialys fick specialanpassade program för att kunna anpassa sitt intag av kost och 

vätska. Flera patienter upplevde att det var svårt att anpassa sig till de strikta kost- och 

vätskerestriktionerna. Vissa patienter valde att negligera dessa restriktioner och själva 

bestämma vad de skulle äta och dricka (Jones et al., 2018). På grund av restriktionerna 

upplevde patienterna sig begränsade i sitt sociala liv, som innebar att exempelvis inte 

kunna äta och dricka på samma sätt som andra (Jones et al.,  2018; Moran, 2016; Rees, 

Chilcot, Donnellan & Soulsby, 2018). Restriktionerna i intaget av kost och vätska skapade 

en känsla av utanförskap och gav en negativ begränsning i livet (Calvey & Mee, 2011; 

Jonasson & Gustafsson, 2017). Symtomen trötthet, illamående och muskelskakningar som 

uppkom av hemodialysbehandlingarna skapade en osäkerhet i det sociala livet (Axelsson et 

al., 2012; Jonasson & Gustafsson, 2017). Jonasson och Gustafsson (2017) beskriver även 

att patienterna upplevde att bristen på energi medförde att den sociala kontakten med andra 

människor försämras. 

Av hemodialysen uppstod begränsningar vid att delta i sociala aktiviteter, inneha en karriär 

samt inneha ekonomiska resurser. Dessa begränsningar resulterade i social isolering och en 

negativ inverkan på självbestämmandet (Burns et al., 2017). Patienterna upplevde att de 

fick offra arbetsmöjligheter på grund av hemodialys. Detta påverkade ekonomin samt var 

svårt för patienterna eftersom viljan att arbeta var stor (Jones et al., 2018).  På grund av 

begränsningarna vid arbete och pension försattes patienterna i en stress inför sin 

ekonomiska situation. Detta eftersom att skulder fanns och att en oförmåga att arbeta 

uppstod(Monaro et al., 2014). Även tidsåtgången från hemodialysbehandlingarna bidrog 

till att begränsningar uppstod och som påverkade ekonomin, sociala relationer och dagliga 

aktiviteter (Jonasson & Gustafsson, 2017; Yngman‐Uhlin et al. 2016). 

Frånvaro av frihet 

Känslan av att inte ha frihet att kunna resa upplevdes som en begränsning av patienterna 

(Calvey & Mee, 2011). För att kunna åka iväg på semester krävdes mycket tid och 

planering. Patienterna upplevde att det var svårt att planera en helg iväg tillsammans med 

andra eftersom hemodialys är tidskrävande och regelbunden. Detta skapade en svårighet i 

att ta ledigt och åka bort ett par dagar (Yngman-Uhiln et al., 2016). På grund av dessa 

svårigheter uppstod en oro för hur dialysen skulle påverka semestern. När patienterna blev 

fysiskt kopplade till en maskin, skapade det en känsla av att vara bunden och att inte kunna 

ta sig någon annanstans (Monaro et al., 2014). Upplevelser av att vara låst till sin egen 

dialysenhet och osäkerhet för en obekant dialysenhet skapade känslor av begränsningar hos 

patienterna i att resa. Ett krav för att semestern skulle kunna genomföras var att det fanns 

tillgängliga dialysenheter på semesterorten (Axelsson et al., 2012; Monaro et al., 2014). 

Alla förberedelser inför dialys på annan ort upplevdes av patienterna som alltför 

utmanande för att genomföra (Axelsson et al., 2012). Patienterna betraktade inte semestern 

som en riktig semester eftersom friheten och spontanitet inte fanns på grund av 

hemodialysbehandlingen (Calvey & Mee, 2011). Dessa begränsningar i att resa påverkade 
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patienternas upplevda välbefinnande. Känslor av nedstämdhet fanns på grund av avsaknad 

av semester och lediga helger hos patienterna (Jones et al., 2018). 

Behovet av stöd 

Vikten av information 

Kunskapen om hemodialys beskrevs av patienterna som obefintlig eller väldigt liten vid 

påbörjad hemodialysbehandling. Ett ökat behov av uppföljning och handledning 

efterfrågades av patienterna. Känslor av välbefinnande och tacksamhet fanns hos patienter 

som fått kunskap om hemodialys innan behandlingen startat. Motsatta känslor såsom 

besvikelser och bitterhet hade de patienter som tagit reda på kunskap på egen hand och 

sedan fått utbilda sig själva (Calvey & Mee, 2011). Patienter som inte hade fått information 

om behovet av dialysbehandling uttryckte chock och sorg. Bristen på information om 

behovet av dialys beskrevs av patienterna som svårhanterligt, och när dialysbehandling 

blev aktuellt upplevdes det som övermäktigt. Vissa patienter kände sig svikna av bristande 

information från vårdpersonal om hemodialys och allvaret vid förlusten av njurfunktion 

(Monaro et al., 2014). Känslan av att inte bli behandlad som en människa, utan istället som 

ett objekt beskrevs av patienterna när de fick informationen i efterhand. Detta gav 

patienterna känslor av att inte kunna styra, förstå eller påverka sin vård vid hemodialys 

(Axelsson et al., 2012; Rees et al., 2018). 

Anhöriga och vänner 

Hemodialys påverkade patienternas emotionella hälsa och sociala relationer. Det fanns 

mindre tid till att umgås med vänner och familj vilket skapade en större uppskattning för 

de vänner som fanns kvar i deras liv (Burns et al., 2017; Jones et al., 2018). När patienterna 

träffade vänner skapade det känslor av att ha ett normalt liv vilket upplevdes som något 

läkande. Stödet från familj och vänner gav patienterna kraft att fortsätta sitt liv med 

hemodialys (Axelsson et al., 2012; Burns et al., 2017; Jonasson & Gustafsson, 2017). 

Patienterna upplevde att stödet från sina anhöriga gav en känsla av trygghet (Jonasson & 

Gustafsson, 2017). Burns et al. (2017) bekräftar att stödet uppskattades mycket av 

patienterna. Jonasson och Gustafsson (2017) beskriver vidare att detta stöd genererade i 

känslor av tacksamhet samt gav upphov till svårigheter i att uttrycka känslor av ilska mot 

sina anhöriga. Detta stöd, förklarar Axelsson et al. (2012) skapade känslor av att vara 

beroende av sina anhöriga som kan leda till en upplevelse av att vara en börda. Monaro et 

al. (2014) beskriver att känslan av att vara en börda uppkom på grund av njursjukdomen 

och hemodialysen. Detta inverkade negativt på patienternas känsla av självbestämmande 

och självkänsla. 

Stöd från andra patienter 

En del patienter beskrev att det var svårt att relatera till människor i sin närhet, men 

patienterna fann stöd hos andra patienter som hade liknande erfarenheter. Flera patienter 

hade skapat goda relationer med andra patienter som gav en känsla av att vara en familj 

(Burns et al., 2017; Calvey & Mee, 2011; Rees et al., 2018). Samhörigheten med andra 
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patienter som delade samma erfarenheter betydde mycket för patienterna. När patienter 

delade ett rum med någon vid ett dialystillfälle på dialysenheten upplevde de att det blev 

lättare att genomgå hemodialysbehandlingen. Detta på grund av att patienterna befann sig i 

en liknande situation och kunde utbyta erfarenheter och tankar. (Jonasson & Gustafsson, 

2017; Rees et al., 2018). Utbytet av erfarenheter och tankar mellan patienterna 

normaliserade upplevelserna vid behandlingen som gav ett ökat välbefinnande (Rees et al., 

2018). Denna samhörighet med andra patienter och dessa utbyten av erfarenheter hjälpte 

patienterna att fortsätta behålla hoppet om en ny njure, och slippa genomföra fler 

hemodialysbehandlingar. Detta skapade ömsesidiga band mellan hemodialyspatienterna 

(Burns et al., 2017). Gemenskapen som hemodialysen skapar mellan patienterna är något 

som andra människor har svårt att förstå sig på. För utomstående blir detta något som är 

svårt att sätta sig in i (Majeed-Ariss et al., 2017). En påfrestande del vid utveckling av 

relationer med andra patienter som behandlas med hemodialys, var när en patient avled. 

Detta var svårt att hantera för patienterna som fortfarande levde samt att det gav en 

medvetenhet om den egna dödligheten (Rees et al., 2018). 

Relationen till sjuksköterskan 

Patienter beskrev att långvariga relationer med sjuksköterskor skapades vid en 

njursjukdom. Dessa relationer hade en positiv inverkan när hemodialysbehandling 

genomfördes och skapade en trygghet hos patienterna (Rees et al., 2018). Denna trygghet 

uppstod genom att sjuksköterskorna var pålitliga och stöttande. Detta ledde till att 

patienterna kände sig omhändertagna av vården och förtroende för behandlingen skapades 

(Axelsson et al., 2012; Jonasson & Gustafsson, 2017). Interaktionen med sjuksköterskorna 

upplevdes som en avgörande del när patienter lever med hemodialys (Axelsson et al., 

2012; Rees et al., 2018). Patienterna upplevde det som viktigt att sjuksköterskorna 

uppmärksammade och bekräftade patienterna under hemodialystillfället. Detta på grund av 

att patienterna kände sig sårbara. Sjuksköterskorna bekräftade patienterna genom att röra 

vid och lyssna på dem vilket gjorde att patienterna kände sig accepterade och bekräftade 

(Axelsson et al., 2012).  

Denna interaktion hade stor betydelse för patienterna och påverkade patienternas hälsa och 

välbefinnande. Även om sjuksköterskorna inte kunde sätta sig in i patienternas situation, 

upplevde patienterna att det var viktigt att de visade intresse för dem (Axelsson et al., 

2012). Patienter som levde ensamma upplevde att mötet med sjuksköterskor var extra 

viktigt för att kunna känna en trygghet under en mycket påfrestande behandling (Yngman‐

Uhlin et al., 2016). När sjuksköterskorna saknade intresse för patienternas situation 

upplevde patienterna att det påverkade deras självkänsla negativt. Detta ledde till att vissa 

patienter inte vågade öppna sig och kommunicera med sjuksköterskorna eftersom samtalet 

kunde upplevas som mycket klagande (Axelsson et al., 2012; Yngman‐Uhlin et al., 2016). 

Patienter som genomgick hemodialys i hemmet uttryckte en saknad av stöd från utbildad 

vårdpersonal om en nödsituation skulle uppstå (Majeed-Ariss et al., 2017). 



 

12 

 

Acceptera ett förändrat liv 

Leva här och nu 

När njursjukdomen och hemodialysen inkräktade på patienternas frihet gav det upphov till 

känslor av ett förlorat hopp om sin framtid. Det förlorade hoppet skapade en sorg och en 

känsla av ett förlorat liv (Axelsson et al., 2012; Monaro et al., 2014). När drömmar om 

framtiden raserades utvecklades flera olika känslor hos patienterna såsom bitterhet, ilska, 

oro, rädsla och sorg. Dessa känslor ledde till att patienterna upplevde en stor osäkerhet 

omkring sig (Calvey & Mee, 2011). Patienterna fasade för att spendera resten av sitt liv 

med hemodialysbehandlingar och att inte känna något hopp om att bli fri från 

behandlingarna (Burns et al., 2017). Eftersom hemodialysbehandlingarna är återkommande 

och tidskrävande, upplevdes varje vecka av behandlingar skapa en känsla av att närma sig 

livets slut. Det medförde att patienterna upplevde svårigheter med att tänka framåt då 

framtidsutsikten innebar att möta döden (Axelsson et al., 2012). 

Patienterna som lever med njursjukdom och hemodialys upplevde känslor av att ha en 

begränsad tid kvar av livet. För att kunna hantera detta och de påfrestande behandlingarna 

av hemodialys fokuserade patienterna på att leva i nuet. Det innebar att patienterna tog en 

dag i taget (Axelsson et al., 2012; Yngman‐Uhlin et al., 2016). Därav försökte patienterna 

skapa en god kvalitet i sitt dagliga liv. Det kunde innebära att njuta av de små stunderna i 

vardagen eller att tänka på gamla minnen från förr, som gav upphov till lycka (Axelsson et 

al., 2012). Eftersom livet upplevdes som skört fick patienterna en insikt som förändrade 

deras sätt att leva. Patienterna började istället ta tillvara och uppskatta tiden här och nu 

(Calvey & Mee, 2011; Rees et al., 2018). För att kunna fokusera på att leva i nuet behövde 

patienterna acceptera sitt förändrade liv med hemodialys. Processen att acceptera sitt 

nuvarande tillstånd var svårt men innebar att patienterna slutade kämpa emot det 

förändrade livet. Accepterandet innebar att patienterna förlikade sig med hur det hade varit, 

hur det är nu och hur det kan komma att bli. Detta minskade lidandet och gav ett ökat 

välbefinnande i det dagliga livet (Jonasson & Gustafsson, 2017). 

Dialys som livlina 

Ett ofrivilligt beroende till maskinerna som håller patienterna vid liv skapade både positiva 

och negativa känslor. Patienterna upplevde känslor av att inte orka leva med hemodialys, 

samtidigt som de insåg att maskinen upprätthöll möjligheten till att kunna leva. Patienterna 

beskrev att hemodialysen var livlinan till att kunna fortsätta leva (Calvey & Mee, 2011; 

Jonasson & Gustafsson, 2017). Parallellt som hemodialys ger mer tid till livet, tar det tid 

från livet vilket skapade ambivalenta känslor till behandlingarna. Patienterna kan inte bli 

friska av behandlingarna, och samtidigt kan inte behandlingarna avslutas eftersom det 

innebär att livet skulle avslutas. Vissa patienter uttryckte ett ifrågasättande till meningen 

med ett liv fyllt av hemodialysbehandlingar som dock innebar att patienterna inte ville 

sluta med dialys. Detta eftersom patienterna kände att innerst inne ville de fortfarande leva 

(Axelsson et al., 2012). Majeed-Ariss et al. (2017) förklarar att dialys inte är något som 

patienterna har valt, utan det är en livsavgörande behandling. Jonasson och Gustafsson 

(2017) samt Jones et al. (2018) skriver att känslan av tacksamhet för hemodialysen som 
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höll kroppen levande beskrevs som ovärderlig av patienterna. Hemodialysen skapade en 

fortsatt möjlighet att kunna blicka framåt vilket uppskattades av patienterna. 

Hopp om transplantation 

Framtida livsmål framställdes som en viktig del i processen av att acceptera ett liv med 

hemodialys. För många patienter blev det möjligt att upprätthålla ett positivt perspektiv 

genom att ha ett hopp om att få en njurtransplantation i framtiden (Moran, 2016). Längtan 

att återfå ett normalt liv utan hemodialysens begränsningar och istället möjligheten till att 

kunna arbeta, var stor. Flera patienter upplevde att transplantationen var nyckeln till att 

återfå ett normalt liv (Moran, 2016; Yngman‐Uhlin et al., 2016). Det normala livet var 

förknippat med normala rutiner som innebar att patienterna själva kunde styra över sina liv 

och att inte vara begränsade till behandlingarna (Calvey & Mee, 2011). När patienterna 

befann sig på en väntelista för transplantation gav det ett hopp om ett liv utan 

hemodialysbehandlingar och dess begränsningar. En känsla av att kunna bli fri igen 

beskrevs av patienterna (Burns et al., 2017; Rees et al., 2018). Tankar om transplantation 

skapade känslor av både hopp och osäkerhet. Patienterna upplevde en farhåga för att en 

transplantation skulle misslyckas eller ge komplikationer vilket skulle leda till att behöva 

återgå till hemodialys (Burns et al., 2017). Eftersom ett liv med hemodialys kunde 

upplevas som ett liv på paus blev hoppet om transplantation viktigt. Hoppet var avgörande 

för hur patienterna upplevde hälsa och välbefinnande. Patienterna uttryckte även att hopp 

lindrar lidande och kunde vara en inre positiv drivkraft som gjorde att patienterna orkade 

fortsätta drömma och planera för en framtid (Jonasson & Gustafsson, 2017). 

Resultatsammanfattning 

Resultatet visade att det fanns flera faktorer som påverkade patienternas upplevelse av 

hälsa och välbefinnande. Under långvarig behandling av hemodialys uppstod flera 

begränsningar. En begränsning som upplevdes av patienterna var när kroppen inte fysiskt 

orkade på samma sätt som innan och känslor av kraftlöshet och svaghet blev framträdande. 

Även mental trötthet skapade upplevelsen av begränsningar eftersom det ledde till att 

patienternas sociala sammanhang påverkades negativt. Detta resulterade i att patienterna 

upplevde en oförmåga till att arbeta som gav en ekonomisk stress. Det inverkade även 

negativt på patienternas möjlighet till att resa och känna sig fria samt att det sociala med 

familj och vänner förändrades. Brist på information från vården framkallade känslor av att 

inte kunna påverka och styra sin vård. Upplevelsen av stöd från familj, vänner och 

vårdpersonal beskrevs som viktigt för att få kraft till att orka med sin behandling. Likaså 

var utbytet från andra patienter med hemodialysbehandling betydelsefullt och som gav en 

känsla av gemenskap. Accepterandet av patienternas förändrade tillstånd var avgörande för 

att kunna gå vidare och kunna fortsätta leva här och nu. Även om hemodialysen påverkade 

patienternas upplevelse av hälsa och välbefinnande negativt, fanns dock känslor av 

tacksamhet för behandlingen. Detta eftersom patienterna fick chansen att leva vidare i sin 

tillvaro. Hoppet om transplantation och att återgå till ett normalt liv var avgörande för hur 

patienterna upplevde hälsa och välbefinnande. Hoppet lindrade även det lidande som 

patienterna kände under hemodialysbehandlingarna. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt valdes som metod på grund av att författarna ville skapa en 

beskrivande översikt av ett specifikt forskningsområde. Översikten utgick enbart från 

artiklar med kvalitativ metod. Anledningen till att kvalitativ metod användes var för att 

undersöka patienters upplevelser av ett fenomen. Henricson och Billhult (2017) styrker att 

beskrivningen av hur en människa erfar en företeelse är avsikten med kvalitativ metod. 

Författarna ansåg att en kvantitativ metod inte skulle kunna besvara syftet till studien 

eftersom kvantitativ metod utgår från någon form av strukturerande mätningar. Sådana 

mätningar anser författarna inte skulle gå att tillämpa för att beskriva upplevelserna som 

patienterna hade i relation till syftet. Detta eftersom det är svårt att ringa in den 

individuella upplevelsen i mätningar som används i kvantitativ metod. En nackdel med den 

kvalitativa metoden var att antalet deltagare var få vilket innebar att upplevelserna inte 

gick att generalisera. En styrka med den kvalitativa metoden var däremot att den gav en 

djupare och en mer beskrivande skildring av patienternas upplevelse.  

En nackdel med att samtliga artiklar var skrivna på engelska var att översättningen kunde 

påverka innehållet på grund av att engelska inte är författarnas modersmål. En styrka var 

att publiceringen av artiklar inte skulle vara äldre än tio år eftersom forskningen skulle vara 

så aktuell som möjligt. Deltagarnas kön och ålder ansågs inte vara av relevans utöver 

kravet att alla deltagare skulle vara över 18 år. En västerländsk kulturinriktning i artiklarna 

var ett medvetet val på grund av att sjukvården i dessa länder lättare kan jämföras med 

varandra. En nackdel med detta valet var att data som kunde vara relevant blev bortvald. 

På grund av studiens syfte blev patientperspektivet det enda alternativet. Författarna har 

valt att själva kontrollera att samtliga artiklar var kvaltietsgranskade enligt peer reviewed. 

Detta eftersom att valet att använda begränsningsfunktionen peer review i sökningen kan 

exkludera relevanta artiklar. Karlsson (2017) skriver att peer review innebär att kvaliteten 

på forskningen är säkerställd eftersom utomstående forskare har granskat den innan 

publicering. Detta betyder enligt Henricson (2017) att studierna innehar en trovärdighet 

eftersom de bedöms vara vetenskapliga. 

Författarna ansåg att användandet av enbart en databas kan ha medfört att flera relevanta 

artiklar inte blev upptäckta. Däremot ansågs sökningarna i databasen CINAHL generera i 

en tillräckligt stor mängd relevant data som kunde besvara syftet. Sökningarna utgick 

därför från databasen CINAHL eftersom den är enligt Östlundh (2017) en databas inriktad 

mot omvårdnad. Författarna ansåg att de olika sökorden skapade en god möjlighet till att 

finna artiklar som var av relevans för syftet. När sökorden kombinerades med olika 

begränsningsfunktioner blev antalet träffar hanterbart för att göra ett urval från. Karlsson 

(2017) beskriver att begränsningsfunktioner är användbara och kan innebära en 

avgränsning i exempelvis språk, publiceringtidpunkt och ålder på studiedeltagarna. Vid 

datainsamlingen användes den booleska operatorn AND som skapade en förbättring i 

kombinationerna av sökorden. Utan trunkering hade sökordens eventuella böjningar blivit 

exkluderade vilket hade försämrat sökningens resultat. 
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Under arbetet med analysen var författarna medvetna om att en förförståelse fanns på 

grund av tidigare erfarenheter och möten med patienter som hade njursjukdom. Priebe och 

Landström (2017) bekräftar att alla människor innehar en förförståelse om ett ämne innan 

det studeras.  Författarna upplevde en viss svårighet i att urskilja och utelämna upplevelser 

av andra behandlingsformer av dialys i datamaterialet. Vid dessa tillfällen återgick 

författarna till studiens syfte för att inte ta med upplevelser som inte var relevanta. En 

styrka vid analysen var att författarna undvek att påverka varandras uppfattning genom att 

först analysera hela artiklarna enskilt. Materialet granskades sedan gemensamt för att 

kontrollera att författarna hade tolkat artiklarna på liknande sätt och för att urskilja 

väsentliga delar. När artiklarnas likheter och skillnader skulle analyseras användes 

färgkodning som medförde ett förtydligande i skapandet av olika kategorier. Utan en 

färgkodning av materialet hade en svårighet uppstått i att se likheter och skillnader. 

Författarna har reflekterat över att det fanns likheter i sjukvårdssystemen mellan länderna. 

Det gav en styrka till analyseringen av artiklarna eftersom att åtta av tio artiklar kom från 

länder i Europa, och två var från Australien. Även att tre av artiklarna hade forskning från 

Sverige gav en möjlighet till tillämpning av studiens resultat i en svensk kontext. 

Författarna hade medvetna val av de etiska övervägandena. Det var ålder på deltagarna i 

artiklarna samt att det fanns ett etiskt övervägande i artiklarna. Det betydde att ett medvetet 

val fanns om att deltagarna skulle vara minst 18 år på grund av att forskning som baseras 

på barn är svårt att utföra på ett etiskt korrekt sätt. Det kan även vara svårt att inhämta ett 

samtycke från barn och säkerställa att barnet är införstådd med forskningens syfte. 

Kjellström (2017) beskriver att en väsentlig princip är informerat samtycke som ska 

skydda deltagarnas medverkan. Vidare förklarar Kjellström att forskaren bör ställa sig 

frågan om forskningen kan genomföras på vuxna istället för på barn. Författarna ansåg att 

en styrka var att samtliga artiklar hade antingen ett etiskt övervägande eller något slags av 

godkännande från en kommitté. En svaghet däremot var att författarna inte hade en 

kunskap om vad ett godkännande från en etisk kommitte egentligen innebar. Det kan skapa 

en falsk trygghet om att studierna är av god etisk kvalitet. Författarna har behandlat 

materialet med omsorg vilket innebar att en noga hantering i referering fanns, så att rätt 

upphovsmakare får rätt erkännande. Detta har enligt författarna bidragit till studiens 

trovärdighet och tillförlitlighet. Det har även inneburit att en översättning har skett utan att 

förvränga informationen så att ingen fördel till studien skapades. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att patienterna upplever hälsa och välbefinnande samtidigt som olika 

faktorer inverkar på dessa upplevelser. Det betyder att varje patient har en individuell 

erfarenhet av vad hälsa och välbefinnande innebär. Detta belyser Wiklund Gustin (2003) 

genom att beskriva välbefinnandet som något personligt och individuellt, eftersom det är 

en inre upplevelse. Begränsningarna som framkommer i resultatet visar att hemodialysen 

har en stor inverkan på hälsan. Det yttrar sig som både fysiska och psykiska begränsningar. 

En del patienter beskriver att känslan av hälsa och välbefinnande kraftigt försämras på 

grund av dialysen, samtidigt som andra patienter upplever en förbättring. I modellen 

hälsokorset beskriver Eriksson (2014) att personer kan känna och uppleva hälsa trots att 

sjukdom finns. Denna parallell går att se i resultatet hos de patienter som mår bättre och 
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känner ett ökat välbefinnande av sin hemodialys, trots att dessa patienter är svårt sjuka. Det 

medför att patienterna orkar leva sitt liv och att sjukdomskänslan minskar. Eriksson (2014) 

beskriver i sin modell, att personer som innehar sjukdom även kan ha en upplevd ohälsa. 

Detta kan jämföras med resultatet där patienter både känner att de är sjuka samt att 

hemodialysen och dess begränsningar skapar en upplevd ohälsa. En av dessa begränsningar 

som beskrivs av patienterna, är svårigheterna att resa. Det skapar känslor av att vara 

bunden till sin hemodialys och inte känna frihet. En begränsning är även kost- och 

vätskerestriktioner som leder till en känsla av utanförskap i sociala sammanhang. Hong, 

Wang, Chan, Mohamed och Chen (2017) belyser detta genom att beskriva hur patienterna 

känner sig distanserade till sina vänner. Denna distansering utmärker sig i form av 

svårigheter i att delta vid sociala sammanhang som omfattar mat och dryck. När 

patienterna deltar i dessa sammanhang blir det svårt att följa sina restriktioner på grund av 

frestelsen att äta och dricka som andra personer utan hemodialys. Flera patienter beskriver 

mat som en viktig del i livet och ett uteslutande från detta skapar känslan av ett 

meningslöst liv som kan leda till isolering (Hong et al., 2017). 

 

Resultatet påvisar att betydelsen av information och kunskap har en avgörande roll för 

upplevelsen av hemodialysbehandlingen. Flera patienter beskriver en saknad av kunskap 

och information om vad njursvikt är och vad hemodialysbehandlingen går ut på. Denna 

saknad ger en ytterligare påfrestning på patienternas hälsa och välbefinnande. När 

patienten känner att behovet av information inte är tillfredsställt leder det till en otrygghet i 

behandlingen. Lovink, Kars, Man van Ginkel och Schoonhoven (2015) beskriver att 

behovet av kunskap och information om behandlingen är viktigt för patienterna. Det skapar 

en känsla av trygghet och leder till upplevelsen av att ha kontroll över sin vård. Kontrollen 

innebär att patienten är delaktig och medverkar i att förebygga problem som uppstår på 

grund av behandlingen. Författarna tolkar resultatet som att när patienterna inte har fått 

tillräckligt med information leder det till en svårighet i att vara delaktig i den egna vården. 

För att skapa delaktighet i patienternas vård bör sjuksköterskor istället hjälpa, bjuda in och 

stötta patienterna. Socialstyrelsen (2015) konstaterar att när patienten får information och 

kunskap skapas en trygghet, och att en patient som är delaktig upplever positiva effekter i 

vården. Från resultatet anser författarna att bristen på information till patienterna leder till 

en känsla av att inte bli behandlad som en människa, utan istället som ett objekt. När 

informationen om sjukdomen och behandlingen inte är fullständig kan det ge en negativ 

påverkning av patienternas upplevelse av hälsa och välbefinnande. Den bristande 

informationen ger även känslor av ett förlorat förtroende för vården. Enligt författarna kan 

en genomtänkt utbildning för patienter som genomgår hemodialysbehandlingar förhindra 

att en ökad ohälsa och ett sänkt välbefinnande uppstår. 

Av resultatet framkommer det att stödet från anhöriga och vänner har en stor betydelse för 

patienternas emotionella hälsa. Stödet ger kraft och motivation till att fortsätta med 

hemodialysbehandlingarna. Eftersom tiden begränsas av hemodialysbehandlingarna 

upplevs tiden som spenderas med anhöriga och vänner ha en läkande effekt på hälsan. 

Lundh (1994) uttrycker att behovet av stöd och hjälp från samhället och anhöriga ofta 

uppkommer vid en försämrad hälsa. Den omfattning av stöd som patienten behöver kan 

variera och är i relation till hälsan som försämras. Författarna anser att stöd till denna 

patientgrupp är av stor vikt därför att hemodialysbehandlingarna tär både på den fysiska 
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och psykiska hälsan. Vid stor belastning på hälsan påverkas även välbefinnandet negativt. 

För de patienter som lever utan anhöriga och nära vänner blir stödet framför allt från 

samhället och sjukvården väldigt viktigt. Samtidigt blir gemenskapen med andra patienter 

som genomgår hemodialys betydelsefull av att stöd och kunskap utbyts. Under 

hemodialysbehandlingstillfället blir även relationen till sjuksköterskan väsentlig för att 

vilja fortsätta behandlingen. Brand och Pollock (2018) bekräftar sjuksköterskornas 

betydelse genom att beskriva vikten av kontinuitet. Patienterna upplever att det är viktigt 

att sjuksköterskorna känner igen patienterna och kan deras namn och historia. När 

sjuksköterskorna visar att de har tid för patienterna och tar denna tid till att prata med dem 

upprättas en trygghet. Lovink et al. (2015) uppger att sjuksköterskan har en nyckelroll i 

patienternas upplevelse av trygghet. Patienterna känner sig trygga när sjuksköterskorna 

finns i deras närhet. Sjuksköterskor som uppmärksammar patienters upplevelse av 

välbefinnande skapar även en känsla av trygghet. Denna trygghet, beskriver Svensk 

sjuksköterskeförening (2016b), kan uppkomma när mötet mellan en sjuksköterska och en 

patient är ömsesidigt och innehar en öppenhet.  Mötet mellan patienten och sjuksköterskan 

uppstår på grund av att patienten har ett vårdbehov. Obalansen i vårdrelationen måste 

därför hamna i balans av sjuksköterskan, vilket medverkar till att patienten upplever 

respekt och känner trygghet i sin omvårdnad. Det är därför viktigt att sjuksköterskan har en 

medvetenhet om att en obalans i vårdrelationen finns (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016b). Författarna anser därför att sjuksköterskornas arbete med patienter som genomgår 

hemodialys måste bestå av att bekräfta och skapa en trygg relation till patienterna. När 

patienterna inte känner en trygghet kan det leda till att de inte öppnar upp sig och delar 

med sig av information som berör deras hälsa och välbefinnande. Målen för omvårdnaden 

är enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016b) att främja hälsa och välbefinnande, 

förebygga ohälsa samt lindra lidande.  

Det framkommer i resultatet att flera patienter förlorar hoppet om framtiden på grund av 

sin njursjukdom och hemodialysbehandling. Det förlorade hoppet väcker existentiella 

tankar och frågor om livets slut. Detta leder till en upplevelse av att patienterna har en 

begränsad tid kvar av livet. För att orka med den påfrestande behandlingen och de 

existentiella tankarna, tvingas patienterna att fokusera på att leva i nuet och uppskatta de 

små stunderna i det dagliga livet. Nordenfelt (2004) uttrycker att upplevelsen av vad som 

är en god hälsa är delad. Det kan innebära att vara stark och frisk eller av att vara utan 

smärta. En god hälsa kan även vara att leva här och nu samt inneha en känsla av 

självständighet i sitt dagliga liv. Det innebär att se hela människan på ett holistiskt sätt i 

relation till hälsa och sjukdom. Svensk sjuksköterskeförening (2016a) beskriver att hela 

människan ska synliggöras för att en personcentrerad vård ska kunna uppnås. Det innebär 

att andliga, existentiella, sociala, fysiska och psykiska behov ska värderas som lika viktiga. 

Bekräftelse och respekt för individens upplevelse av vad hälsa och ohälsa innebär, är en 

grund för personcentrerad vård. Detta är en utgångspunkt för att kunna främja hälsa. 

Sjuksköterskan behöver därför sätta individens behov i fokus före sjukdomens behov 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016a). Författarna anser att sjuksköterskor behöver beakta 

tankar hos patienter som handlar om det existentiella. Vikten av att se hela människan hos 

svårt sjuka patienter blir en central del för att patienterna ska kunna känna hälsa trots 

sjukdom. I synnerhet hos patienter som har en behandling som medför att det existentiella 

är väldigt närvarande. När detta inte uppmärksammas kan det bidra till en försämring av 
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hälsan och sjukdomen. En minskad motivation till att fortsätta med behandling kan skapas 

som följd. 

Resultatet beskriver att patienterna upplever ambivalenta känslor inför ett liv med 

hemodialys. Vetskapen om att livet inte kan fortsätta utan hemodialys, samtidigt som 

hemodialysen tar tid från livet, skapar det begränsningar i livet. Dialysbehandlingen är inte 

ett frivilligt val utan är en livsavgörande behandling som patienterna måste genomgå för att 

kunna fortsätta leva. Hoppet om en njurtransplantation ger patienterna en möjlighet till att 

upprätthålla framtida livsmål. Patienterna upplever att livet får en mening när ett hopp 

finns och att det även ger lindring i lidandet som uppstår på grund av hemodialysen. 

Svensk sjuksköterskeförening (2016b) skriver att en känsla av hopp och att en framtid 

finns är väsentligt för att kunna uppleva hälsa. Hopp skapar en tilltro om att det finns ett 

värde och en mening i att leva, samt är en drivkraft för att kunna uppnå framtida drömmar. 

Hoppet kan innebära en tröst och en glädje i situationer som upplevs som svåra vilket kan 

vara i slutet på livet. För patienternas upplevelse av hälsa, oavsett vilket tillstånd patienten 

befinner sig i, är det avgörande att sjuksköterskor stödjer och uppmuntrar till känslor av 

hopp hos patienterna (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b).  

Författarna upplever att känslor av hopp hos patienter som genomgår hemodialys är en 

viktig del för att kunna uppleva hälsa och välbefinnande. Dessa upplevelser av hälsa och 

välbefinnande pendlar ständigt mellan positiva och upplyftande tankar, till tankar som är 

negativa och nedslående. När en patient känner en hopplöshet ger det känslor av att vara 

sårbar och ensam i sin sjukdom. Denna upplevelse kan uppstå på grund av svårigheter i att 

utbyta existentiella tankar med familj och vänner. Enligt Högskolan i Skövde (2017) ska 

sjuksköterskan se varje människa som unik och bemöta denna människa på ett individuellt 

sätt. Helhetssynen ska vara en utgångspunkt vid vårdandet vilket innebär att se 

komplexiteten hos människan. Det inkluderar även viktiga personer i människans närhet. 

Axelsson, Klang, Lundh Hagelin, Jacobson och Gleissman (2015) skriver att anhöriga till 

patienter med hemodialysbehandling upplever känslor av att vara oförberedda för döden. 

Trots att en medvetenhet hos anhöriga finns för att döden närmar sig, innebär det inte att en 

förståelse finns. Därav menar författarna att sjuksköterskor måste visa intresse, öppenhet 

och ödmjukhet för såväl patienternas, som de anhörigas, existentiella tankar. Detta 

eftersom även anhöriga har en inverkan på patienternas hälsa och välbefinnande. 

Konklusion 

Patienterna med långvarig behandling av hemodialys upplever begränsningar i livet vilket 

påverkar hälsan och välbefinnandet. Det medför känslor av förlust av självständighet och 

delaktighet i livet. En uppkomst av att bli beroende av andra i både praktiska och 

emotionella sammanhang uppstår. Behovet av andra människor kan ge kraft och stärka 

relationer som inverkar positivt på hälsan och välbefinnandet hos patienterna. Upplevelsen 

av att vara begränsad i tid och rum leder till att livet förändras och existentiella frågor 

väcks. Eftersom patienterna upplever att livet är i paus under behandlingstiden blir hoppet 

om en ny njure och en framtid avgörande för att uppleva hälsa och välbefinnande. 
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Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Sjuksköterskor behöver få kunskap om vad begränsningarna som skapas av 

hemodialysbehandlingarna innebär för patienterna. En förbättringsåtgärd som 

sjuksköterskor kan göra är att bilda nätverk med andra dialysenheter. Det kan till 

exempelvis underlätta processen att genomföra hemodialys på annan ort för patienterna. 

Den grundutbildade sjuksköterskan behöver även få ytterligare kunskap om hur 

existentiella samtal kan förbättras och genomföras med patienter som har många 

existentiella frågor. En ökad kunskap om betydelsen av existentiella samtal kan leda till en 

ökad förståelse för patienternas emotionella hälsa. Av kunskapen får sjuksköterskan ett 

mod att våga möta och samtala om de existentiella frågorna. När mer tid avsätts till 

sjuksköterskor för att samtala med patienter kan det skapa en trygghet och minska oron 

som finns hos dem. Detta kan förbättra förståelsen för hur patienterna upplever hälsa och 

välbefinnande trots sjukdom. Förståelse ger ett stöd till patienterna och kan motverka att 

känslor av ohälsa och illabefinnande uppstår. Sjuksköterskor kan ge ytterligare stöd till 

dessa patienter genom att uppmuntra till känslor av hopp och en framtidstro. Kunskap om 

hoppets betydelse för upplevelsen av hälsa och välbefinnande är en viktig del för 

utvecklingen av ämnet omvårdnad. Vidare forskning behövs om hur sjuksköterskor främjar 

till upplevelser av hopp hos patienter. En sådan forskning anser författarna kan förbättra 

omvårdnaden för många patienter oavsett sjukdom. 

  



 

20 

 

REFERENSER 

Referenser till resultatet markeras med * 

Ahmadzadeh, S., Matlabi, H., Allahverdipour, H. & Khodaei Ashan, S. (2017). The 

effectiveness of self-management program on quality of life among haemodialysis patients. 

Progress In Palliative Care, 25(4), 177-184. doi:10.1080/09699260.2017.1345407 

Axelsson, L., Klang, B., Lundh Hagelin, C., Jacobson, S. H. & Gleissman, S. A. (2015). 

Meanings of being a close relative of a family member treated with haemodialysis 

approaching end of life. Journal of Clinical Nursing, 24(3/4), 447–456. https://doi-

org.libraryproxy.his.se/10.1111/jocn.12622. 

* Axelsson, L., Randers, I., Jacobson, S. H. & Klang, B. (2012). Living with haemodialysis 

when nearing end of life. Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 26(1), 45-52. 

doi:10.1111/j.1471-6712.2011.00902.x 

Berglund, M. (2012). Lärande vid långvarig sjukdom: utmaningar för patient och vårdare. 

(1. uppl.) Malmö: Gleerups. 

Brand, S., & Pollock, K. (2018). How is continuity of care experienced by people living 

with chronic kidney disease? Journal of Clinical Nursing, 27(1/2), 153–161. 

https://doi.org/10.1111/jocn.13860 

*Burns, T., Fernandez, R. & Stephens, M. (2017). The experience of waiting for a kidney 

transplant: A qualitative study. Journal Of Renal Care, 43(4), 247-255. 

Doi:10,1111/jorc.12209 

* Calvey, D. & Mee, L. (2011). The lived experience of the person dependent on 

haemodialysis. Journal Of Renal Care, 37(4), 201-207. doi:10.1111/j.1755-

6686.2011.00235.x 

Chantira, C. (2016). The Lived Experience of Patients Receiving Hemodialysis Treatment 

for End-Stage Renal Disease: A Qualitative Study. Journal Of Nursing Research 

(Lippincott Williams & Wilkins), 24(2), 101-108. doi:10.1097/jnr.0000000000000100 

Chen, N., Lin, Y., Liang, S., Tung, H., Tsay, S. & Wang, T. (2018). Conflict when making 

decisions about dialysis modality. Journal Of Clinical Nursing, 27(1/2), e138-e146. 

doi:10.1111/jocn.13890 

Ericson, E. & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar: patofysiologi, omvårdnad, 

behandling. (4. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 



 

21 

 

Eriksson, K. (2015). Den lidande människan. (2. uppl.) Stockholm: Liber. 

Eriksson, K. (1989). Hälsans idé. (2. uppl.) Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

Eriksson, K. (2014). Vårdprocessen. (5. uppl.) Stockholm: Liber. 

Fjerstad, E. (2012). Både frisk och sjuk: att möta personer med långvarig sjukdom. (1. 

uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Friberg, F. (2017a). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av 

kvalitativ forskning. I F. Friberg (red.). Dags för uppsats: vägledning för 

litteraturbaserade examensarbeten. (Tredje upplagan, s. 129-139). Lund: Studentlitteratur. 

Friberg, F. (2017b). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (red.). Dags för uppsats: 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (Tredje upplagan, s. 141-152). Lund: 

Studentlitteratur. 

Garcin, A. (2015). Care of the patient with chronic kidney disease. Medsurg Nursing, 

25(5), 4-7. 

Gerogianni, G. K. & Babatsikou, F. P. (2013). Identification of stress in chronic 

haemodialysis. Health Science Journal, 7(2), 169-176. 

Henricson, M. (2017). Diskussion. I M. Henricson (red.) Vetenskaplig teori och metod: 

från idé till examination inom omvårdnad. (Andra upplagan, s. 411-420). Lund: 

Studentlitteratur. 

Henricson, M. & Billhult, A. (2017). Kvalitativ metod.  I M. Henricson (red.) Vetenskaplig 

teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. (Andra upplagan, s. 111-119). 

Lund: Studentlitteratur. 

Hong, L. I., Wang, W., Chan, E. Y., Mohamed, F. & Chen, H. (2017). Dietary and fluid 

restriction perceptions of patients undergoing haemodialysis: an exploratory study. Journal 

of Clinical Nursing, 26(21/22), 3664–3676. https://doi.org/10.1111/jocn.13739 

Högskolan i Skövde. (2017). Ämnet omvårdnad-definition, beskrivning och progression. 

DNR-HS 2017/786, Skövde. Hämtad 11 oktober, 2018, 

från  http://www.his.se/PageFiles/3459/Omv%C3%A5rdnad%20%20beskrivning%20och

%20definition.pdf 

* Jonasson, K. & Gustafsson, L-K. (2017). You live as much as you have time to: The 

experience of patients living with hemodialysis. Nephrology Nursing Journal, 44(1), 35-

41. 

https://www.his.se/PageFiles/3459/Omv%25C3%25A5rdnad%2520-%2520beskrivning%2520och%2520definition.pdf
https://www.his.se/PageFiles/3459/Omv%25C3%25A5rdnad%2520-%2520beskrivning%2520och%2520definition.pdf
http://www.his.se/PageFiles/3459/Omv%C3%A5rdnad%20-%20beskrivning%20och%20definition.pdf


 

22 

 

* Jones, D. W., Harvey, K., Harris, J. P., Butler, L. T. & Vaux, E. C. (2018). 

Understanding the impact of haemodialysis on UK National Health Service patients' well-

being: A qualitative investigation. Journal Of Clinical Nursing, 27(1/2), 193-204. 

doi:10.1111/jocn.13871 

Karlsson, E. K. (2017). Informationssökning.  I M. Henricson (red.) Vetenskaplig teori och 

metod: från idé till examination inom omvårdnad. (Andra upplagan, s. 81-97). Lund: 

Studentlitteratur.  

Kjellström, S. (2017). Forskningsetik. I M. Henricson (red.) Vetenskaplig teori och metod: 

från idé till examination inom omvårdnad. (Andra upplagan, s. 57-80). Lund: 

Studentlitteratur. 

Koons, B. & Smeltzer, S.C. (2018). The patient experience of waiting on the deceased 

donor kidney transplant list while receiving dialysis. Nephrology Nursing Journal, 45(4), 

349-355. 

Li Marzi, V., Campi, R., Sessa, F., Pili, A., Vignolini, G., Gacci, M. & ... Serni, S. (2018). 

Standardized Duplex Ultrasound-Based Protocol for Early Diagnosis of Transplant Renal 

Artery Stenosis: Results of a Single-Institution Retrospective Cohort Study. Biomed 

Research International, 1-9. doi:10.1155/2018/2580181 

Lindblad Tungsten, L. (2004). Praktisk hemodialys. I G. Nyberg & A. Jönsson (red.) 

Njursjukvård.  (s. 169-182) Lund: Studentlitteratur. 

Lovink, M. H., Kars, M. C., Man, van G. J. M. & Schoonhoven, L. (2015). Patients’ 

experiences of safety during haemodialysis treatment - a qualitative study. Journal of 

Advanced Nursing, 71(10), 2374–2383. https://doi-

org.libraryproxy.his.se/10.1111/jan.12690 

Lundh, U. (1994). Anpassning, oberoende och känsla av kontroll. I M. Bury & B. Richt 

(red.).  Livskvalitet: teori, mätning och realitet. s.125-139. Linköping: Univ., Tema Hälsa 

och samhälle. 

* Majeed-Ariss, R., Wearden, A., Jayanti, A., Mitra, S. & Schulz, T. (2017). The 

anticipated and the lived experience of home and in-centre haemodialysis: Is there a 

disconnect?. Journal Of Health Psychology, 22(12), 1524-1533. 

doi:10.1177/1359105316630135 

Mohammadi-Kalaveh, S., Toulabi, T., Hasanvand, S., Gholami, M. & Ghasemi, F. (2018). 

The Impact of Multidisciplinary Rehabilitation on Depressive Symptoms in Hemodialysis 

Patients. Western Journal Of Nursing Research, 40(5), 738-752. 

doi:10.1177/0193945916685091 



 

23 

 

* Monaro, S., Stewart, G. & Gullick, J. (2014). A 'lost life': coming to terms with 

haemodialysis. Journal Of Clinical Nursing, 23(21/22), 3262-3273. 

doi:10.1111/jocn.12577 

* Moran, A. (2016). Experiences of Patients on Outpatient Hemodialysis Therapy Who 

Are Anticipating a Transplant. Nephrology Nursing Journal, 43(3), 241-250. 

Nordenfelt, L. (2004). Livskvalitet och hälsa: teori & kritik. (2. uppl.) Linköping: Univ., 

Institutionen för hälsa och samhälle. 

Priebe, G. och Landström, C. (2017). Den vetenskapliga kunskapens möjligheter och 

begränsningar - grundläggande vetenskapsteori. I M. Henricson (red.) Vetenskaplig teori 

och metod: från idé till examination inom omvårdnad. (Andra upplagan, s. 25-42). Lund: 

Studentlitteratur.  

* Rees, J., Chilcot, J., Donnellan, W. & Soulsby, L. (2018). Exploring the nature of illness 

perceptions in people with end‐stage kidney disease. Journal Of Renal Care, 44(1), 19-29. 

doi:10.1111/jorc.1222 

Seeberger, A. (2011). Njurarna: de som håller oss i balans. Stockholm: Karolinska 

Institutet University Press. 

Simonsen, O. (2015). Självdialys eller assisterad dialys - hemma eller på institution. I N. 

Clyne & B. Rippe (red.). Njursjukdom: teori och klinik. (1. uppl., s. 401-407). Lund: 

Studentlitteratur. 

Socialstyrelsen (2015). Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig: handbok 

för vårdgivare, chefer och personal: aktuell från 1 januari 2015. (4. uppl.) Stockholm: 

Socialstyrelsen.  

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2014). Mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – 

patientupplevelser.  Hämtad 29 augusti, 2018, från 

https://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/mall_kvalitativ_forskningsmetodik.pdf  

Svenskt njurregister (2017). Årsrapport. Jönköping: Svenskt njurregister. 

Svensk sjuksköterskeförening (2016a). Personcentrerad vård. Stockholm: Svensk 

sjuksköterskeförening. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. 

Svensk sjuksköterskeförening (2016b). Värdegrund för omvårdnad: reviderad 2016. (1. 

rev. uppl.) Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. 



 

24 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.  

Söderberg, S. (2014). När livet inte kan tas för givet. I S. Söderberg (red.). Att leva med 

sjukdom. (2. uppl. s. 15-22) Lund: Studentlitteratur. 

Waldum, B. & Os, I. (2015). Hypertoni och aterosklerotisk njursjukdom. I N. Clyne & B. 

Rippe (red.). Njursjukdom: teori och klinik. (1. uppl., s. 23-38). Lund: Studentlitteratur. 

Weiss, L. (2015). Hemodialys. I N. Clyne, & B. Rippe (red.). Njursjukdom: teori och 

klinik. (1. uppl, s. 423-431) Lund: Studentlitteratur. 

Wiklund Gustin, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis.Stockholm: Natur och kultur. 

Yagil, Y., Geller, S., Levy, S., Sidi, Y. & Aharoni, S. (2018). Body-image, quality of life 

and psychological distress: a comparison between kidney transplant patients and a 

matching healthy sample. Psychology, Health & Medicine, 23(4), 424-433. 

doi:10.1080/13548506.2017.1400668 

* Yngman‐Uhlin, P., Fogelberg, A. & Uhlin, F. (2016). Life in standby: hemodialysis 

patients' experiences of waiting for kidney transplantation. Journal Of Clinical Nursing, 

25(1/2), 92-98. doi:10.1111/jocn.12994 

Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I F. Friberg (red.). Dags för uppsats: 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (Tredje upplagan, s. 59-82). Lund: 

Studentlitteratur.  



 

 

 

Bilaga 1. 

 

Databas 

Datum 

Sökord Antal träffar/ 

lästa titlar 

Lästa 

abstrakt 

Valda 

artiklar 
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patient* AND 
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Bilaga 2. 

 

Författare Axelsson, L., Randers, I., Jacobson, S. H. & Klang, B. 

Title Living with haemodialysis when nearing end of life. 

Årtal 2012 

Tidskrift Scandinavian Journal Of Caring Science 

Syfte/perspektiv Syftet med studien är att beskriva och belysa betydelsen av att vara 

allvarligt sjuk och genomgå hemodialys under livets sista tid. 

Metod Kvalitativ studie.  

Intervjuer med 8 patienter i åldrarna 66-87 år. 

Resultat Resultatet bidrar till en ökad kunskap om hur komplicerad 

livsvärlden är för dessa patienter och betydelsen av att lyssna på 

deras berättelser och upplevelser. Vårdpersonal som arbetar med 

hemodialys bör inneha en palliativ vårdfilosofi som förbättrar 

vården för de patienter som har hemodialys och närmar sig slutet 

av livet. 

Förekomst av 

forskningsetiska 

övervägande 

Studien har fått ett formellt godkännande av Etisk 

granskningsstyrelse. Deltagarna fick muntlig och skriftlig 

information om studien, och möjlighet att avbryta sin medverkan i 

studien när som helst. Informationen från deltagarna behandlades 

konfidentiellt.  

Författare Burns, T., Stephens, M. & Fernandez, R. 

Title The experience of waiting for a kidney transplant: A qualitative 

study. 

Årtal 2017 

Tidskrift Journal Of Renal Care 

Syfte/perspektiv Studiens syfte är att ge en ökad förståelse om patienters upplevelse 

av dialysbehandling i väntan på en njurtransplantation från en 

donator.    

Metod Kvalitativ studie. 

Två fokusgrupper med totalt 6 deltagare i ålder 29-63 år med 

varierad behandlingstid med dialys.  Ett formulär med semi-

strukturerade frågor användes i grupperna.  



 

 

 

Resultat Resultatet beskriver hur patienter som genomgår dialys och väntar 

på njurtransplantation upplever och lever med ovisshet, påfrestning 

både fysiskt och psykiskt av dialysbehandling, förändring i 

relationer och känslorna inför en avliden donator 

Förekomst av 

forskningsetiska 

övervägande 

Etiskt godkännande för att genomföra studien erhölls från sjukhus- 

och universitetskommitténs etikkommittéer. Pseudonymer har 

använts för att skydda deltagarnas integritet och deltagarna 

instruerades att informationen som delades kommer att vara 

konfidentiell och inte delas utanför gruppen. 

 Författare Calvey, D., & Mee, L. 

Title The lived experience of the person dependent on haemodialysis. 

Årtal 2011 

Tidskrift Journal Of Renal Care 

Syfte/perspektiv Syftet med denna studie var att beskriva patienters upplevelser och 

liv under behandling av hemodialys. 

Metod Kvalitativ studie. 7 deltagare intervjuades med semi-strukturerade 

frågeformulär. Patienterna var mellan 29-60 år. 

Resultat I resultatet framkom det att patienternas liv påverkades av 

behandling med hemodialys. Förändrad självbild, den planerade 

framtiden och tiden här och nu vänds upp och ner och känslor av 

rädsla och osäkerhet finns.  

Förekomst av 

forskningsetiska 

övervägande 

Deltagarna har gett sitt samtycke till studien, och etiska principer 

upprätthålls under hela studien.  

Författare Jonasson, K. & Gustafsson, L-K. 

Titel You Live as Much as You Have Time To: The Experience of 

Patients Living with Hemodialysis. 

Årtal 2017 

Tidskrift Nephrology Nursing Journal 

Syfte/perspektiv Syftet med denna studie var att beskriva erfarenheter och 

upplevelser av patienter som genomgår hemodialys.   



 

 

 

Metod Kvalitativ studie. I studien användes öppna frågor och en 

semistrukturerad intervjuguide. Det var totalt 9 deltagare i åldern 

41-90 år.  

Resultat Resultatet av studien beskriver att livet med hemodialys upplevs 

som en övergång från frihet till fångenskap, att anpassa sig till ett 

nytt liv och att finna acceptans för det förändrade livet.  

Förekomst av 

forskningsetiska 

övervägande 

Studien genomfördes i enlighet med de etiska riktlinjerna i 

Helsingforsdeklarationen. Alla deltagare blev 

informerade om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och att 

alla insamlade uppgifter skulle hanteras 

konfidentiellt. 

Författare Jones, D. W., Harvey, K., Harris, J. P., Butler, L. T. & Vaux, E. C. 

Titel Understanding the impact of haemodialysis on UK National Health 

Service patients' well-being: A qualitative investigation. 

Årtal 2018 

Tidskrift Journal Of Clinical Nursing 

Syfte/perspektiv Syftet med denna studie var att inhämta perspektiv från  patienter 

om de utmaningar som kommer till följd av att få behandling med 

hemodialys.  

Metod Kvalitativ studie med individuella semi-strukturerade intervjuer 

med 20 deltagare i åldern 55-88 år.  

Resultat Resultat av studien beskriver att begränsningar i livet uppkommer 

vid hemodialys som innehar en negativ inverkan på patientens 

livskvalitet. Negativa förändringar hos patienterna i deras relationer 

samt förändringar i det kognitiva och det fysiska välmåendet. 

Förekomst av 

forskningsetiska 

övervägande 

Studien har genomgått en etisk prövning. Deltagarna fick muntlig 

och skriftlig information om studien innan deltagande. Skriftligt 

informerat samtycke erhölls från deltagarna före intervjuerna.  

Författare Majeed-Ariss, R., Wearden, A., Jayanti, A., Mitra, S. & Schulz, T. 

Titel The anticipated and the lived experience of home and in-centre 

haemodialysis: Is there a disconnect?. 

Årtal 2017 

Tidskrift Journal Of Health Psychology 



 

 

 

Syfte/perspektiv Syftet med studien var att utforska erfarenheter hos patienter med 

hemodialys i hemmet och på mottagning, för att kunna belysa 

hinder och hjälpmedel vid vid behandling med hemodialys i 

hemmet.  

Metod Kvalitativ studie. Semi-strukturerade intervjuer med 32 deltagare. 

Patienterna var i åldern mellan 30-75 år.  

Resultat Resultatet av studien visade förändringar i hur patienterna 

uppfattade sig själva och att familjen runt omkring patienten 

påverkas av hemodialysen. Det framkom även olika fördelar och 

nackdelar med hemodialys i hemmet och hemodialys på 

mottagning samt även praktiska problem med hemodialys och att 

klara av behandlingen. 

Förekomst av 

forskningsetiska 

övervägande 

Studien har genomgått en etisk prövning och deltagarna med dialys 

på mottagning fick muntlig information om studien. Patienter med 

dialys i hemmet fick information om studien skriftligt. Information 

om att när som helst avbryta studien utan att vården av patienten 

skulle bli påverkad gavs till samtliga deltagare.  

Författare Moran, A. 

Titel Experiences of Patients on Outpatient Hemodialysis Therapy Who 

Are Anticipating a Transplant. 

Årtal 2016. 

Tidskrift Nephrology Nursing Journal 

Syfte/perspektiv Syftet med studien var att ge en noggrann och detaljerad 

beskrivning av patienters erfarenheter med njursvikt som genomgår 

hemodialysbehandling som väntar på njurtransplantation. 

Metod Kvalitativ studie. Djupgående intervjuer i form av konversation. 

Totalt 12 deltagare i åldern 27-60 år.  

Resultat Resultat av studien beskriver hur patienterna upplevde 

extensionella svårigheter i att leva med njurproblematik och 

behandling av hemodialys. 

Förekomst av 

forskningsetiska 

övervägande 

Ett formellt skriftligt etiskt godkännande gavs av 

forskningsetikutskottet. Deltagarna fick muntlig och skriftlig 

information om studien och ett skriftligt samtycke från samtliga 

deltagare erhölls. Deltagarnas integritet och konfidentialitet 

bibehölls under hela studien samt att varje deltagare fick en 

pseudonym för att skydda sin identitet. Deltagarna informerades 



 

 

 

om att de hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst under 

studiens gång. 

Författare Monaro, S., Stewart, G. & Gullick, J. 

Titel A 'lost life': coming to terms with haemodialysis. 

Årtal 2014 

Tidskrift Journal Of Clinical Nursing 

Syfte/perspektiv Syftet med studien var att beskriva hur patienter och deras anhöriga 

upplevde den tidiga fasen livet med behandling av hemodialys.  

Metod Kvalitativ studie med semi-strukturerade intervjuer. 11 patienter 

och 5 anhöriga deltog. Patienternas ålder varierade mellan 30-80 år. 

Resultat Resultat av studien beskrev att patienterna upplevde den första 

tiden av dialys som ett förlorat liv med känslor av chock och sorg. 

Brist på förberedelse av behandling med hemodialys gav känslor av 

förlust av spontanitet, självständighet och frihet samt förändrade 

och förlorade sociala relationer. Sorg i förlorad förmåga att bidra 

till samhälle och familjeliv uppstod och förändring i sitt kroppsliga 

mående.   

Förekomst av 

forskningsetiska 

övervägande 

Etiskt godkännande erhölls. Deltagarna fick information om 

studien och lämnade ett skriftligt samtycke. 

Författare Rees, J., Chilcot, J., Donnellan, W. & Soulsby, L. 

Titel Exploring the nature of illness perceptions in people with end‐stage 

kidney disease. 

Årtal 2018. 

Tidskrift Journal Of Renal Care 

Syfte/perspektiv Syftet med studien var att få förståelse för hur personer med 

njursvikt stadie 5 upplever sin sjukdom. 

Metod Kvalitativ studie med semi-strukturerade intervjuer. Totalt deltog 

11 patienter i studien. Patienterna var i åldrarna 28-71 år. 

Resultat Ur resultatet uppstod tre teman: njurproblematik, påtvingad 

anpassning och att hantera sin sjukdom. Patienterna diskuterade de 

största punkterna i relation till sin sjukdomsuppfattning som var 

konsekvenser, kontroll, planering av tid och identitet.  



 

 

 

Förekomst av 

forskningsetiska 

övervägande 

Ett etiskt godkännande erhölls. All personlig information som 

deltagarna uppgav togs bort för att säkerställa anonymitet.  

Författare Yngman‐Uhlin, P., Fogelberg, A. & Uhlin, F. 

Titel Life in standby: hemodialysis patients' experiences of waiting for 

kidney transplantation. 

Årtal 2016 

Tidskrift Journal Of Clinical Nursing 

Syfte/perspektiv Syftet med studien var att utforska patienters erfarenheter av 

hemodialys och som väntar på en njurtransplantation. 

Metod Kvalitativ studie. Intervjuerna genomfördes med öppna frågor till 

deltagarna. Det var 8 deltagare i åldern 33-53 år,  

Resultat Resultat av studien visade att fyra olika kategorier framkom. Det 

var processen om att vänta med olika tankar och känslor som följd, 

medvetenheten om den begränsade tiden och om att ständigt vara 

tillgänglig för transplantation, vikten av en god kommunikation 

samt lindring och hopp om framtiden.  

Förekomst av 

forskningsetiska 

övervägande 

Skriftligt informerat samtycke erhölls från samtliga deltagare, och 

de etiska principerna i Helsingforsdeklarationen följdes. Studien 

godkändes av den regionala etiska granskningskommittén.  

 

 

 

 

 

 


