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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Hemodialys är en behandling som är aktuell vid kronisk njursvikt då njurarnas 

renande funktion ej längre fungerar och behöver ersättas. Behandlingen är tidskrävande och 

påverkar patienten både fysiskt och psykiskt. Patienten kan upplevda någon form av lidande 

och det är sjuksköterskans ansvar att främja hälsa och välbefinnande genom att förmedla 

kunskap och information samt att främja delaktighet och ta patientens autonomi i beaktande. 

Syfte: Beskriva patienters erfarenheter av sin vardag när de behandlas med hemodialys. 

Metod: Litteraturbaserad med grund i analys av kvalitativ forskning. Resultat: Ur analysen 

framkom två huvudkategorier; Hemodialysen styr vardagen och Anpassar till ett förändrat 

liv med sju tillhörande underkategorier. Slutsats: Restriktioner bidrog till svårigheter att 

hantera sin vardag. Behov av kunskap för att hantera vardagen var viktigt och 

sjuksköterskans bemötande påverkar patienten både positivt och negativt. Patienter erfar sin 

vardag olika och vissa hanterar den bra, upplever hälsa och meningsfullhet medan andra 

känner lidande och har ingen motivation för att kunna hantera vardagen.  
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___________________________________________________________________________ 

Background: Haemodialysis can replace the filtration function of the kidneys when needed 

at end-stage renal disease. It is a treatment that causes suffering of different types and 

consumes a lot of time and has a physical and psychological effect. Knowledge, information, 

autonomy and participation are of importance for patients perceptions of wellbeing and the 

nurse has a supporting role. Aim: To describe patient’s experiences of their daily life when 

on haemodialysis. Method: Literature based with analysis of qualitative studies. Result: 

From the analysis two main categories emerged; Haemodialysis control daily life and 

Adapting to a different life, with seven subcategories. Conclusion: Restrictions in daily life 

was difficult to manage and the patients needed knowledge to be able to go through the day. 

The behaviour of the nurse had an influence on the patient, both positive and negative. Every 

patient experience their daily live different when on haemodialysis and some manage well 

and felt healthy while some suffered and felt illness and had no motivation. 
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INLEDNING 

Kronisk njursvikt eller chronic kidney disease (CKD), ökar globalt och år 2017 uppskattades 

vart 20:e dödsfall i världen bero på kronisk njursvikt (Karolinska institutet, 2020). Efter 

AIDS och diabetes är CKD den sjukdom i världen som föranleder flest fall av förtidig död. 

CKD kan föranledas av andra njursjukdomar, men de vanligaste bakgrundssjukdomarna är 

långtgående diabetes och högt blodtryck under en längre tid (Nyström & Haraldsson, 2015). 

Då CKD är en progressiv sjukdom där njurarnas renande funktion avtar gradvis kommer 

patienterna så småningom vara i behov av dialysbehandling (Ericson & Ericson, 2012). I 

Sverige har antalet patienter som behandlas med någon form av dialys på grund av CKD 

fördubblats sedan 1990-talet och i denna studie kommer de patienter som behandlas med 

bloddialys, så kallad hemodialys (HD) på sjukhus att ingå. År 2018 erhöll 3245 personer HD 

varav 3115 på sjukhus och resten i det egna hemmet (Svenskt njurregister, 2019). HD är en 

tidskrävande behandling som fordrar mycket planering i patienters vardag. För att 

sjuksköterskor ska kunna möta behovet av omvårdnad vid HD, behövs kunskap om 

patienters vardag i samband med HD. Genom att sjuksköterskor tar del av erfarenheterna 

kan en mer anpassad omvårdnad skapas för att främja hälsa och minska lidande hos 

patienten. 

BAKGRUND 

Kronisk njursvikt (CKD) 

Njurarna är livsviktiga och utan dess funktion klarar inte kroppen av att upprätthålla balansen 

av vätska, elektrolyter och andra viktiga ämnen, så kallad homeostas (Nyström & 

Haraldsson, 2015). Överflödig vätska, salter och andra slaggprodukter avlägsnas från 

kroppen genom filtration i njurarna och oönskade ämnen samt vätska förs ut från kroppen i 

form av urin. Då njurarnas förmåga att filtrera blodet avtar vid CKD, kommer 

slaggprodukterna stanna kvar i blodbanan och kroppen blir så småningom förgiftad. Detta 

tillstånd kallas uremi och kan påverka alla kroppens organ med olika symtom som följd 

(Nyström & Haraldsson, 2015). Tidiga symtom är ofta diffusa och kan utgöras av tilltagande 

trötthet och att känna sig frusen. Andra symtom är aptitlöshet, illamående och 

smakförändringar med viktnedgång som följd. Vätskerubbning i form av övervätskning är 

vanligt och orsakar också andfåddhet. Muskelsvaghet och ledbesvär förekommer, liksom 

torr hud och kraftig klåda. ”Restless legs” och domningar i fötter, underben och händer med 

permanent känselbortfall vid långt gången CKD är andra symtom liksom anemi som tilltar i 

takt med sjukdomens utveckling. När sjukdomen upptäcks är den många gånger så långt 

gången att en dialysbehandling redan är aktuellt (Johansson, 2004). CKD kan delas in olika 

stadier beroende på vilken funktion som finns kvar i njurarna. Slutstadiet, stadie 5 kallas 

terminal njursvikt och kräver dialys eller transplantation (Ericson & Ericson, 2012). 



 

2 

 

Hemodialys 

Hemodialys (HD) innebär att blodet renas utanför kroppen (Weiss, 2015). Principen är 

diffusion genom finporigt semipermeabelt filter, där blodet finns på den ena sidan och 

dialysvätska på den andra. Koncentrationsskillnad mellan blod och dialysvätska, får 

oönskade små partiklar att diffundera genom filtret från blodet till dialysvätskan. Genom en 

tryckskillnad mellan sidorna, kan även överflödig vätska pressas genom filtret till 

dialysvätskan, så kallad ultrafiltration. I en sådan filtration medförs även större partiklar, 

vilka normalt sett inte tar sig genom filtret eller vilka förekommer i för låg koncentration för 

att diffundering ska ske (Weiss, 2015). För att förmå forsla blodet utanför kroppen till 

dialysmaskinen och tillbaka igen, krävs tillgång till blodbanan vilket i första hand sker med 

en arteriovenös fistel (AV-fistel). En AV-fistel innebär en ihopkoppling mellan en artär och 

en ven i armen (Lund Widebäck, 2004). Dialystillfället är individuellt anpassad för patienten 

vad gäller flöde, tryck, dialyssammansättning samt hur mycket vätska som behöver dras från 

blodbanan. Behandlingen är tidskrävande och tar med förberedelser och resa till och från 

sjukhuset inräknat mellan fyra och sex timmar (Lindblad Tungsten, 2004). Utöver 

tidsåtgången ges restriktioner och rekommendationer vad gäller kost och dryck för att täcka 

förlust av bland annat protein vid HD, samt minska intag av vätska för att undvika 

övervätskning. Maximalt rekommenderat vätskeintag per dygn är ofta runt 500-1000 ml 

utöver urinutsöndringen (Eyre, 2015). Tidigare forskning har visat att patienter som 

behandlas med HD upplever det påfrestande och inskränkande i livet. Begränsningarna som 

beskrivits upptar nästan alla delar av patientens vardagliga liv vilket kan leda till en 

försämrad upplevd livskvalité (Al-Arabi, 2006; Bourbonnais & Tousignant, 2012; Eyre, 

2015; Lindblad Tungsten, 2004; Smith et al., 2010; Timmers et al., 2008). En annan viktig 

faktor som påvisats i tidigare forskning är att brister i interaktion och bemötande från 

sjuksköterskor och vårdpersonal påverkar patienter och skapar negativa känslor kring 

behandlingen (Axelsson et al, 2012). HD är enbart livsuppehållande och för patienter som 

är beroende av en livslång behandling är det viktigt att kunna känna trygghet. Därför är en 

god omvårdnad betydelsefullt där patienter känner tillit, både till dialysutrustningen och till 

sjuksköterskan som utför behandlingen (Lindblad Tungsten, 2004). 

Hälsa 

Hälsa innebär mer än frånvaro av sjukdom. Hälsa innebär upplevelse av fysiskt, psykiskt 

och socialt välbefinnande (World Health Organization [WHO], 1948). Hälsa består av 

optimalt välbefinnande vilket uppnås genom; god fysik, känslomässig balans, god social 

anpassning, intellektuell förskaffenhet, en tro på livets innebörd, jämn fördelning av arbete 

och fritid samt god levnadsstandard (Anspaugh et al., 2009). Eriksson (1994) beskriver att 

hälsa kan upplevas i mer eller mindre grad genom att utstå eller tolerera lidande. Hälsa är 

liksom lidande inte statisk och kan definieras utifrån olika nivåer så som att; ha hälsa, känna 

hälsa och vilja känna hälsa. Eriksson (1989) skriver att det finns många villkor för hälsa och 

att den avgörande bilden beror på individens människosyn. Hälsa kan vara att känna sig hel 

som människa både fysisk, psykiskt och andligt. Al-Arabi (2006) beskriver hur patienter 

med CKD trots sjukdom och HD, upplever hälsa och välbefinnande då behandlingen skänker 

dem personlig tillfredställelse. HD bidrar till att livet kan fortgå vilket får dem att känna 
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glädje och genom acceptans och stöttning från andra känner de att livet är värt att leva (Al-

Arabi, 2006). Patienters hälsa regleras även i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) där 

målet med lagen enligt kapitel 3, § 1 är att en god hälsa och vård ska upprätthållas, samt § 2 

i samma kapitel anges det att ohälsa ska förebyggas (SFS 2017:30). Eriksson (1989) 

konstaterar att hälsa även är förenat med lidande då en lidande människa kan drivas framåt 

och se nya möjligheter genom en önskan om bättre hälsa. Hälsan och lidandet ökar och 

minskar i kraft i relation till varandra beroende på vad som sker i livet. Författaren beskriver 

detta som hälsopositioner vilket illustreras i ett hälsokors där olika positioner av objektiv 

och subjektiv hälsa samt förekomst och frånvaro av sjukdom och relationen dem emellan 

skildras (Eriksson, 1989).  

Hälsokorset 

  

 Känsla av välbefinnande 

                    + 

 

   

 A. Upplevd hälsa              B. Verklig hälsa. 

                                    Känsla av 

                                           välbefinnande 

Förekomst av            Frånvaro av 

objektiva                                                                                 objektiva 

 dysfunktionella    - +      dysfunktionella 

 yttringar                yttringar 

 

  D. Verklig och                  C. Upplevd ohälsa. 

                    upplevd ohälsa                  Känsla av illabefinnande 

   

   - 

         Känsla av illabefinnande 

Figur. Individens hälsopositioner (Eriksson, 1989, s.46). 

Hälsokorset illustrerar Eriksson (1989) med en horisontell axel och en vertikal axel. Den 

horisontella axeln har i det vänstra ändläget maximal närvaro av objektiva sjukdomsfynd 

eller dysfunktion och i det högra ändläget helt avsaknad av densamma. Den vertikala axeln 

beskriver i det nedre läget känsla av illabefinnande och i det övre läget känsla av 

välbefinnande. Beroende på vart i korset en patient befinner sig, upplever individen olika 

tillstånd av hälsa och välbefinnande eller ohälsa och illabefinnande. Även om förekomst av 

sjukdomsfynd eller dysfunktion finns, kan hälsa upplevas om patienten befinner sig högt på 

den vertikala axeln. I motsats kan ohälsa upplevas trots frånvaro av sjukdomsfynd och 

dysfunktion, om patienten befinner sig på nedre delen av samma axel. Förekomst av sjukdom 



 

4 

 

behöver således inte innebära en upplevelse av ohälsa och frånvaro av sjukdom behöver inte 

innebära upplevd hälsa (Eriksson, 1989). 

Lidande 

Eriksson (1994) konstaterar att begreppet lidande har många innebörder så som känsla av 

pina, att lida ett kval, att våndas eller smärtas över något, till att förknippas med lidande i 

samband med sveda, värk samt sjukdom. Begreppet är mångfacetterat och kan även 

associeras med positiva känslor så som lust, önskan eller hälsa, något som för den lidande 

personen framåt. Lidande är föränderligt och följer människan genom livet. Benämningen 

patient var först inte förknippat med sjukdom utan har sin grund i begreppet lidande i 

betydelsen tålmodighet och passivitet. Betydelsen har förändrats genom åren mot en mer 

medicinsk definition där liknelsen var, den som är sjuk eller behandlas för en åkomma och 

själva sjukdomen var betydelsen mer än människan som lider (Eriksson, 1994). Enligt 

Arman (2015) är lidandet en del av livet och först när det accepteras kan fullständig hälsa 

upplevas, då tillstånden är oundvikligt förenade med varandra. Genom att lära sig leva med 

det konstaterandet kan människan utvecklas och nå sin fulla kapacitet och i strävan efter 

personliga mål och behov ökar välbefinnandet och känslan av hälsa (Arman, 2015). Inom 

vården beskriver Eriksson (1994) tre olika lidanden, sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande. Oavsett orsaken till lidandet är målsättningen, både för sjuksköterska och för 

patient, att högre hälsa uppnås. Kampen mot lidandet kan angripas från två perspektiv, 

antingen genom ett accepterande eller ett undflyende. Acceptera innebär att lidandet godtas, 

konfronteras och bearbetas för att avlägsnas, bemästras eller söka efter lidandets mening. 

Undflyende innebär att ta avstånd från, förneka existensen av eller underkasta sig lidandet. 

Oavsett perspektiv görs lidandet mer uthärdligt vilket är jämförbart med hälsa. Arbetet med 

att lindra lidande kan jämställas med ett lidandets drama, där sjuksköterskan är medaktör i 

patientens drama och har förmåga att visa medlidande (Eriksson, 1994). 

Sjukdomslidande 

Enligt Eriksson (1994) innebär sjukdomslidande att patienten åsamkas lidande genom fysisk 

eller psykisk smärta och obehag, på grund av sin sjukdom och behandling och dess symtom. 

Lidande till följd av sjukdom och dess behandling kopplas vanligtvis till fysisk smärta som 

kan vara olidlig i försök att uthärda. Sjukdomslidande kan även yttra sig själsligt till följd av 

skam- och skuldkänslor över sin sjukdom eller genom att patienten känner stress av att vara 

en börda och beroende av någon annan (Eriksson, 1994). I tidigare forskning beskriver 

patienter med CKD att behandling med HD orsakar sjukdomslidande som yttrar sig både 

fysiskt och psykiskt (Bayhakki, & Hatthakit, 2012; Bourbonnais & Tousignant, 2012; 

Hagren et al., 2005).  

Vårdlidande 

Roten till vårdlidande utgörs ofta av en skev maktposition där människan bakom patienten 

blir förminskad, känner sig kränkt, ej lyssnad på, nonchalerad eller utsatt för tvång, vilket 
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reducerar dess integritet och värdighet (Eriksson, 1994). Skyman et al. (2016) belyser 

vårdlidande i en studie där patienter upplever att vårdpersonalens beteende får dem att känna 

sig som drabbade av pest, som om de var smutsiga och skyldiga. Bristen på dels respekt och 

värdighet, dels information och kompetens gör dem sårbara och deras självbild och 

kroppsuppfattning blir rubbad (Skyman et al., 2016). Vårdlidande kan även bero på utebliven 

vård så som att patientens behov ej uppmärksammas, nonchaleras eller glöms av (Eriksson, 

1994). 

Livslidande 

Livslidande innebära att livet som helhet förändras till det sämre på grund av sjukdom samt 

behandling och de förändringar det för med sig för patienten (Eriksson, 1994). Tidigare 

forskning visar att svåra och kroniska skador och kronisk sjukdom med efterföljande 

symtom och komplikationer kan orsaka livslidande. Minskad ork och nedsatt mobilitet som 

följd begränsar patienter fysiskt med sämre möjlighet att fortsätta sitt liv som innan samt 

genom nedsatt arbetsförmåga. Livet kan också påverkas psykiskt då osäkerhet, stress och 

känslan att vara beroende av någon annan, kan leda till minskat välbefinnande och ökat 

lidande i vardagen (Bourbonnais & Tousignant, 2012; Hagren et al. 2005; Paiva et al., 2010).  

Känsla av sammanhang (KASAM) 

Antonavsky (2005) menar att känslan av sammanhang (KASAM) styr om en person 

upplever hälsa eller ohälsa, oberoende av förekomst eller icke förekomst av verklig sjukdom. 

Skillnaden i upplevelsen beror på den resistens en individ har inför de utmaningar vardagen 

levererar och hur vardagen upplevs som sammanhängande, genom att den är begriplig, 

hanterlig och meningsfull. KASAM bygger på tre delar - begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet innebär att det som sker i livet, både inom och utom kroppen 

kan förstås och förutses och när individen drabbas eller utsätts för en händelse, förmår den 

lösa problemet genom förnuft. Vid hög känsla av begriplighet klarar individen av att ta sig 

genom en kaotisk situation. Hanterbarhet handlar om att resurser som finns tillgängliga eller 

en individs egna resurser bidrar till en känsla av att mer eller mindre kunna hantera en 

uppkommen situation. Det kan vara att lita på någon eller att själv klara av att lösa ett 

problem, men individer med en hög känsla av hanterbarhet ser positivt på situationen och 

tar sig igenom och vidare. Meningsfullhet innebär att en individ är delaktig och medverkar i 

något som motiverar och engagerar. Livet är tillräckligt meningsfullt för att investera känslor 

och engagemang. När en individ med hög känsla av meningsfullhet ställs inför en utmaning 

konfronterar den situationen, engagerar sig och löser utmaningen. De tre delarna bidrar 

tillsammans att skapa KASAM (Antonovsky, 2005). 
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Sjuksköterskans funktion och ansvar 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) är sjuksköterskans särskilda kompetensområde 

omvårdnad med grund i vetenskaplig kunskap och en humanistisk människosyn. 

Kompetensbeskrivningen innehåller sex kärnkompetenser vilket innebär att sjuksköterskan 

ska ansvara och leda det patientnära omvårdnadsarbetet i team med patientens 

grundläggande behov av både fysisk, psykosocial, andlig och kulturell karaktär i fokus. 

Arbetet ska utgå från gällande lagar och författningar samt vara personcentrerat där vården 

utgår från patienten och dess anhöriga, vilka är unika individer med individuella behov och 

möjligheter. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) har patienten rätt till vård på 

lika villkor som ska ges med respekt för den enskilda människans värdighet och allas lika 

värde. Svensk sjuksköterskeförening (2017) anger att sjuksköterskan ska kunna bedöma och 

främja hälsotillståndet hos individen genom att förstå patientens subjektiva och objektiva 

uppfattning om sitt hälsotillstånd. Utifrån det subjektiva och objektiva omvårdnadsbehovet 

ska sjuksköterskan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera omvårdnaden genom 

metoder baserade på kritisk reflektion och vetenskaplig kunskap. Sjuksköterskan har även 

en pedagogisk funktion gentemot sin patient och ska sträva efter att göra patienten väl 

informerad och delaktig i sin vård med bibehållen integritet (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Patientens rättigheter i sin vård motiveras och regleras i patientlagen (SFS 2014:821) 

vars syfte bland annat är att stärka och tydliggöra patientens rätt till information, delaktighet, 

självbestämmande och integritet (SFS 2014:821). Utöver kompetensbeskrivningen i Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) finns International Council of Nurses etiska kod för 

sjuksköterskor (International Council of Nurses, 2014), vilken hanterar de etiska svårigheter 

sjuksköterskan ställs inför gentemot allmänheten, yrkesutövningen, professionen samt 

medarbetare. Där anges att sjuksköterskan ska främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa samt lindra lidande. Ericson och Ericson (2012) konstaterar också att sjuksköterskans 

omvårdnad vid HD bör vara pedagogisk med information om kost och dryck samt råd om 

hur vardagen kan hanteras vad gäller kontroll av törst. Genom kunskap görs patienter 

delaktiga i sin vård och behandling, vilket är viktigt för att må så bra som möjligt i sin vardag 

(Ericson & Ericson, 2012). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) innefattar vardagen 

en persons dagliga liv, där både en fysisk, psykosocial, andlig och kulturell dimension 

behöver tas i beaktande. 

PROBLEMFORMULERING 

CKD ökar globalt på grund av människors förändrade levnadsmönster. För patienter som 

lever med sjukdomen kommer det en tid när njurfunktionen inte längre kan upprätthållas då 

sjukdomen är progressiv. I detta läge behövs hjälp för att bevara hälsa och liv och HD är en 

behandlingsform som möjliggör upprätthållande av liv. Behandlingen kan inverka på alla 

delar av patientens vardag, vilket kan bidra till att begränsa den. Studien avser att beskriva 

patienters erfarenheter från sin vardag när de behandlas HD och därmed få en ökad förståelse 

för deras situation. Den nya kunskapen kan användas av sjuksköterskor för att anpassa och 
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förbättra omvårdnaden vid HD och till att ge patienter stöd att hantera sin situation och 

därmed minska lidandet. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av sin vardag när de behandlas med 

hemodialys.  
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METOD 

Till denna studie valdes en litteraturbaserad metod för att bidra till evidensbaserad 

omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning beskriven av Friberg (2017a). 

Metoden innebär att ta del av tidigare vetenskaplig kvalitativ forskning och av den göra en 

ny sammanställning, vilket lämpar sig då erfarenheter av ett specifikt fenomen skall 

undersökas (Friberg, 2017a). Metoden valdes och motiveras av att den kan skapa en bredare, 

mer underbyggd och sammansatt kunskap och en ökad förståelse kan uppnås. Genom en 

kvalitativ metod kan patientens egna upplevelser och erfarenheter förstås. En 

sammanställning av tidigare kvalitativ forskning kan skapa en ny helhet och en ökad 

förståelse för ett specifikt fenomen. Den nya och ökade vetenskapliga kunskapen kan då bli 

användbar genom att omsättas till praktisk kunskap. Dessutom kan metoden enligt Friberg 

(2017a) bidra till att hantera fenomenet i omvårdnadsarbetet genom att en utformning av ny 

vägledning sker.  

Urval 

Urvalet bestod av kvalitativa vetenskapliga artiklar. Inklusionskriterier var artiklar där 

patienter som behandlas med HD i åldrarna 19-64 år ingick.  Både män och kvinnor berördes 

då behandling med HD förekommer oberoende kön. Sjukdomen kan utgöra en stor 

belastning i vardagen vid den tid i livet då utbildning, karriär, familjebildning eller familjeliv 

vanligen förekommer och för att ta del av detta valdes åldrarna 19-64 år. Ingen geografisk 

avgränsning gjordes då HD förekommer globalt. Artiklar skrivna på engelska valdes då 

engelska språket dominerar inom vetenskap och forskning och ger enligt Segersten (2017) 

därmed störst underlag. Enligt Östlundh (2017) är vetenskaplig kunskap färskvara. Därför 

valdes artiklar publicerade mellan år 2010-2020 för att kunna ta del av någorlunda ny 

forskning samt minska risken för att den blivit inaktuell. Artiklarna var publicerade i 

vetenskapliga tidsskrifter då dessa utgör en källa till förankrad kunskap från många års 

forskning. Dess publicerade artiklar är enligt Segesten (2017) också granskade med god 

forskningssed i beaktande. ”Peer Reviewed” användes inte vid artikelsökningarna då nyare 

artiklar som ej hunnit bli granskade skulle förbigås vid sökningen. Enligt Östlund (2017) 

innebär ”Peer Reviewed” inget om den sökta artikelns kvalitet utan enbart om den är 

publicerad i en vetenskaplig tidsskrift. För att kontrollera om en artikel var publicerad i en 

vetenskaplig tidsskrift användes databasen Ulrichsweb (Ulrichsweb, 2020). Där är 

tidsskrifter som är vetenskapliga markerade och enbart artiklar från vetenskaplig tidsskrift 

valdes för analys. För att inte gå miste om användbara artiklar användes inte ”Full text” vid 

sökningarna. Artiklar vilka ej fanns i fulltext i använd databas, söktes istället upp via 

databasen WorldCat Discovery eller direkt från respektive tidsskrift.  För att svara på denna 

studies syfte skulle artiklarna utgå från patienters perspektiv och beröra patienters 

erfarenheter av sin vardag när de behandlas med HD på sjukhus. Exklusionskriterier var 

artiklar eller delar av resultatet i en artikel där det tydligt framgick att annan sjukdom som 

till exempel diabetes eller hjärt- kärlsjukdom påverkade patientens erfarenheter eller där en 

stark religiös övertygelse eller vidskepelse kunde påverka.  
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Datainsamling 

Systematiska sökningar gjordes i databaserna CINHAL och PubMed, då de tillhandahåller 

omvårdnadsvetenskapliga artiklar. Sökord relevanta för denna studies syfte var hemodialys, 

experience, perception, attitude, patient, life, living, ”daily living”, quality, dialys och health. 

Söktekniken som användes bestod av trunkering (*) vilket möjliggör variation av sökordet 

utifrån ordstammen och därmed möjlighet att finna fler användbara artiklar. Boolesk 

söklogik användes i form av operatorn AND för att databasen ska koppla ihop alla sökorden 

vid sökningen. Operatorn OR användes för att söka på något av flera alternativa ord, men 

där betydelsen är den samma.  Fördelen med de använda sökteknikerna är enligt Östlundh 

(2017) att de tillåter en bredare men ändå mer precis sökning. För att säkra kvaliteten på de 

uppsökta artiklarna granskades de var för sig enligt den granskningsmall för kvalitativa 

studier som föreslås av Friberg (2017b) (se bilaga 1). Totalt valdes 30 artiklar varav två 

avskrevs direkt då de visade sig vara kvantitativa studier. Resterande 28 artiklar lästes i sin 

helhet och därefter föll ytterligare nio artiklar bort varav tre då de inte ansågs representativa 

för de valda inklusionskriterirna, fyra då de inte ansågs svara på denna studies syfte samt två 

som inte var publicerade i en vetenskaplig tidsskrift (se bilaga 3). Efter 

kvalitetsgranskningen föll ytterligare två artiklar bort då de inte uppfyllde kravet på 

medelhög till hög kvalitet enligt denna studies krav och kvar för analys blev 17 artiklar. 

Mallen för kvalitetsgranskningen innehåller 14 frågor i avseende att skapa en uppfattning 

om en artikels kvalitet. Kvalitetsgranskning är inte enbart ett krav för en vetenskaplig studie, 

utan nödvändigt för att skapa en uppfattning om artikelns användbarhet för den tänkta 

studiens syfte. Dessutom främjar granskningen ett kritiskt förhållningssätt (Friberg, 2017b). 

Bedömningen av kvaliteten gjordes genom att en tabell för samtliga artiklar utformades där 

varje fråga som uppfylldes gav ett poäng. Totalt kunde en artikel få 14 poäng om alla frågor 

uppfylldes. För denna studie ansågs ett till sex poäng vara låg kvalitet, sju till tio poäng 

ansågs vara medelgod kvalitet och 11-14 poäng ansågs vara hög kvalitet. Varje artikel 

granskades genom de 14 frågorna och gavs poäng. För att motsvara kvalitetskravet och 

inkluderas skulle artikeln erhålla minst sju poäng, det vill säga vara av medelhög till hög 

kvalitet. Sju artiklar var av medelhög kvalitet och tio artiklar var av hög kvalitet (se bilaga 

2). Två artiklar med mindre än sju poäng föll bort även om artikelns resultat uppfyllde 

kriterier för att kunna svara på syftet i denna studie. 

Analys 

Datamaterialet analyserades utifrån en modell av Friberg (2017a). Detta innebär att 

datamaterialet lästes flera gånger för att få en förståelse för helheten och bearbetads sedan 

stegvis från den ursprungliga helheten till en ny helhet. Den ursprungliga helheten utgörs av 

resultatet från valda artiklar, vilka uppfyllt kvalitetskravet vid granskning och därmed 

inkluderats i analysen. Delarna innefattar de bärande avsnitten från varje artikels resultat 

som kan svara på syftet. Den nya helheten blir en sammanfogning av dessa delar, de bärande 

avsnitten, vilka utgör det nya resultatet (Friberg, 2017a). Relativt goda språkkunskaper fanns 

vad gäller engelska, men vid analysen togs hänsyn till eventuella språkförbistringar och för 

att undvika missuppfattningar och minska risken för att ord och fraser inte uppfattades rätt, 



 

10 

 

togs hjälp av lexikon samt av Karolinska Institutet (2016) Medical Subject Headings 

(MeSH) för specifika fackord inom omvårdnad. I det första steget lästes de inkluderade 

artiklarna i sin helhet flera gånger för att skapa en förståelse för helheten. Därefter lästes 

resultatdelen från varje artikel mer noggrant med syftet omgjort till en fråga och när 

nyckelfynd urskildes ur datamaterialet, markerades dessa stycken. I nästa steg gjordes en 

mer noggrann analys av de markerade styckena från varje artikel och de sammanställdes i 

ett schema. I steget därefter ordnades de sammanställda fynden från schemat in under 

likheter och skillnader. Fynden relaterades till varandra och de som ansågs höra ihop 

markerades med samma färg för att enklare särskilja olikheter och para ihop likheter. I sista 

steget formulerades 6 underkategorier utifrån fynden i det sammanställda schemat där varje 

kategori bestod av delar som liknade varandra. Underkategorierna kunde sedan grupperas in 

under två huvudkategorier vilket utgjorde den nya helheten i denna studie. Under hela 

analysarbetet hölls syftet i åtanke. 

Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) skall alla som är involverade i forskning besitta kunskap om 

etiska frågeställningar. Bestämmelser för forskning och forskningsetik som inkluderar 

forskning på eller med människor regleras i Sverige genom lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS 2003:460). Lagen som även kallas Etikprövningslagen 

syftar främst till att vid forskning skydda den enskilda människan från skada samt bibehålla 

människovärdet (Kjellström, 2017) och betonar att forskning som innefattar människor ska 

vara frivillig och att god information och samtycke ska ges (SFS 2003:460). I enlighet med 

etikprövningslagen (SFS 2003:460) gjordes ett etiskt ställningstagande i denna studie genom 

att enbart artiklar med forskningsetiska principer och som blivit etiskt godkända, samt där 

deltagarna fått information och gett sitt samtycke valdes för analys (se bilaga 2). 

Vetenskapsrådet (2017) understryker vikten av att forskaren i sitt arbete är sanningsenlig, ej 

lägger till, utelämnar, plagierar, falsifierar eller låter påskina annan forskning som egen. 

Dessutom är det av vikt att bedömning av annan forskning är rättvis och objektiv samt att 

referering till densamma är korrekt gjort. I överensstämmelser med Vetenskapsrådet (2017) 

har studien följt forskningsetiska principer. Detta beaktades genom att noggrannhet iakttogs 

genom hela studien. Artiklarna granskades och analyserades aktsamt och objektivt för att 

inte snedvrida resultatet och referering gjordes noga och korrekt. Mårtensson och Fridlund 

(2017) belyser vikten av att förförståelsen beskrivs för att vetenskaplig kvalitet ska 

upprätthållas. Författarens förförståelse var mer än allmän då erfarenhet från arbete som 

undersköterska på en njurmedicinsk avdelning fanns. För att göra en rättvis bedömning, 

granskning och analys av varje artikels resultat har förförståelsen beaktats genom hela 

studien för att en rättvis och objektiv granskning skulle ske. Studien är utförd på egen hand 

och diskussion med en medförfattare har inte kunnat ske. Därför granskades studien av två 

personer med liknande akademisk bakgrund men utan förförståelse inom området för studies 

syfte. Personerna läste och påpekade delar som kan ha blivit influerade av förförståelse. För 

att fakta vad gäller njurar och HD skulle blir korrekt och enkel att förstå har en sjuksköterska 

med mångårig erfarenhet inom njursjukvård granskat dess korrekthet. Ansträngningar att 

upprätthålla en god kvalitet i studien har gjorts genom att hålla ordning på och dokumentera 

datainsamling och analys av använda artiklar, i enlighet med riktlinjer från Vetenskapsrådet 

(2017).  
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RESULTAT 

Ur analysen av datamaterialet framträdde två huvudkategorier och sju tillhörande 

underkategorier. 

Tabell 1. Kategorier 

 

Huvudkategorier 

 

 

Underkategorier 

Hemodialysen styr vardagen 

 

 

Restriktioner för kost och dryck 

Påfrestande behandling 

Vanmakt av att vara beroende 

Oro för framtiden 

 

 

Anpassar till ett förändrat liv 

 

  

 

Utmanar nära relationer 

Socialt liv och fritid påverkas 

Ekonomiska omställningar 
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Hemodialysen styr vardagen 

Denna huvudkategori handlar om hur vardagen styrdes av behandling och hur HD var en 

påfrestning i patientens vardag. Restriktioner, fysiska och psykiska symtom samt tankar 

kring livet och framtiden utgjorde en del av vardagen.  

Restriktioner för kost och dryck 

Restriktioner av kost och dryck upplevdes svåra att följa och ibland som den största 

utmaningen i vardagen (Al Nazly et al., 2013; Chiaranai, 2016). Det var ett ständigt 

kontrollerande, vägande och mätande av mat och dryck eller som att hålla en strikt diet 

(Clarkson & Robinson, 2010; Guerra-Guerrerro et al., 2014). Restriktionerna medförde att 

livet kunde kännas torftigt samt begränsande då mat och dryck behövde uteslutas och att 

tidigare favoriter i kost och dryck inte längre var godtaget. Flera ansåg att frestelsen var det 

svåraste med restriktionerna, särskilt att motstå dryck när törsten blev outhärdlig (Al Nazly 

et al., 2013; Hong et al., 2017; Lai et al., 2012). Frestelsen att dricka för mycket motstods 

inte alltid vilket medförde övervätskning med svullna ben, ödem samt andningssvårigheter 

som konsekvens (Hong et al., 2017; Yang, 2017; Yodchai et al., 2011). Alla ansåg inte att 

restriktionerna var ett hinder, utan att det gick bra att äta det som önskades, bara det var inom 

restriktionerna eller att nästa tillfälle för HD skulle justerar ett extra intag (Glyde et al., 2019; 

Hong et al., 2017). För att hantera längtan efter viss mat eller törst användes olika metoder. 

Några undvek sammanhang där mat och dryck ofta var inkluderat eller lät bli att passera 

kylskåpet då frestelsen kunde bli svår att motstå (Yang, 2017; Yodchai et al., 2011). Andra 

fokuserade på självdisciplin och hällde upp dagens vattenranson i en flaska eller 

kontrollerade möjligheten att dricka mer genom att väga sig (Hong et al., 2017). Andra 

undvek att blir varma eller vistas i varma miljöer samt valde bort mat som ökade törsten. 

Om begäret efter vätska ändå uppstod, lindrades det genom att gurgla vatten eller suga på 

isbitar (Hong et al., 2017; Yodchai et al., 2011). Att följa restriktionerna för att bibehålla en 

god hälsa betraktades som viktigt, men det ansågs ta tid att lära sig leva efter restriktionerna 

och för att få hjälp efterfrågades information och kunskap om ämnet (Glyde et al., 2019; 

Hong et al., 2017; Yang, 2017).  

Påfrestande behandling 

Patienters erfarenheter av HD är att behandlingen inklusive resor till och från sjukhuset är 

tidskrävande och beskrevs som att vardagen slösades bort (Al Nazly et al., 2013; Clarkson 

& Robinson, 2010; Herlin & Wann-Hansson, 2010; Jonasson & Gustafsson, 2017; Lai et al., 

2012; Yngman-Uhlin et al., 2015). Det framställdes som att jobba utan lön, semester och 

lediga helgdagar och som ett nödvändigt ont (Jonsson & Gustafsson, 2017). Brist på energi 

i vardagen samt under och efter HD var vanligt och flertalet var trötta, svaga och energilösa, 

fick huvudvärk och svårt att koncentrera sig samt kände sig utmattade eller att benen inte 

bar och sov resten av dagen (Al Nazly et al., 2013; Calvey & Mee, 2011; Chiaranai, 2016; 

Herlin & Wann-Hansson, 2010; Jonasson & Gustafsson, 2017; Monaro et al., 2014). Även 

huvudvärk, kramper och illamående förekom vilket medförde brist på ork för annat än HD 

(Al Nazly et al., 2013; Lai et al., 2012). Symtomen tillsammans med konstant smärta 
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medförde att patienter kände att kroppen inte samarbetade vilket begränsade den fysiska 

förmågan (Guerra-Guerrerro et al., 2014; Yang, 2017). Behandlingen påverkade vardagen 

till det sämre för många vad gäller tid, frihet och spontanitet samt olika kroppsliga symtom, 

men beskrevs också med respekt som något positivt som förbättrade hälsotillståndet och 

måendet och jämfördes med en livlina för möjlighet till fortsatt liv (Calvey & Mee, 2011; 

Jonasson & Gustafsson, 2017; Monaro et al., 2014). I motsats till de negativa erfarenheterna 

av att behandlas med HD ansåg en del av patienterna att det bidragit till förbättrad sömn, 

aptit, energi samt en bättre hälsa (Lai et al., 2012). Tidsanspråket sågs inte heller som enbart 

bortkastad, då det användes till att läsa och studera och sågs endast som en liten del av 

vardagen (Herlin & Wann-Hansson, 2010).  

Vanmakt av att vara beroende 

Minskad lust och glädje att delta i vardagen berodde ofta på de symtom HD orsakade och 

restriktionerna som följer med behandlingen. Patienterna upplevde också bristande autonomi 

och förmåga att fungera självständigt liksom möjlighet att vara spontana då de kände sig 

hämmade och aldrig fria (Calvey & Mee, 2011; Herlin & Wann-Hansson, 2010; Lai et al., 

2012; Lindsay et al., 2014; Monaro et al., 2014; Yngman-Uhlin et al., 2015; Yang, 2017). 

Tankar på kost och dryck var ständigt närvarande och brist i förståelse och kunskap om 

varför restriktioner behövdes eller konsekvenserna av att inte följa dem, utlöste frustration 

(Hong et al., 2017; Jonasson & Gustafsson, 2017; Lai et al., 2012). Patienter blev uppgivna 

då de flesta tankar och hela livet tycktes kretsa kring behandlingen och att vardagen 

planerades och begränsades därefter, vilket gjorde att dagen kändes förbrukad eller förstörd 

(Al Nazly et al., 2013; Calvey & Mee, 2011; Clarkson & Robinson, 2010; Herlin & Wann-

Hansson, 2010; Jonasson & Gustafsson, 2017; Lai et al., 2012; Lindsay et al., 2014; Moran, 

2016; Yang, 2017).  

Oro och ångest var vanligt och kunde bero på att föregående behandling varit besvärlig med 

kramper och blodtrycksfall (Lai et al., 2012; Sciberras & Scerri, 2017). Även tanken på att 

ligga beroende av en maskin och hjälplös på en brits i flera timmar utlöste oro och ångest 

(Guerra-Guerrerro et al., 2014; Yang, 2017). Vanmakt uppstod både på grund av beroendet 

till dialysmaskingen men också på grund av den nödvändiga tilliten till sjuksköterskan och 

vårdpersonalen vilket bidrog till minskad autonomi och ett maktunderläge gentemot 

sjuksköterskan (Calvey & Mee, 2011; Hong et al., 2017; Jonasson & Gustafsson, 2017; 

Lindsay et al., 2014; Yodchai et al., 2011). Beroendet av en maskin för att överleva bidrog 

även med förändrad och negativ självbild och kroppsuppfattning samt skam- och 

skuldkänslor (Herlin & Wann-Hansson, 2010; Jonasson & Gustafsson, 2017). Många kände 

inte igen sig själva och upplevde sig inte vara samma person som innan. Att känna sig 

värdelös, till ingen nytta, som en belastning eller som smutsig var vanligt och påverkade 

självförtroendet negativt (Guerra-Guerrerro et al., 2014; Jonasson & Gustafsson, 2017; Lai 

et al., 2012; Monaro et al., 2014). Stress, oro och ångest förekom också då patienter 

bekymrade sig för sin hälsa när de väntade på transplantation av en frisk njure. Oron bidrog 

till att patienterna ansträngde sig för att bibehålla en god hälsa då de annars kunde bli nekade 

en transplantation. Detta gjorde dem osäkra och fick dem att tvivla på att de skulle bli 

godkända för en ny njure (Yngman-Uhlin et al., 2015; Yodchai et al., 2011). Andra blev 

deprimerade på grund av den ständiga tröttheten vilket bidrog till att vardagen inte kunde 
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hanteras som förr och att de mådde ännu sämre (Clarkson & Robinson, 2010; Guerra-

Guerrerro et al., 2014; Moran, 2016). Rädsla och oro för smärta av nålar i AV-fisteln eller 

att den vid belastning av kroppen skulle brista eller bli infekterad, kunde göra natten inför 

en behandling sömnlös (Herlin & Wann-Hansson, 2010; Jonasson & Gustafsson, 2017; Lai 

et al., 2012). Även tankar på att insjukna i exempelvis influensa eller maginfluensa och ändå 

behöva ta sig till behandlingen skapade oro i vardagen (Herlin & Wann-Hansson, 2010). 

AV-fistelns ärr och märken bidrog också till ångest och ett försämrat självförtroende och 

många skämdes och försökte dölja detta genom att enbart använda långärmade tröjor 

(Calvey & Mee, 2011; Lai et al., 2012; Lindsay et al., 2014; Yodchai et al., 2011). Patienter 

blev ängsliga, upprörda och kände sig maktlösa eller som objekt som behövde dialys snarare 

än en som en person. Detta berodde på erfarenheter från sjuksköterskans tidigare attityd och 

bemötande vilket påverkade dagen inför en behandling samt erfarenheten av HD negativt 

(Calvey & Mee, 2011; Lai, et al., 2012; Lindsay et al., 2014; Sciberras & Scerri, 2017). Oro 

uppstod även om personkemin inte stämde med den som utförde behandlingen, samt om 

sjuksköterskan var ny eller ovan med maskinen. Detta lindrades om patienten själv hade en 

viss kontroll kring behandling och maskin och de ansåg att information och kunskap bidrog 

till viss kontroll samt till delaktighet i sin behandling (Herlin & Wann-Hansson, 2010; Lai 

et al., 2012). Oro och ångest lindrades då sjuksköterskan visade kunnighet, lyssnade på samt 

gav patienterna uppmärksamhet under behandlingen och patienterna ansåg då att det var en 

god vård (Glyde et al., 2019). Erfarenheterna från vardagen var inte enbart fyllda med oro 

och ångest då patienter även kände lättnad och tacksamhet över att möjligheten till 

behandling med HD fanns (Yang, 2017). 

Oro för framtiden 

Tankar, rädsla och fasa inför döden och överlevnad gjorde sig påminda i vardagen (Lai et 

al., 2012; Yang, 2017; Yodchai et al., 2011). Rädslan var ofta kopplat till HD då påminnelsen 

och oron ökade när en annan patient försämrades, mådde dåligt eller hade avlidit (Herlin & 

Wann-Hansson, 2010; Yang, 2017). Vardagen påverkades med osäkerhet, ilska, sorg och 

bitterhet över en förlorad framtid (Calvey & Mee, 2011; Chiaranai, 2016; Lai et al., 2012). 

Trots detta kämpade många för att fortsätta leva och ansåg att ansvaret för en bra hälsa och 

ett bra liv låg på dem själva (Guerra-Guerrerro et al., 2014; Lindsay et al., 2014; Yang, 

2017). Hopp om fortsatt liv, att få vara tillsammans med sina nära och kära, var anledningar 

till att det var möjligt att hantera lidandet och orka fortsätta vardagen (Jonasson & 

Gustafsson, 2017). Andra accepterade sin situation, förlikade sig med tanken och såg det 

som sitt öde med insikt i varje dags värde samt livets skörhet och försökte därför göra det 

bästa av vardagen (Calvey & Mee, 2011; Jonasson & Gustafsson, 2017; Lindsay et al., 2014; 

Yang, 2017). Många levde på förhoppningen om en transplantation, att få bli frisk och återgå 

till ett normalt liv igen (Herlin & Wann-Hansson, 2010; Jonasson & Gustafsson, 2017; Lai 

et al., 2012; Moran, 2016; Yang, 2017; Yngman-Uhlin et al., 2015). Fasa inför 

transplantation och eventuella efterföljder som komplikationer, avstötning och misslyckad 

transplantation förekom (Herlin & Wann-Hansson, 2010). Några motsade sig av den 

anledningen en operation och kände istället tacksamhet för att de inte drabbats som unga och 

försökte göra det som var kvar av livet så bra som möjligt (Yang, 2017; Yodchai et al., 2011).  
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Anpassar till ett förändrat liv 

Huvudkategorin handlar om hur patienters erfarenheter berörs av att vardagen behövde 

anpassas till följd av sjukdom och behandling. Livet förändrades och utmanade relationen 

till både partner, familj och anhöriga samt vänner och arbete.  

Utmanar nära relationer 

Relationen till familjen, make/maka och barn påverkades då patienterna ansåg att de 

försakade familjen till följd av sjukdomens symtom och behandlingens tidsanspråk 

(Sciberras & Scerri, 2017; Yodchai et al., 2011). Många betraktade sig som en belastning, 

att de var till besvär och att hushållsarbete fick utföras av någon annan samt att familjen inte 

längre kunde lita på dem (Al Nazly et al., 2013; Calvey & Mee, 2011; Chiaranai, 2016; 

Jonasson & Gustafsson, 2017; Lai et al., 2012). Även relationen till barnen påverkades då 

mindre tid tillsammans för lek, aktiviteter och skolarbete gjorde barnen besvikna (Calvey & 

Mee, 2011; Chiaranai, 2016). För att inte oro sin familj mer än nödvändigt, försökte 

patienterna hålla sig välmående och gjorde ibland sken av att allt var bra (Calvey & Mee, 

2011; Yodchai et al., 2011). Relationen till en partner med samlivet inkluderat var ofta 

komplicerat då känslolivet inte var i balans och bidrog till påfrestningar i förhållandet och 

patienterna kände sig som en börda för sin partner (Herlin & Wann-Hansson, 2010; Lindsay 

et al., 2014). Sexuellt samliv påverkades också då patienters lust uteblev och några kände 

sig inte längre attraktiva inför sin partner (Al Nazly et al., 2013). För kvinnliga patienter 

berodde utebliven lust oftast på smärta vid samlag men för att vara den goda hustrun förekom 

det att de ställde upp eller visste att mannen hade en älskarinna (Chiaranai, 2016; Lindsay et 

al., 2014; Yodchai et al., 2011). För de som inte hunnit bilda familj utgjorde insikten om att 

mediciner och behandling kunde förhindra en graviditet, en sorg och kunde slita på 

förhållandet (Lindsay et al., 2014). De som levde ensamma var osäkra och tvekade inför en 

relation, dels med hänsyn till en blivande partner och de åtagande den skulle ställas inför 

och dels för rädslan att bli förälskad och lämnad när sjukdomen prövade relationen (Herlin 

& Wann-Hansson, 2010; Lindsay et al., 2014). Trots detta utgjorde familjen ofta en trygghet 

i vardagen, någon som stöttade och gav positiv energi, vilket gjorde det lättare att följa 

restriktioner, behandling och att hålla modet uppe (Hong et al., 2017; Lai et al., 2012; 

Sciberras & Scerri, 2017). Några menade att tack vare sin sjukdom hade de kommit familjen 

mer nära, att familjen var en källa till glädje och gemenskap och spelade en viktig roll i 

vardagen (Chiaranai, 2016; Jonasson & Gustafsson, 2017; Yang, 2017). 

Socialt liv och fritid påverkas 

Vardagen påverkades också av social isolering, ensamhet och saknad efter de gamla 

vännerna (Chiaranai, 2016; Lindsay et al, 2014; Monaro et al., 2014). Detta berodde på att 

sociala sammanhang undveks för att undgå frågor om varför man inte åt och drack som förut, 

för att inte verka oartig om man tackade nej eller ovilja att berätta om sin sjukdom 

(Chiaranai, 2016; Hong et al., 2017; Yang, 2017). Livsstil och vardag efter påbörjad 

behandling blev annorlunda och fick anpassas till tid samt ork och energi. Fritid med vänner 

och vardagliga sysslor som att handla, laga mat, hämta barnen på dagis, ta en promenad i 
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skogen eller arbeta i trädgården blev inskränkt (Clarkson & Robinson, 2010; Jonasson & 

Gustafsson, 2017). Många saknade att resa på semester eller att hälsa på vänner och släkt 

samt delta i återkommande rutiner i vardagen som högtider och släktsammankomster (Al 

Nazly et al., 2013; Calvey & Mee, 2011; Clarkson & Robinson, 2010; Monaro et al., 2014; 

Moran, 2016; Yang, 2017). Alla ansåg inte att den tidigare livsstilen och det sociala livet 

bara blivit till det sämre. Det sågs också positiv kring att resa och upptäcka världen genom 

inställningen att om det inte gick att resa till ett ställe, gick det alltid att se på TV istället 

(Yang, 2017). Vardagen bestod även av samhörighet och ny vänskap då patienter deltog i 

stödgrupper för andra i likande situation. Detta var en positiv erfarenhet och dämpade 

ensamhet och inskränkning i det sociala livet samt bidrog till välbefinnande och upplevd 

hälsa (Clarkson & Robinson, 2010; Jonasson & Gustafsson, 2017). Vid HD behandlades 

många samtidigt vilket också bidrog till gemenskap och att ny vänskap formades med andra 

patienter och även behandlande personal då samtal, skratt och stöttning bidrog till 

välbefinnande (Calvey & Mee, 2011; Clarkson & Robinson, 2010; Yang, 2017).  

Ekonomiska omställningar 

Funderingar runt arbete och ekonomi påverkade också vardagen. Några orkade inte arbeta 

lika mycket eller inte alls och kände oro för sin ekonomi eller oförmåga att försörja familjen 

(Chiaranai, 2016; Monaro et al., 2014; Yang, 2017). Karriären påverkades då den ansågs 

blivit förstörd och vid degradering sågs det som ett nederlag. Detta berodde på att många 

inte orkade arbete långa pass eller övertid, inte kunde resa i arbetet eller inte längre orkade 

med ansvaret som chef och tvingades avsäga sig sin position (Al Nazly et al., 2013; Clarkson 

& Robinson, 2010; Herlin & Wann-Hansson, 2010). Några försökte planera för att inte 

försumma arbetet genom att behandlas på helger, vilket istället gav konsekvenser med andra 

inskränkningar i vardagen (Sciberras & Scerri, 2017). Många kände sig som en börda för 

kollegorna och sin arbetsgivare och fick dåligt samvete då andra ibland fick utföra mer arbete 

(Sciberras & Scerri, 2017). Positiva erfarenheter var att arbetet ansågs vara av stor betydelse 

i vardagen då isoleringen inte blev lika påtaglig som för de patienter som inte arbetade 

(Glyde et al., 2012; Herlin & Wann-Hansson, 2010). Patienter fortsatte även att arbeta som 

vanligt, ovilliga att låta sjukdom och behandling påverka karriären ”I’m the only person in 

here who’s actually earning money, beacause I refuse to let dialysis stop me” (Glyde et al., 

2019, s. 87). Patienten i citatet hade två arbeten varav ett krävde resande i tjänsten, men 

ansåg att med planering fungerade vardagen ändå (Glyde et al., 2019). 

Resultatsammanfattning 

Patienter som behandlas med HD beskrev hur deras liv förändrats. Behandlingen inverkade 

på många delar av vardagen och erfarenheter kring restriktioner i kost och dryck samt 

påfrestning från behandlingen påvisades. Restriktionerna var för många den största 

utmaningen i vardagen och behandlingen störde vardagens rytm då den gjorde dem trötta 

och energilösa samt konsumerade mycket tid. Symtom som oro, ångest och stress bidrog till 

förändrad livskvalitet med inskränkt autonomi, förändrad självbild och bristande 

självförtroende. Patienterna kände en vanmakt av att vara beroende av HD. Tankar på 
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framtiden var ofta närvarande och oro inför döden bidrog till att många levde på hoppet om 

en transplantation. Andra orsaker till oro, stress och ångest var sjuksköterskans bemötande 

under behandlingen och många patienter saknade information, kunskap och delaktighet och 

att de inte hade kontroll över sin situation. Livsstil och vardag innan behandling och efter 

behandlingsstart stod i kontrast mot varandra och en anpassning till ett förändrat liv blev 

därför nödvändigt. Anpassningen medförde att patienternas nära relationer utmanades 

utifrån flera aspekter då både ork och tid bidrog till inskränkningar. Fritid och socialt liv 

påverkades av flera olika anledningar och kunde resultera i ensamhet och social isolering, 

samt begränsade valmöjligheter i fritiden. Behandlingen inverkade även på arbete då detta 

ofta behövde anpassas och även ekonomin påverkades. Patienternas erfarenheter av att 

behandlas med HD var även positiva genom att den bidragit till ett förlängt liv, att de kommit 

familjen närmare och då de hittat nya vänner. Skillnaden i erfarenheterna visade att en del 

patienter kunde hanterade sin nya vardag samt kunde känna hälsa och välbefinnande medan 

andra uppfattade livet som meningslöst och ett enda lidande.  
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DISKUSSION   

Metoddiskussion 

Valet av en litteraturbaserad metod med grund i analys av kvalitativ forskning ansågs 

lämplig för att svara på denna studies syfte, då patienters egna erfarenheter skulle beskrivas. 

En kvantitativ metod ansågs därför inte vara aktuell då den mäter eller jämför företeelser 

och inte en subjektiv upplevelse eller erfarenhet. Enligt Friberg (2017a) är fördelen med den 

valda metoden att en bred och generell kunskap för ett specifikt fenomen kan uppnås samt 

att den nya kunskapen kan implementeras i omvårdnaden. Metoden lämpade sig väl för att 

svara på problemområdet och för att svara på syftet, då studiens resultat visade på en mängd 

olika erfarenheter från vardagen vid behandling med HD. Brister med metoden enligt Friberg 

(2017a) är att det kan vara svårt att sortera ut det väsentliga som svarar på syftet ur all 

tillgänglig forskning. Genom att hela tiden haft syftet i tanken, omformulerat till en fråga 

kunde väsentligt resultat från artiklarna sorteras ut från det som inte svarade på studiens 

syfte. Enligt Danielsson (2017) hade en intervjustudie kunnat bidra till en djupare förståelse 

av patienters erfarenheter. Genom öppna frågor samt följdfrågor kan en sådan metod skapa 

fördjupning i valda delar och därmed ges möjlighet att komma närmare syftet för studien. 

Metoden är dock tidskrävande och frågor som inte ställs får oftast inget svar (Danielsson, 

2017). Då syftet var att beskriva patienters erfarenheter av vardagen vid behandling med HD 

ansågs det viktigt att ta del av många aspekter från vardagen. En intervjustudie valdes därför 

bort då tiden ansågs begränsad för att hinna ta del av tillräckligt många patienters 

erfarenheter. En metod som mer detaljerat hade kunnat beskriva det specifika fenomenet i 

denna studie är analys av narrativer och bloggar. Bristen med den metoden är dock enligt 

Dahlborg-Lyckhage (2017) att det är svårt att urskilja vad som är verklighet och vad som är 

påhittat utifrån berättarens historia samt att det oftast utgår från enbart en person. Metoden 

valdes därför bort då CKD och HD förekommer globalt och hade därför inte speglat 

generella erfarenheter från olika delar av världen. En analys av tidigare kvalitativ forskning 

har fördelen att kunna sammanställa kunskap från många olika studier med många deltagare 

(Friberg, 2017a). Denna studie skulle generera en bred och sammanfattande förståelse och 

kunskap av det undersökta fenomenet och studiens trovärdighet utifrån metodvalet ansågs 

tillfredställande då metoden bidrog till att syftet besvarades. 

Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) bör en kvalitativ studie av god kvalitet uppvisa 

trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. Trovärdighet innebär att den 

som utför studien är förtrogen med forskningsmiljön samt att den nya kunskapen är rimlig. 

Detta kan stärkas genom att utomstående granskar resultatet. Genom att beskriva 

förförståelse och hur den kan påverka datainsamling och analys ökar en studies pålitlighet. 

Bekräftelsebarhet innebär att analysprocessen är neutral och väl beskriven. Om dessa 

begrepp är uppfyllda leder det till överförbarhet och att resultatet kan överföras till andra 

situationer och grupper (Mårtensson & Fridlund, 2017). Trovärdigheten i denna studie 

utgjordes av att det utfördes en inledande litteratursökning och förkovran i ämnet. Detta 

skapade en god grund av kunskap samt en idé om vilka sökord som kunde vara lämpliga. 

Alla sökningar och analyserade artiklar finns noggrant angivna och genom att vem som helst 
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kan söka och läsa artiklarna kan resultatet kontrolleras. I de artiklar som användes ingick 

både män och kvinnor i åldrarna 19-64 år. Omställningen som HD innebär bidrog därmed 

till att patienternas erfarenheter av att behandlas med HD blev mångfacetterad utifrån flera 

aspekter. Hade studien enbart beskrivit äldre åldrar hade kanske inte resultatet blivit lika 

varierat och heller inte speglat verkligheten då de som behandlas med HD inte enbart är äldre 

patienter. Resultatet visade dock inte erfarenheter från det äldre åldersspannet, men visar 

ändå att mycket av det som framkom också är överförbart till äldre patienter. Andelen män 

och kvinnor som behandlas med HD är likvärdig och därför anses inklusionskriteriet ha 

bidragit till att svara på studiens syfte. Hade artiklar som enbart berört män eller kvinnor 

använts hade det inte speglat generella erfarenheterna och en artikel valdes därför bort då 

den enbart handlade om kvinnor. Ingen geografisk avgränsning gjordes vilket medförde att 

artiklar från hela världen ingick i resultatet. CKD och HD förekommer globalt och artiklar 

från många delar av världen gav en mer generell överblick som kan vara giltig för fler 

patienter än om en geografisk avgränsning gjorts. En brist med att inte använda en geografisk 

avgränsning kan ha varit att resultatet inte speglar patienter i ett enskilt land vad gäller 

erfarenheter av sin vardag. Resultatet blir då inte representativt och överförbart i de länderna 

då behandlingen kan skilja sig åt både i utförande och i arbetssätt vad gäller omvårdnad, 

etiska riktlinjer samt lagar och författningar. Författaren ansåg dock att oberoende land 

visade analysen av artiklarna på erfarenheter som likande varandra och var återkommande 

oberoende av geografi.  

”Peer Reviewed” användes inte eftersom ny forskning eftersöktes. För att öka studiens 

pålitlighet och därmed trovärdighet kontrollerades att artiklarna var publicerade i tidskrift 

som var vetenskaplig. ”Full text” användes inte heller då relevanta artiklar hade kunnat utebli 

vid sökningarna. De som inte publicerats i fulltext söktes genom annat tillvägagångssätt. 

Exklusionskriterier var stark religiös tro eller vidskeplig övertygelse samt annan sjukdom 

som kunde påverka erfarenheterna av att behandlas med HD. Exklusionskriterierna ansågs 

ha bidragit till att syftet med studien blev besvarat med ett allmängiltigt resultat. Utan 

exklusionskriterierna hade annan sjukdom kunnat ge ett missvisande resultat då beskrivna 

erfarenheter inte nödvändigtvis hade berott på effekter av HD. Starkt religiös tro och 

vidskeplighet hade på ett liknande vis kunnat ge ett resultat som enbart stämde med en 

mindre andel patienter och därmed inte varit representativt. Sammantaget bidrog urvalet till 

att studiens syfte blev väl besvarat då det genererade ett resultat som visade på både likheter 

och skillnader i patienters erfarenhet av sin vardag när de behandlas med HD.  

Databaserna CINAHL och PubMed användes för datainsamling vilket bidrog med hälso- 

och omvårdnadsvetenskapliga artiklar och att en mängd forskning inom området för denna 

studies syfte. För att finna artiklar som skulle kunna svara på studiens syfte gjordes 

systematiska sökningar med olika söktekniker och många olika ord. Detta bidrog till att fler 

artiklar kunde urskiljas då variationer och sammankopplingar av ord förekom i artiklarna. 

Sökteknikerna och användandet av de två databaserna var en styrka för att hitta de artiklar 

som kunde svara på studies syfte. Studiens pålitlighet utgjordes av att sökningar som 

genererade någon relevant artikel finns redovisat samt att datainsamlingen är beskriven så 

detaljerat som möjligt. Läsaren kan på så vis själv prova att söka fram artiklarna och följa 

analysen av artiklarna. Begränsningen vid söktekniken kan ha varit språkförbistring samt att 

kunskap om alla ord inom ämnet inte fanns. Detta kan ha bidragit till att artiklar närmare 
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syftet förbisågs. För att skapa förtrolighet med uttryck och benämningar inom området för 

denna studie skedde en fördjupning i de engelska ord som förekom i artiklarna som lästs i 

bakgrunden. Pålitligheten för studien utgjordes också av att alla artiklar granskades utifrån 

en granskningsmall av Friberg (2017a) och ingen artikel som ansågs vara av låg kvalitet 

ingick i dataanalysen.  

Vid analysen strukturerades de valda artiklar utifrån vald metod av Friberg (2017a). Genom 

att vara noggrann och objektiv, beskriva analysarbetet väl och ha syftet i tanken var detta i 

enlighet med rekommendation av Mårtensson och Fridlund (2017) för att öka studiens 

pålitlighet. Vid analysarbetet markerades delar i resultatet från varje artikel som svarade på 

syftet. Vidare noterades delarna schematiskt och markerades med olika färger beroende på 

de likheter och skillnader som urskiljdes. Detta gjorde det enklare att noggrant gruppera 

resultatet under olika kategorier under analysarbetet. Detta är något som enligt Mårtensson 

och Fridlund (2017) ökar en studies bekräftelsebarhet. För pålitlighet och trovärdighet 

användes lexikon samt Karolinska Institutet (2016) (MeSH) när tveksamhet uppstod, för att 

artiklarnas resultat inte skulle missuppfattas eller översättas felaktigt. Analysprocessen är 

väl beskriven och redovisad och läsaren kan följa och förstå hur resultatet arbetades fram. 

Detta bidrar till att läsaren enligt Mårtensson och Fridlund (2017) enklare kan bedöma om 

resultatet är överförbart till andra kontexter. Det är endast läsaren som kan avgöra om 

resultatet är överförbart till egen verksamhet. 

Förförståelse och subjektiv tolkning av tidigare forskningen kan resultera i en felaktig analys 

(Friberg, 2017a). Men genom att beskriva författarens förförståelse vid en litteraturbaserad 

studie och hur den tillsammans med tidigare kunskap kan inverka på datainsamling och 

analys av data stärks studiens pålitlighet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Då mer än allmän 

förförståelse för studiens område fanns samt inte heller någon medförfattare, gjordes en 

granskning av två personer med liknande akademisk bakgrund men utan förförståelse inom 

området. Personerna hade kännedom om den förförståelse som förekom och granskade 

studien för att upptäcka om detta speglats i resultatet. Granskningen bidrog inte till några 

påpekanden om att resultatet skulle vara vinklat, dock påpekades några delar där ett 

förtydligande behövde göras för att den som inte är insatt i ämnet skulle förstå. Den 

oberoende granskningen bidrog till att minska risken för ett vinklat resultat på grund av 

förförståelse och frånvaro av en medförfattare att diskutera med. Att låta någon utomstående 

granska resultatet kan enligt Mårtensson och Fridlund (2017) stärka en studiens trovärdighet 

samt bekräftelsebarhet då resultat som ej är objektivt kan upptäckas. Trots en oberoende 

granskning är risken med förförståelse, att den omedvetet påverkar resultatet. Medvetenhet 

om detta har funnits och det beaktades under granskning och analys av artiklar. 

Förförståelsen var också begränsad till patienter när de befinner sig på avdelningen och inte 

under behandlingen med HD och troligen har det gjort det enklare att förhålla sig objektiv. 

De etiska ställningstagande som är tagna kan öka studiens trovärdigheten då artiklar 

exkluderades om de ej hade ett etiskt godkännande, ej lämnat adekvat information till 

deltagarna eller där deltagarna inte gett sitt samtycke för studien.  
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Resultatdiskussion 

Huvudfynden visar att en av de största utmaningarna i vardagen för patienter är restriktioner 

i kost och dryck och att detta kan beror på bristande förståelse och kunskap. Fynden visar 

också att frånvaron av kunskap och förståelse kan bero på sjuksköterskors brist i information 

och pedagogisk funktion samt att sjuksköterskans attityd och bemötande kan skapa ett 

lidande och minska välbefinnandet. Vidare påverkas relationer på olika nivåer men trots 

lidande upplevs motivation genom hopp om en transplantation. 

Resultatet visar att HD styr vardagen genom restriktioner av kost och dryck och kan upplevas 

som den största utmaningen i vardagen. Det ständiga kontrollerandet av mat och dryck bidrar 

till en begränsning i vardagen och livet uppfattas som torftigt och meningslöst. Enligt 

Eriksson (1994) är det ett livslidande då patienter blir begränsade både genom inskränkt 

autonomi och med minskat utrymme för spontanitet samt utanförskap och ensamhet som 

följd. Konsekvenserna av att inte följa vätskerestriktioner är svullna ben och 

andningssvårigheter vilket enligt Eriksson (1994) teori är ett sjukdomslidande. Tovazzi och 

Mazzoni (2012) beskriver att trots sunt förnuft och vetskap om orsaken till restriktionen kan 

egna uppfattningar och övertygelser skapas gällande intag av vatten. Det beskrivs som en 

svår erfarenhet patienter genomgår i livet, en daglig kamp som utlöser fixering vid framför 

allt vätska då maximalt intag enligt Eyre (2015) kan vara så låg som 500ml. Fixeringen 

jämställs med ett drogberoende som framkallar fantasier eller syner av porlande vatten och 

patienter görs ständigt medvetna om vart vatten finns tillgängligt (Tovazzi & Mazzoni, 

2012). Sjuksköterskan kan genom att uppmärksamma patienter där restriktioner upplevs som 

svårt använda sin pedagogiska roll. Genom att informera, undervisa och ta hjälp av 

patientens egen kunskap och resurser beaktar sjuksköterskan patientens situation och 

tillämpar det som anges i kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) samt i kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor inom 

njursjukvård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Patienter som känner motivation och 

meningsfullhet klarar restriktionerna bättre då de vet att det genererar kroppslig harmoni, 

bättre välbefinnande och upplevd hälsa (Tovazzi & Mazzoni, 2012). Anspaugh (2009) anser 

att kroppslig harmoni kan likställas med hälsa. Eriksson (1989) menar att hälsa och 

välbefinnande kan upplevas trots sjukdom vilket illustreras i hälsokorset. Genom att följa 

restriktionerna upplevs både kroppslig harmoni och välbefinnande. Detta är enligt Eriksson 

(1989) en hälsoposition som flyttas mot ett ökat upplevt välbefinnande i hälsokorset. 

Patienterna har dock svårt att motstå vätska trots insikt i att det främjar hälsa och 

välbefinnande och för att hantera restriktionerna används olika metoder i vardagen till 

exempel genom att mäta upp dagens ranson av vätska. Metoderna gör restriktionen begriplig 

och hanterbar. Enligt Antonovsky (2005) genererar något som är begripligt, hanterbart eller 

meningsfullt en känsla av sammanhang (KASAM) genom att patienten upplever kontroll 

över situationen. En patient med hög KASAM tenderar att hantera en situation bättre än 

personer med låg KASAM och därmed uppleva högre grad av hälsa. 

Resultatet visar också att HD styr vardagen genom att patienter känner vanmakt av att vara 

beroende av behandlingen. Detta kommer till uttryck då de har ett behov av ökad kunskap 

och förståelse kring HD, både vad gäller funktion och de symtom som kan uppstå. Det finns 
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brister i denna information från sjuksköterskorna och patienterna känner ett lidande. Enligt 

Eriksson (1994) är brist på information och kommunikation från sjuksköterskan en utebliven 

vård och jämställs med ett vårdlidande där kunskapsövertag genererar ett skevt 

maktförhållande gentemot patienten. Detta är enligt patientlagen (SFS 2014:821) även en 

brist i sjuksköterskans pedagogiska åliggande vad gäller patientens rätt till information. 

Sjuksköterskor behöver beakta patienters behov av kunskap och information för att minska 

lidandet. Detta är också utifrån kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) en del i professionen då informationsförmedling ska ingå i 

arbetet. Den kompletterande kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor inom njursjukvård 

anger därtill att vid HD ska sjuksköterskan genom samtal kunna uppmärksamma och förstå 

patientens behov av olika karaktär (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Detta brister 

utifrån patienternas erfarenheter av HD och Axelsson et al. (2012), Tovazzi och Mazzoni 

(2012) konstaterar också att information och kunskapsförmedling till patienter brister när de 

påbörjar HD både vad gäller behandlingens funktion och konsekvenser som kan uppstå. 

Enligt Doss et al. (2011), Moran (2009) och Vioulac et al. (2016) är både patienter och 

sjuksköterskors erfarenheter att kommunikation brister under behandling på grund av att 

sjuksköterskan har mycket att göra och att tiden de tillbringar intill patienten ofta går åt till 

tekniska handhavanden kring maskinen. Patienters erfarenhet är att när information och 

kunskaps förmedlas vid behandlingen är den användbar och bidrar till att de förstår, känner 

kontroll och delaktighet. Det skapar även trygghet, underlättar anpassning av behandlingen 

till vardagen och patienterna känner att de kan hantera sin situation (Lovink et al., 2015; 

Tovazzi & Mazzoni, 2012). Enligt Antonovsky (2005) blir något begripligt när information 

och kunskap återfinns och tillsammans med upplevd kontroll och delaktighet kan patienten 

på ett bättre vis hantera sin situation och uppleva hälsa.  

Av resultaten framkommer att patienter också känner vanmakt av att vara beroende av HD 

när sjuksköterskor brister i sitt bemötande och har en dålig attityd. Patienterna utsätts för 

sjukdomslidande då vardagen fylls med oro, ängslan och otrygghet. Natten före en 

behandling är ibland sömnlös särkilt om föregående session varit besvärlig med smärta och 

blodtrycksfall. Då patienten känt att sjuksköterskans bemötande gjort att de behandlats som 

objekt utsätts de även för vårdlidande. Enligt Eriksson (1994) innebär både fysiska och 

psykiska symtom till följd av sjukdom och behandling att patienten drabbas av ett 

sjukdomslidande. Bemötande från sjuksköterskan som förminskar patienten eller bidrar till 

ett maktövertag innebär ett vårdlidande (Eriksson, 1994). Patienter utsätts också för 

vårdlidande när de exempelvis vid behandlingstillfället är övervätskade och misstros av 

sjuksköterskan för att inte följa vätskerestriktionen (Doss et al., 2011). Varje 

behandlingstillfälle ska anpassas efter individen och maskinen ska ställas in utifrån det 

aktuella hälsotillståndet hos patienten (Lindblad Tungsten, 2004). Detta sker inte alltid utan 

maskinen används utifrån en generell inställning. Patienter känner sig då inte behandlade 

med respekt eller sedda som en individ, utan som om de är vem som helst (Shahgholian & 

Yousefi, 2018). Detta kan liknas vid utebliven vård och kan också vara ett vårdlidande. 

Vårdlidandet innebär att sjuksköterskan brister i sitt ansvar och sin profession som enligt 

kompetensbeskrivningen anger att de ska förebygga och lindra symtom samt förstå 

patientens omvårdnadsbehov vid HD (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Även enligt 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (International Council of Nurses, 2014) kan 

sjuksköterskan brista i sin yrkesutövning, då bemötandet snarar skapar än lindrar patienters 
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lidande. Moran (2009) menar att patienter upplever sämre gehör för sina behov och känner 

sig oroliga och otrygga när sjuksköterskan brister i bemötandet (Doss et al., 2011; Moran, 

2009). Genom att sjuksköterskan beaktar sitt ansvar enligt kompetensbeskrivningen (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) och ger individuell omvårdnad kan vårdlidande förhindras. 

Studier visar att oro och ängslan lindras och patienter blir trygga och får sina behov 

tillgodosedda när sjuksköterskan skapar en god relation. Detta genom att närvara, samtala 

med och lyssna på patienter samt förvissa sig om att de mår bra under behandlingen. Även 

erfarenhet och ett professionellt och rutinmässigt arbetssätt med täta kontroller av att 

behandlingen fortskrider komplikationsfritt bidrar till att lindra oro och ängslan vid 

behandlingen (Al-Ghabeesh & Suleiman, 2014; Lovink et al., 2015). När sjuksköterskan 

skapar en god relation känner sig patienter delaktiga och individuellt bemötta (Al-Ghabeesh 

& Suleiman, 2014; Shahgholian & Yousefi, 2018). Enligt Antonovsky (2005) innebär 

upplevd delaktighet att patienten kan känna meningsfullhet i situationen och därmed en 

KASAM och till följd en bättre hälsa. Eriksson (1989) anser trots sjukdom och behandling 

kan en patient uppleva hälsa och välbefinnande.  Enligt beskrivningen i hälsokorset befinner 

sig patienter på olika nivåer av de hälsopositioner korset består av. Välbefinnandet är en 

subjektiv upplevelse och trots avsaknad av friskhet som är en objektiv yttring, kan patienter 

uppleva hälsa (Eriksson, 1989). Genom ett gott bemötande och en bra attityd kan 

sjuksköterskan hjälpa patienten att trots sjukdom och behandling flytta sin position i 

hälsokorset och på så vis medverka till att patienten känner välbefinnande och hälsa.  

Resultatet visar också att när HD styr vardagen känner patienter en oro för framtiden. Hopp 

om ett normalt liv genom transplantation och därmed fortsatt tid med familjen är vanliga 

faktorer som motiverar patienter att hantera lidandet och fortsätta vardagen. Jones et al. 

(2018) och Moran et al. (2010) konstaterar att trots sjukdom och behandling med HD skänker 

hoppet om en bättre framtid patienterna positiva tankar, gör livet meningsfullt, att 

behandlingen är en tillfällig lösning och att livet återgår till det normala efter en 

transplantation. Hoppet gör också att patienterna känner hälsa och välbefinnande. Motsatsen 

kan uppstå när patienterna efter lång väntan på en ny njure börjar misströsta och känna 

osäkerhet inför framtiden. Lidandet blir svårt att hantera i vardagen då de känner sig lurade 

och hoppet om en transplantation förvandlas till hopplöshet och krossade framtidsutsikter 

(Jones et al., 2018 & Moran et al., 2010). Sjuksköterskans roll är bland annat att främja hälsa 

(International Council of Nurses, 2014) och att ansvara för patientens grundläggande behov 

av olika karaktär (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Att känna hopp kan anses som ett 

grundläggande behov och sjuksköterskan kan beakta detta genom vara närvarande, lyssna 

och bekräfta patienten. Vioulac et al. (2016) menar att när sjuksköterskor lyssnar och låter 

patienter berätta om sina känslor, farhågor och hopp skapas en god relation som bygger på 

förtroende och bidrar till trygghet och välbefinnande. Enligt Anspaugh et al. (2009) betyder 

en tro på livets mening samt att känslomässig balans erfars, att optimalt välbefinnande och 

hälsa kan upplevas. Optimalt välbefinnande jämte en tro på livets mening är också 

definitionen på hälsa enligt WHO (1948). Enligt Arman (2015) är hälsa sammankopplad 

med lidande och en oundviklig del av livet. Hopp kan skapas genom att lära sig acceptera 

och leva med lidandet och när personliga mål och behov kan uppfyllas når patienten sin fulla 

kapacitet och välbefinnande och hälsa kan infinna sig. Eriksson (1989) menar att när 

patienten upplever hälsa trots sjukdom är det en hälsoposition. Beroende på den subjektiva 

upplevelsen påverkas graden av upplevt välbefinnande och i relation till lidandet avgörs vart 
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i hälsokorset patienten befinner sig (Eriksson, 1989). Hopp om en ny njure bidrar till att 

patienter känner meningsfullhet och ett ökat välbefinnande. Hälsopositionen kan flyttas i 

hälsokorset mot ett bättre välbefinnande och en starkare upplevelse av hälsa (Eriksson, 

1989). Antonovsky (2005) anser att graden av upplevd hälsa beror på den meningsfullhet 

och motivation patienten känner och hur en situation kan förstås och hanteras. Genom 

komponenterna kan KASAM infinna sig och bidra till upplevd hälsa. När patienter kan leva 

på hoppet om exempelvis en ny njure känner de motivation och mening med livet vilket ökar 

KASAM och därmed upplevd hälsa.  I motsats minskar patienters motivation och känslan 

av meningsfullhet när förhoppningen utbyttes mot hopplöshet vilket leder till lägre KASAM 

och minskad upplevd hälsa (Antonovsky, 2005). 

Resultatet visar att patienter anpassar sig till ett förändrat liv när de behandlas med HD. Nära 

relationerna med en partner eller familj utmanas och socialt liv samt fritid påverkas i 

vardagen. Jones et al. (2018) konstaterar att när behandling påverkar vardagen med brist på 

energi och minskad ork att delta i familjeliv och fritid, känner patienter att de är en belastning 

och att de är till besvär. Relationen till en partner och samlivet påverkas också och Stewart 

(2012) beskriver att patienter känner mindre kvinnlighet och att män tvivlar på sin sexuella 

funktion när de behandlas med HD och att sjuksköterskor ibland inte behandlar dem som 

man eller kvinna utan enbart som en patient. Kazemi et al. (2011) konstaterar att 

vänskapsrelationer påverkas till följd av behandling och sjukdom och bidrar till att patienter 

känner sig ensamma och isolerade. Inskränkningarna i det sociala livet orsakas ofta av 

trötthet och minskad energi, men också då patienter undviker sociala sammanhang. 

Undvikandet sker ibland för att dölja sjukdomen och symtom, på grund av dålig kunskap 

och fördomar i samhället vad gäller HD. Medlidande och att bli dömd som funktionshindrad 

gör att patienter vill framstå som friska för att behålla sin social och yrkesmässiga status 

(Kazemi et al., 2011). Enligt Eriksson (1994) orsakas inskränkningarna i nära och sociala 

relationer av sjukdomslidandet som följer av symtom från behandling. Även vårdlidandet på 

grund av sjuksköterskors bemötande bidrar till inskränkningar och sämre livskvalitet som 

därmed kan utgöra livslidande. Al-Arabi (2006), Bourbonnais och Tousignant (2012), Eyre 

(2015) och Lindblad Tungsten (2004)  påvisar också att HD berör många delar av patientens 

vardag med bland annat försämrad livskvalitet till följd av inskränkningar i relationer. Enligt 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) ska arbetet utifrån gällande lagar och författningar och 

då patienter inte alltid känner sig sedda som man eller kvinna vid HD, kan sjuksköterskan 

brista i sin profession utifrån hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30). Lagen uttrycker att 

patienter ska vårdas utifrån allas lika värde och med den enskilda människans värdighet i 

beaktande. Genom att arbeta personcentrerat följer sjuksköterskan kompetensbeskrivningen 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017) och dessutom beaktas patientens rätt till vård som är 

individuell och tar hänsyn till de egna resurserna. Horigan och Barroso (2016) konstaterar 

att brist på ork och energi samt utmattning vid HD påverkar patienters relationer, fritid och 

upplevda hälsa individuellt. Några upplever konstant utmattning, andra enbart i samband 

med behandlingstillfället eller direkt efter. Patienter med konstant utmattning upplever ett 

lidande samt att behöva anpassa hela vardagen efter graden av utmattning, medan de med 

enbart utmattning efter behandling sover några timmar och känner sig som vanligt efteråt. 

De som vilar bort utmattningen upplever en bättre hälsa och att de är mindre begränsade i 

sin vardag än de som är konstant utmattade (Horigan & Barroso, 2016). Hälsa och lidande i 

relation till varandra är beroende av vad som sker i patientens vardag. Eriksson (1989) 
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beskriver hälsopositioner vilket illustreras med hälsokorset, där både objektiv och subjektiv 

hälsa och förekomst och frånvaro av sjukdom påverkar patientens upplevda hälsa. Familjens 

närvaro och stöd bidrar till bättre välbefinnande hos patienter och kan på så vis medverka 

till att förflytta hälsopositionen åt en mer upplevd hälsa enligt hälsokorset (Eriksson, 1989). 

Även Antonovsky (2005) menar att beroende på det som sker i patientens liv och de resurser 

som finns tillgängliga bidrar tillsammans till att situationen upplevs mer eller mindre 

begriplig och hanterbar och därmed påverkar KASAM och den individuella upplevelsen av 

hälsa.  

Konklusion 

Studien har bidragit med kunskap om hur patienters erfarenhet av att behandlas med HD 

påverkar deras vardag. Restriktioner i kost och vätska påverkar vardagen med ett lidande. 

Många har svårt att övervinna frestelsen medan andra hanterar situationen genom kunskap, 

genom olika metoder eller genom motivation. Patienterna uttrycker även ett behov av ökad 

kunskap och förståelse kring HD. Detta bidrar till delaktighet och att patienterna kan hantera 

sin situation vid behandlingen. Omvårdnaden vid HD brister utifrån lagar och 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning av funktion och ansvar. Bemötande vid HD bidrar 

också till att patienter kan känna sig som ett objekt utan individuella behov och möjligheter 

men också att de blir sedda, förstådda och att sjuksköterskan utför en god och trygg 

omvårdnad där patienten är delaktig. Hopp om transplantation och ett normalt liv gör att 

patienter ser en mening med vardagen och orkar hantera lidandet. Hoppet orsakar även 

misströstan och lidande när väntetiden blir längre än väntat. Samliv och relationen till familj 

och vänner kan bli begränsat och anpassas på grund av behandling och sjukdom. Patienters 

erfarenheter ser olika ut och alla upplever inte lika stora förändringar i vardagen. 

Sammanfattningsvis åskådliggörs att vardagen påverkas av flera olika faktorer. Beroende på 

situation, vilken information och kunskap patienten har, bemötandet från sjuksköterskan, 

relationer och förmåga att känna hopp bidrar till olika erfarenheter. Vissa patienter förmår 

hantera vardagen och uppleva hälsa och välbefinnande samt känna mening med livet, medan 

andra lider och ser en vardag fylld av restriktioner och behandlingar samt känner ohälsa. 

Patienterna har olika förutsättningar att förstå, hantera och känna meningsfullhet i sin 

vardag.  

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Denna studie kan bidra med ökad kunskap och förståelse kring patienters erfarenheter av sin 

vardag när de behandlas med HD. Utifrån kunskapen kan omvårdnaden förbättras och 

anpassas utifrån de behov som studien visar att patienterna saknar. CKD som kräver 

dialysbehandling förekommer globalt och i Sverige behandlades 3245 personer med HD år 

2018. Detta innebär att många anhöriga lever med en familjemedlem som är drabbad och 

studien visar att anhöriga påverkas med oro och stress. Intressant för vidare forskning kan 

vara att beskriva anhörigas erfarenheter av sin vardag när en familjemedlem behandlas med 

HD. Ytterligare resultat som framkommit är att patienter inte påverkas på samma vis av att 
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behandlas med HD och hanterar sin vardag olika med både upplevt lidande och 

välbefinnande. Genom en empirisk studie kan det vara intressant att fördjupa sig i 

anledningen till att HD erfars olika och vad som bidrar till att de hanterar sin situation olika 

och att några har förmåga att se ljust på framtiden medan andra anser att livet är meningslöst. 
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hemodialys klarar av 

livet och på så vis 
förstå deras 

livssituation. 

 

Patientperspektiv 

Kvalitativ intervju 

med 11 patienter. 

Kvalitativ 

Innehållsanalys 

 

 

 

Patienterna levde först i 
chock, rädsla och ilska. 

Livet förändrades sedan 

vad gäller kropp, tid och 
socialt liv. Vidare 

förändrades deras 

perspektiv på livet och 
de kände att de fick 

kontroll men ändå att 

livet påverkats genom 
svårigheter de ställt 

inför. 

Godkänd av The 
Institutional 

Review Board på 

sjukhuset som 
ingick i studien. 

Deltagarna fick 

också adekvat 
information om 

sina rättigheter. 

 

 

Hög kvalitet 



 

 

Författare, Titel  

Tidskrift, Årtal  

Syfte 

Perspektiv 

Metod 

 

Resultat Etiskt 

godkännande 

Kvalitets-

granskning 

Yngman-Uhlin, P., 

Fogelberg, A. & 

Uhlin, F. 

Life in standby: 

hemodialysis 

patients’ 
experiences of 

waiting for kidney 

transplantation. 

Journal of Clinical 

Nursing 

2015 

Syftet var att 

undersöka 

erfarenheterna hos 
patienter med 

hemodialys och som 

väntar på en 

njurtransplantation. 

 

Patientperspektiv 

Kvalitativ intervju 

med 8 patienter. 

Kvalitativ 

Innehållsanalys 

 

 

Patienterna levde i ett 

vakuum och oroliga för 

sin hälsa inför en 
transplantation. De 

kände sig bundna och i 

behov av stöttning och 
samtidigt överhopade 

med information. De 

kände ett hopp om 
framtiden och ett 

normalt liv igen i och 

med en eventuell 

transplantation. 

Godkänd av 

Helsingforsdekla

rationen (WMA 
2013) och the 

regional ethical 

review board 

(no. M153-07). 

Medelhög 

kvalitet 

Yodchai, K., 
Dunning, T., 

Hutchinson, A. M., 

Oumtanee, A. & 

Savage, S. 

How Do Thai 

Patients with End 
Stage Renal Disease 

Adapt to Being 

Dependent on 
Haemodialysis? A 

Pilot Study. 

Journal of Renal 

Care 

2011 

Syftet var att 
undersöka hur 

hemodialys påverkar 

patienter med njursvikt 
i slutstadiet och förstå 

hur de anpassar sig till 

att vara beroende av 

behandlingen. 

 

Patientperspektiv 

Kvalitativ intervju 

med 5 patienter. 

Kvalitativ 

Innehållsanalys 

 

 

Livet handlade om att 
planera allt, 

restriktioner och att 

anpassa och undvika 
saker och situationer 

och att ha en tro på 

något för att underlätta 
livet. Patienterna levde 

även på hoppet om en 

bättre framtid om de 
kunde få en 

transplantation. 

Godkänd av The 
Local Ethics 

Committee. 

Deltagarna fick 
också adekvat 

information om 

sina rättigheter. 

Hög kvalitet 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

Sökhistorik 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa titlar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

valda 

artiklar 

CINAHL 

20-01-23 

(Hemodialys* OR 

Haemodialys*) 

AND patient* 

AND (experience* 

OR perception*) 

258 258 77 19 12 

CINAHL 

20-01-25 

(Hemodialys* OR 

Haemodialys*) 

AND patient* AND 

(experience* OR 

perception*) AND 

(life OR living*) 

97 97 19 6 2 

CINAHL 

20-01-28 

Dialys* AND 

patient* AND (life 

OR living*) AND 

quality AND 

(experience* OR 

perception*) 

63 63 6 1 1  

PubMed 

20-01-28 

(Hemodialys* OR 

Haemodialys*) 

AND patient* 

AND (experience* 

OR perception*) 

122 122 7 3 1 

PubMed  

20-01 

Dialys* AND 

patient* AND (life 

OR living*) AND 

quality AND 

(experience* OR 

perception*) 

52 52 7 1 1 



 

 

  

 

   

 

 


