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Introduction:  
Patients with chronic end stage renal disease needs treatment of dialysis to survive. They need 

to choose a treatment that suits their lifesituation. Homehaemodialysis has increased as 

treatment form. The nurse who works in a dialysis ward, meets patients who are in need of 

support and information. It is of importance that nurses can give trustworthy information about 

the different regims of dialysis. Since homehaemodialysis is a relatively new treatment form, 

more knowledge is needed about what the treatment means from a patient perspective.   

 

Aim: The aim of this study is to describe the patients experiences of having 

homehaemodialysis.  

 

Method: To gain access to the patients experiences, they were asked to write stories down. 

Stories about good and bad situations that the treatment gives them. The stories were analysed 

with a qualitative method.  

 

Result: From the analysis five themes emerged: Freedom to be at home and control their own 

treatment, Feeling of being alone with the responsibility, The home environment changes, Need 

for support and security and Feeling better with homehaemodialysis.  

 

Conclusion: Homehaemodialysis means freedom. But freedom is limited as the treatment itself 

is compelling. To make the care of homehaemodialysis patients better, they are in need of more 

support and education.   
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Bakgrund: 
Patienter med kronisk njursvikt i slutstadiet behöver dialysbehandling för att överleva. De 

behöver välja en behandling som passar deras livssituation. Hemhemodialys har ökat som 

behandlingsform. Sjuksköterskan som arbetar på en dialysavdelning, möter patienter som är i 

behov av stöd och information. Det är viktigt att sjuksköterskan kan ge en trovärdig information 

om de olika dialysformerna. Eftersom hemhemodialys är en relativt ny behandlingsform, 

behövs mer kunskap om vad behandlingen innebär ur ett patientperspektiv.  

 

Syfte: Syftet är att beskriva patientens erfarenhet av att ha hemodialys i hemmet. 

 

Metod: För att få tillgång till patienternas erfarenheter, ombads de att skriva ner berättelser. 

Berättelser om en bra och en dålig situation som behandlingen ger dem. Berättelserna 

analyserades med en kvalitativ metod. 

 

Resultat: Från resultatet framgick fem teman: Frihet att vara hemma och själv styra sin 

behandling, Känsla av att vara ensam med ansvaret, Hemmiljön förändras, Behov av stöd och 

trygghet och Mår bättre med HHD. 

 

Konklusion: Hemhemodialys betyder en frihet. Men friheten är begränsad eftersom 

behandlingen i sig är tvingande. För att omvårdnaden av hemhemodialyspatienter ska bli bättre, 

behöver de mer stöd och utbildning. 
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INLEDNING 
 
Att drabbas av kronisk njursvikt i slutstadiet innebär att personen blir beroende av en livslång 

behandling för att överleva. De flesta har varit sjuka under många år och har erfarenhet av 

olika behandlingsformer så som peritonealdialys (PD), njurtransplantation (Tx), hemodialys 

(HD) och hemhemodialys (HHD). Som sjuksköterska på en hemodialysmottagning ingår det 

att ge patienten och närstående information och stöd, så att de kan vara med och fatta beslut 

om vilken behandlingsform som passar dem bäst, ur både sjukdoms- och livssituations 

perspektiv. Vidare ingår det att fortlöpande undervisa i syfte att patienten ska kunna vara 

delaktig i sin vård och behandling. En behandlingsform som på senare tid blivit vanligare är 

HHD, det vill säga bloddialys i patientens eget hem. HD var en behandling som förr alltid 

gavs på sjukhus 3-4 gånger/vecka. Att starta dialys är en stor omställning i livet och det kan 

kännas svårt att sköta denna behandling själv hemma. Vi vill med denna uppsats utforska 

vad patienter med HHD har för erfarenhet av dialys i hemmet, med målsättningen att sedan 

använda resultatet till vår information om behandlingsformen.   

 

BAKGRUND 
 

I bakgrunden behandlas patientperspektivet, hälsa, att leva med kronisk sjukdom, kronisk 

njursvikt, behandlingsformer och hemhemodialys (HHD). 

 

Patientperspektivet 
Med patientperspektivet menas att det är patienten som utgör medelpunkten för vårdandet 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Patienten framstår som expert på sig själv och sin hälsa. Detta 

ställer krav på att den professionella vårdaren kan möta patienten och att de tillsammans 

utformar den vård som passar den enskilde patienten bäst. Dahlberg och Segesten fördjupar 

förståelsen av patientperspektivet med hjälp av teorin om livsvärlden. Livsvärldsteorin är en 

teori om hur vi kan förstå världen och hur vi får kunskap om världen. Teorin har sitt ursprung 

från en fenomenologisk filosof Edmund Husserl (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är i och 

genom livsvärlden som hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom utspelar sig. I livsvärld 

ingår nutid, dåtid och framtid. Här ingår även de närstående till patienten. Detta är patientens 

vardag och från detta skall vårdandet börja (a.a.).  

 

Genom den levda kroppen får livsvärlden sina tidsliga och rumsliga dimensioner menade 

Merleau-Ponty (Dahlberg & Segesten, 2010). Med levd kropp menas det att det är genom 

sin kropp människan lever och verkar. Den är en del i det sammanhang människan lever. 

När kroppen eller dess funktioner påverkas eller förändras av sjukdom och ohälsa, påverkas 

också vardagen och tillgången till livet. Vid njursjukdom blir det tydligt hur sjukdomen och 

dess behandling begränsar livet (Berglund, 2011). Den som är njursjuk kan inte dricka så 

mycket vatten som han vill och livet begränsas av dialysbehandlingar flera gånger och 

många timmar i veckan. Livet förändras inte bara för patienten utan även för de närstående 

(a.a.).  

 

Hälsa 
Hälsa är att känna välbefinnande "må bra" (Dahlberg & Segesten, 2010). Att kunna göra de 

saker som behövs i livet och det som är viktigt för en, men även att kunna göra val och ta 
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ansvar. Hälsa är att ha balans i livet och att känna livskraft. Det är patientens hälsa som är i 

fokus för vårdandet. Att leva med en långvarig eller obotlig sjukdom är en bestämdhet. 

Något som inte går att frigöra sig från och som i hög grad begränsar det dagliga livet. Men 

även i den situationen kan individen finna en frihet, nämligen hur den förhåller sig till denna 

bestämdhet. Människan är fri att göra val utifrån den situation han/hon är i. För den som 

drabbats av kronisk njursvikt i slutstadiet finns valet att starta dialysbehandling (Nyberg & 

Jönsson, 2004). Väljer patienten att inte starta dialysbehandling, innebär det att personen 

avlider när njurfunktionen helt upphört. Personen har också frihet att välja hur han/hon vill 

leva med sin behandling. En frihet som blir större desto mer ansvar patienten själv tar i sin 

behandling (a.a.). 

 

Att leva med kronisk sjukdom 
Under 1900-talet har sjukdomsbilden i västvärlden förändrats och i dag är det de kroniska 

sjukdomarna som är det största hotet mot människors hälsa (Söderberg, 2009). Dagens 

kroniska sjukdomar drabbar enskilda människor som ensamma bär sin sjukdom mitt i 

samhället. De är i regel inte smittsamma och syns vanligen inte utanpå kroppen. I det 

västerländska samhället har ett aktivt liv blivit detsamma som god hälsa, medan ett inaktivt 

liv kommit att förknippats med sjukdom. Kroniska sjukdomar inkräktar på livet; de är 

sjukdomar ”att leva med” och ofta kan samma person ha flera kroniska sjukdomar samtidigt. 

Sjukdom är en del av livet som förändrar och påverkar människans hela livshistoria. När vi 

är friska tar vi livet till stor del för givet, men detta förändras vid sjukdom. Hur mycket 

sjukdomen påverkar människans liv är beroende av hur livet före sjukdomen upplevdes och 

i vilken grad sjukdomen gör att drömmar och förhoppningar inte längre kan realiseras. Det 

som utmärker kroniska sjukdomar är att de är långvariga och osäkra beträffande förlopp, 

prognos och behandling. Osäkerheten är alltså centralt för människor som lever med 

kroniska sjukdomar. De tvingas leva ett liv de inte har valt. Det medför ofta känslor av 

osäkerhet, ensamhet, besvikelse och oro. Att drabbas av sjukdom enligt Söderberg (2009), 

innebär även att drabbas av förlust av det normala livet; kontroll över framtiden, 

fritidsaktiviteter, sociala roller i arbetslivet, umgås med familj och vänner. Varje människa 

har en egen förståelse av sin sjukdom som hon eller han drabbas av. Människan har ett stort 

behov av att förstå och få förklaring till sina sjukdomar. 

 

Det är en stor utmaning att lära sig leva med en kronisk sjukdom (Berglund, 2011). Lärandet 

beskrivs som en ständigt pågående process som är svår, tar lång tid och innebär att förändras 

som människa. För att ett lärande ska bli möjligt måste den drabbade konfronteras med 

sjukdomen, med den faktiska situationen, d.v.s. det som är bestämt. För lärandet är det också 

viktigt att synliggöra och konkretisera dess konsekvenser samt peka på de valmöjligheter 

patienten har. Detta kan vara svårt och möter ofta på motstånd. Berglund menar att detta 

beror på att konstaterandet av sjukdom innebär att människan erkänner att han/hon har 

förändrats som människa. Detta kräver ett lärande på en djup existentiell nivå vilket är något 

helt annat än att ta emot information och råd. Ett genuint lärande på existentiell nivå, kan 

bidra till ökad hälsa och välbefinnande. Det ger patienten en möjlighet att fatta medvetna 

beslut och själv styra över sitt liv utifrån de möjligheter han/hon har. 

 

Kronisk njursvikt 
Kronisk njursvikt är den allvarligaste komplikationen till njursjukdom (Attman & 

Alvestrand, 2008). Redan när njurfunktionen reduceras till hälften leder detta till 

metaboliska effekter. Sjukdomsmekanismen är komplex men innefattar såväl retention av 
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olika toxiska substanser som rubbningar i vätske- och elektrolytbalansen, endokrina 

förändringar samt sekundära metabola effekter. Tidiga men ospecifika symptom på uremi är 

trötthet, nedsatt aptit och avmagring. I ett senare stadie är allmäntillståndet påverkat. 

Obehandlad kronisk njursvikt leder till döden. När endast 5 % återstår av den normala 

njurfunktionen, blir njursvikten livshotande och njurtransplantation eller dialysbehandling 

måste påbörjas.  

 

Behandlingsformer 
Njurtransplantation är den effektivaste behandlingsformen vid kronisk njursvikt (Nyberg & 

Jönsson, 2004). Njurar för transplantation kan komma från nyss avlidna eller från levande 

donatorer. Resultaten av njurtransplantation är mycket goda. Att många ändå i stället 

behandlas med dialys har två orsaker. Det ena är att många är svaga eller sjuka på annat sätt, 

så att transplantation är för riskabel. Det andra är att det inte finns tillräckligt med njurar för 

njurtransplantation. 

 

År 2012 var (SNR/SRR, 2013) fördelningen av patienter i aktiv uremivård i Sverige denna: 

2894 patienter hade HD, 132 patienter hade HHD, 786 patienter hade PD och 5040 patienter 

var njurtransplanterade. 

 

De vanligaste behandlingsformerna förutom njurtransplantation är peritonealdialys (PD) och 

hemodialys (HD) (Heimbürger & Rippe, 2008). Vid PD utnyttjas bukhålan, som är kroppens 

största serösa hålrum. I bukhålan installeras vanligtvis två liter steril dialysvätska, som med 

jämna mellanrum byts ut via en permanent inneliggande kateter. Peritoneum som bekläder 

bukhåleväggen fungerar som ett dialysmembran. PD behandling sker i hemmet efter en tids 

upplärning på PD mottagning. 

 
Hemodialys (HD) innebär att blodet renas via ett konstgjort dialysmembran (dialysfilter) 

(Attman & Alvestrand, 2008). Från patientens blodbana transporteras blodet till ett dialys 

filter och tillbaka till patienten igen. Hastigheten sköts av en blodpump som sitter i dialys 

maskinen. Rening av blodet och vätskedragning sker via dialysfiltret. HD tar cirka 4-5 

timmar och sker minst 2-3 gånger i veckan. Den sker vanligtvis på en dialysmottagning vid 

sjukhus, men kan även ske i hemmet.  

 

Komplikationer under HD är blodtrycksfall, illamående, och muskelkramp (Nyberg & 

Jönsson, 2004). Blodtrycksfall är den vanligaste komplikationen under HD. Desto mer 

volym som ska avlägsnas från kroppen, desto större risk för blodtrycksfall. Muskelkramp 

uppkommer när vätska alltför snabbt avlägsnas från kroppen. Krampen uppträder oftast i 

ben och vader, det åtgärdas genom att sänka vätskedragningen. Illamående är ett symptom 

som kan uppträda i samband med blodtrycksfall och vid start i HD på grund av kronisk 

njursvikt. 

 

En grundförutsättning för genomförandet av en effektiv HD är en bra tillgång till blodbanan 

(Furuland & Wikström, 2008). Det bästa alternativet är att skapa stora venösa kärl, genom 

att kirurgiskt förbinda en artär och ven. På så sätt skapas en arteriovenös (AV) fistel. Hos 

patienter med tunna och sköra kärl kan en artär och ven sammanbindas med kärlsubstitut, 

kallad graft. I akuta dialyssituationer när en patient varken har AV-fistel eller AV-graft, 

används en kateter av dubbellumentyp (CDK). För att förhindra trombotisering i skänklarna 

fylls CDK´n efter avslutad dialys med någon typ av antikoagulerande ”låslösning”. 
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Komplikationer som kan uppstå är: trombotisering av AV-fistel/graft och blodkärlet där 

CDK´n är placerad i. Septikemi är en annan komplikation som kan uppstå från CDK. 

 

På en sjuksköterskeledd njurmottagning i Sverige har en patientutbildning införts och 

studerats (Pagels, Wång, Wengström, 2008). Patienterna som hade kronisk njursvikt delades 

in i två grupper. Den ena gruppen fick patientutbildning och den andra inget. Syftet var att 

förbättra deras sjukdomsrelaterade kunskap, engagemang och egenvårds förmåga. Resultatet 

visade att patienterna i den sjuksköterskeledda gruppen, valde att starta dialys i PD och HHD 

i större utsträckning än de i jämförelsegruppen. De som valde HHD skattade sin 

egenvårdsförmåga högre. I en annan svensk studie (Pagels, Wång, Magnusson, Eriksson & 

Melander, 2008) har det visat sig att patientundervisning och patientens lärandeprocess, har 

stor betydelse för dennes anpassning till sjukdom och utgör en viktig del i behandlingen.  

 

Boateng och East (2011) beskriver i sin artikel vilken behandlingsform som påverkar 

livskvaliteten mest. En jämförelse gjordes mellan PD-patienter och patienter med HD på 

klinik. Dessa två behandlingsformer är förstahandsalternativ i Storbritannien, där 

litteraturstudien gjorts. I studien undersöktes elva områden: symtom/problem, effekter av 

njursjukdom på dagliga livet, bördan av njursjukdom, kognitiv förmåga, arbetsförmåga, 

sexuell förmåga, kvalitet på social interaktion, sömn, socialt stöd, dialyspersonalens stöd och 

patientens tillfredsställelse. Det kunde inte identifieras någon signifikant skillnad mellan 

patienter med HD och PD. Deras slutsats är att det inte finns något enkelt svar på frågan 

vilken behandlingsform som ger bästa livskvalitet. 

 

I en studie har sju hemodialyspatienter på Irland intervjuats om deras erfarenheter av att vara 

beroende av HD (Calvey & Mee, 2011). Alla väntade på en ny njure och hade dialys på 

sjukhuset. Syftet var att undersöka hur livet påverkades för patienter som har HD. Resultatet 

visade att patienterna upplevde en osäker framtid, känslor av chock och rädsla beskrivs, 

liksom förlust av planerade framtida drömmar. De upplevde sig att vara en börda för sin 

familj. Eftersom de var på sjukhus tre dagar i veckan, hindrades de av att göra saker 

exempelvis att inte kunna resa. Mat- och vätskerestriktioner var ett hinder. De hade en insikt 

om att livet är skört och att det kan förloras väldigt snabbt. Men detta gav dem också en 

större uppskattning av livet. Resultatet visade också att några patienter uppgav att de fått ett 

större socialt umgänge (vårdpersonal, andra patienter). Hoppet om en ny njure fanns hos 

dem alla. Resultatet visade också att de som fått predialytisk information var nöjdare, 

eftersom de kände sig förberedda. De som inte fått predialytisk information kände en 

bitterhet över att de fått söka information själva. Slutsatsen är att patienterna förtjänar att bli 

sedda inte bara som en patient som behöver behandling utan också som en person vars liv 

vänts upp och ner. Hemodialyspersonal behöver lyssna, höra på sina patienter och försöka 

förstå varje person som en individ. Calvey och Mee (2011) anser att ett stödjande lärande 

och effektivt rådgivande program, anpassat efter individer behövs. 

 

Hemhemodialys (HHD) 
Patienter som har hemhemodialys (HHD) har stadigt ökat, men är i absoluta tal relativt få 

(Furuland & Wikström, 2008). Den är väl lämpat för alla former av daglig och nattlig dialys 

i hemmet. Patientens egna resurser tas tillvara och patienten får större frihet. Alla patienter 

som är motiverade och kan ta till sig träning kan lära sig sköta HHD. Upplärningstiden 

brukar vara 6–8 veckor på klinik. Installation av dialysmaskin och vatten renare i hemmet 

möter sällan praktiska hinder. Användandet av behandlingsformen skiljer sig stort mellan 
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olika länder. Nya Zeeland ligger i topp med cirka 25 % i HHD av den totala dialys 

populationen. Även Australien har en hög andel. I Sverige är andelen HHD-patienter cirka 

3 % av den totala dialys populationen. 

 

I en kvalitativ studie från USA undersökte Wise, Schatell, Klicko, Burdan och Showers 

(2010) hur HHD-patienter och deras partner såg på för- respektive nackdelar med HHD. 

Resultatet visade övervägande att HHD-patienter mådde bättre, hade ökat välbefinnande och 

att relationen till deras partner stärktes, sedan de började med HHD behandling. Det blev en 

positiv utmaning för båda när patienten hade HHD. 

 

Frekventa dialyser förbättrar kardiovaskulära sjukdomar och indikation på livskvalitet, men 

om det påverkar överlevnaden är fortfarande oklart enligt en studie från Minnesota 

(Weinhandl, Liu, Gilbertson, Arneson & Collins, 2012). I studien jämfördes överlevnad i 

daglig HHD med HD på sjukhus tre gånger i veckan. Resultatet av studien visade en blygsam 

förbättring av överlevnaden för HHD gruppen. 

 

Hur patienter lär sig sköta HHD för nattbehandling har det gjorts en studie på i Canada 

(Wong, Eakin, Migram, Cafazzo, Halifax & Chan, 2009). 23 patienter intervjuades efter att 

de genomgått ett träningsprogram på sex veckor. De fick lära sig att sätta upp maskinen, 

förbereda sin access, hur maskinen fungerar under behandling och åtgärda akuta procedurer. 

Efter sex veckor genomgick de ett skriftligt test, innan de fick tillåtelse att dialysera sig 

hemma. Det framkom fem huvudteman: (1) Oro: för att sticka sig med nålar/för det 

oväntade/för att få ett medicinskt ansvar. (2) Jämbördigt stöd: att se andra träna motiverade 

dem. (3) Empati och förståelse från personal: en positiv/stödjande patient-personal relation 

underlättar lärandet. Fördel om personal har bättre förståelse om undervisning. (4) Att lära 

sig när man är sjuk: svårt att lära sig när man är trött men även när vätska dras ur kroppen. 

(5) Förenlighet mellan patientens företräden och nuvarande träningsövningar: inte bra att 

lära sig med rutin när man inte förstår varför, att titta på videoinspelningar hade varit bra  

 

I en annan studie (Xi, Singh, Harwood, Lindsay, Suri, Brown et al., 2012) har 

hemhemodialyspatienter från ett sjukhus i Canada intervjuats om sin dialyserfarenhet. Dessa 

hade haft HD i minst en månad och nyligen börjat med daglig dialys eller nattdialys. 

Resultatet består av fyra teman: (1) Förbättringar fysiskt och mentalt: en kunde helt sluta 

med blodtrycksmedicin efter 3 månader. De beskrev att de kunde tänka bättre och att 

koncentrationsförmågan ökade. Tröttheten minskade. Även familjemedlemmar såg detta. (2) 

Ökad kontroll över sitt liv: det sociala livet förbättrades. De kunde börja arbeta igen. Vätske- 

och matrestriktioner försvann. En del av de som hade nattdialys kunde inte förstå hur någon 

ville ha daglig dialys. (3) Minskad sjukdomskänsla: en deltagare föredrog nattdialys istället 

för transplantation. De kände sig friskare när de inte behövde träffa vårdpersonal så ofta. (4) 

Identifikation av nödvändiga kompetenser och stöd: patienterna beskrev att vårdpersonalens 

stöd var viktig. Att de kunde ringa upp sjukhuset och få svar om det uppstod problem. 

Upplärningen tog mellan 3-6 veckor. Men ingen skickades hem om de inte kände sig trygga 
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PROBLEMFORMULERING 
 

Sjuksköterskor på en hemodialysmottagning möter patienter som är kroniskt sjuka och är i 

behov av dialysbehandling för resten av sina liv. Sjuksköterskans arbete består mycket av 

att stödja, informera och utbilda patienter. Detta för att patienterna skall få möjlighet att vara 

så delaktiga som möjligt i sin behandling och få bästa möjliga livskvalitet. Utvecklingen går 

framåt, numera finns möjlighet till HHD, d.v.s. hemodialys i hemmet. Vid dialys i hemmet 

väljer patienten själv vilken tid på dygnet, hur ofta och länge det passar att göra 

behandlingen. HHD är ett behandlingsalternativ som ökar och det finns medicinska studier 

som tyder på att HHD inverkar positivt på patientens hälsa. Det finns ett fåtal studier som 

utifrån ett patientperspektiv beskriver för och nackdelar med denna behandlingsform. Vi är 

intresserade av att få mer kunskap om hur tillvaron ter sig för patienter som har hemodialys 

i sina hem. Denna kunskap kan sedan användas till patienter och vårdpersonal, som behöver 

information om patienters erfarenheter av hemhemodialys. 

 

SYFTE 
 

Syftet är att beskriva patienters erfarenheter av att ha hemodialysbehandling i hemmet. 

 

METOD 
 

En kvalitativ studie valdes för att passa till vårt syfte, som var att beskriva erfarenheter av 

fenomenet att ha hemodialysbehandling i hemmet. Enligt Henricson och Billhult (2012) kan 

ny tillförlitlig kunskap om ett fenomen tas fram med hjälp av kvalitativa 

datainsamlingsmetoder, som t.ex. intervjuer eller berättelser. Forskaren är i kvalitativa 

studier intresserad av att beskriva, förstå eller tolka informanternas upplevelse av ett 

fenomen. Genom att ta del av och beskriva levd erfarenhet/upplevelser, skapas ny kunskap.  

 

Enligt Dahlberg (1997) fokuserar en skriven berättelse på någon episod i informantens 

erfarenhet, som på ett eller annat sätt belyser den företeelse som är intressant i 

undersökningen. Fördelen med skrivna berättelser är att de ofta blir koncentrerade och att 

informanten håller sig till ämnet. I skrivandet undviks ofta att informanten associerar utanför 

det omedelbart givna upplevelserna eller uppfattningarna, vilket är vanligt vid intervjuer. 

Nackdelen med skriven berättelse kan vara att forskaren har mindre möjligheter att 

komplettera informationen, än vid exempelvis en intervju. Det kan vara bra att uppmana 

informanten att beskriva en positiv respektive en negativ situation. Detta eftersom när någon 

ombeds att berätta om levd erfarenhet, fokuseras oftast en kritisk situation. Genom att be om 

både en positiv och negativ berättelse, fås därmed en mer variationsrik bild. 

 

Urval och data insamling 
Urvalet bestod av samtliga elva patienter som har hemhemodialys tillhörande den enhet där 

arbetet genomfördes. Enheten har bedrivit HHD sedan år 2004. För närvarande arbetar här 

en läkare och sex sjuksköterskor. Det finns även tillgång till en medicintekniker, en kurator 

och en apotekare. Vi valde denna enhet eftersom vi arbetar där och det fanns ett tidsschema 

att följa. Innan arbetet startades erhölls ett skriftligt medgivande från verksamhetschefen 

(bilaga 2), om att studien fick utföras på enheten som ett led i enhetens kvalitetsarbete.  
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Ett informationsbrev (bilaga 3 och 4) skickades till alla de elva patienter som har 

hemhemodialys vid den mottagning vi arbetar på. Brevet innehöll information om studien, 

blankett för skriftligt samtycke samt två förtryckta återsändningskuvert. I brevet 

informerades de om att de fick vara anonyma och att vi inte skulle använda oss av 

information ur deras journaler. För att dölja deras identitet var kuverten två; ett för samtycke 

och ett för berättelsen. Informanterna ombads att skriva berättelser om sina erfarenheter av 

att blod dialysera sig i hemmet (bilaga 4). I informationsbrevet fick de instruktioner hur de 

skulle skriva. De skulle skriva ner en eller två situationer, där de hade haft nytta av att ha 

bloddialys hemma. Det skulle vara situationer hämtade från vardagen, beskrivna så noggrant 

och utförligt som möjligt. Även tankar och känslor de haft kring situationerna skulle 

beskrivas. Sedan fick det beskriva det omvända på samma sätt, d.v.s. en eller två situationer 

där det varit särskilt mindre bra med bloddialys hemma. 

  

De fick två månader på sig att återsända oss berättelsen. Vi fick berättelser från nio 

informanter. Några av dem hade skrivit under med sina namn. Varje berättelse var mellan 

en och två sidor. Alla berättelser inkluderades, därför att de beskrev fenomenet i syftet. 

 

De elva informanter som kontaktades och varav nio ingår i studien, var av skilda kön: 5 män 

och 6 kvinnor. Deras ålder varierade mellan 30 och 70 år. Ingen var därmed under 18 år. En 

del informanter levde ensamma, en del hade make/maka och några hade även barn hemma. 

Hos några informanter arbetar den anhörige, hos andra var den anhörige pensionerad och 

därmed mer hemma. Informanterna bodde alla i eget hus med varierande storlek.  

 

Dataanalys 
En kvalitativ analys av berättelserna har gjorts. I kvalitativ analys talar forskare ofta om att 

röra sig från helhet till delar, till en ny helhet (Friberg & Öhlén, 2012). Helheten är först den 

transkriberade datan i sin helhet. I analysen delas denna helhet upp i olika delar, d.v.s. 

innebörder som svarar mot studiens syfte. Dessa delar bildar mönster som kan beskrivas som 

en ny helhet, d.v.s. ett resultat.  

 

För att analysera berättelserna använde vi en kvalitativ analysmetod som beskrivs av 

Dahlberg (1997) i tre faser, vilka beskrivs nedan. 

 

Den bekantgörande fasen: innebär att forskaren läser texten som en helhet och får en första 

förståelse av den. Dahlberg (1997) menar att när forskaren med enkelhet kan beskriva de 

olika berättelserna, är det dags att gå vidare. Vi renskrev varje berättelse på dator. De 

berättelser som var underskrivna med namn, avidentifierades. Namn på personer, personal, 

sjukhus och platser ändrades, för att informanten inte skulle kunna identifieras. Berättelserna 

lästes i sin helhet upprepade gånger tills vi med lätthet kunde känna igen varje text. 

 

Den analyserande fasen: innebär att forskaren med hjälp av kreativ tolkning fördjupar 

förståelsen (Dahlberg, 1997). Text som inte hade med syftet att göra togs bort. Texten 

delades upp i mindre delar. Ett dokument med två spalter skapades. Där halva sidan 

lämnades tom för anteckningar. Vi sökte efter meningsbärande enheter (ord, meningar) som 

svarade på vårt syfte. Dessa ströks under och anteckningar gjordes i högermarginalen över 

tänkta innebörder. Dessa innebörder grupperades sedan till tänkta teman. I detta skede hade 

vi elva teman. Sedan sorterades all understruken text (meningsbärande enhet) in under 
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respektive tema. Vi kunde se att vissa teman hörde ihop. Elva teman blev tillslut fem teman 

och tretton underteman.  

 

Den sammanställande fasen: texten behandlas åter som en helhet (Dahlberg, 1997). I denna 

fas sammanställs analysen till en text, där de fem temana och tretton undertemana skrivs om 

till fem beskrivande huvudteman som utgör strukturen. Utifrån de meningsbärande 

enheterna skapas här en sammanhållande text som beskriver fenomenets innebörder. I 

resultatet finns sedan citat från berättelserna. Syftet med citaten är att konkretisera temana 

och göra det möjligt för läsaren att förstå hur vi har tolkat berättelserna.  

 

Förförståelsens betydelse för dataanalysen 
Den samlade kunskap forskaren eller t.ex. praktikern har av en fokuserad företeelse, utgör 

förförståelsen enligt Dahlberg (1997). Enligt Gadamer (1989/1960) kan det aldrig utvecklas 

förståelse utan förförståelse. Det är med hjälp av förförståelsen som vi förstår saker. 

Förförståelsen skall alltså i första hand uppfattas som något positivt och nödvändigt i allt 

kunskapande. Men det finns också en fara i och med förförståelsen. Förförståelsen kan vara 

ett hinder som begränsar vår öppenhet. I forskning kan således objektiviteten vara i fara. 

Gadamer menar att det viktigaste är att vi som forskare är medveten om vår förförståelse. 

Texten, i detta fall berättelserna, kan därmed presentera sig i sin annanhet och därigenom 

hävda sin betydelse. Enligt Gadamer kommer förförståelsen från den tradition som vi finns 

i. Traditionen påverkar våra uppfattningar, både i nuet och av traditionen. Gadamer menar 

att vi måste välja mellan den fruktbara förförståelsen och den som begränsar oss och hindrar 

tänkande och seende. Vi måste sätta förförståelsen på spel. Förförståelsen skall inte tas för 

given, utan är något som kan ändras. Enligt Dahlberg (1997) kan en begränsande 

förförståelse utgöras av en ”förutfattad mening”, eller vanliga ”fördomar” beträffande den 

studerade företeelsen. Som forskare kan också finnas känslomässiga bindningar till en 

företeelse. Det kan också handla om teorier som utgångspunkt för forskning. Forskning som 

blint följer en teori är inte öppen. 

 

Förförståelse syftar på det faktum att den som genomför studien kan och vet en hel del saker, 

redan innan studien påbörjas (Priebe & Landström, 2012). Vi har en uppfattning av 

studieobjektet innan vi börjar studera det. Att skriva ned och även diskutera sin förförståelse 

med andra forskare, kan enligt författarna bidra till en ökad medvetenhet om vilken betydelse 

förförståelse indirekt har för resultatet av studien (Henricson & Billhult, 2012). Enligt 

Friberg och Öhlén (2012), är det en risk om forskaren inte håller koll på den egna 

förförståelsen, utan låter den styra tolkningsprocessen. Risken är att forskaren inte ser och 

upptäcker innebörden av det informanten skriver, utan är för snabb i sin tolkning. Vi 

nedtecknade vår förförståelse innan arbetet påbörjades. Vid upprepade tillfällen under 

analysen ställde vi oss frågan: -Ser vi det vi redan vet eller vad som verkligen är skrivet? 

Detta var ett sätt att försöka hålla koll på vår förförståelse. 

 

 

Etiska överväganden 
Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, är den svenska 

lagstiftning som styrt vårt examensarbete. Enligt denna lag behövdes ingen etisk prövning 

för vår studie, eftersom vi skrev en uppsats inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå. 

Informationsbrevet till informanterna utformades enligt denna lag.  
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Belmontrapporten (1978) är en etisk plattform som föreskriver att forskning ska utföras i 

enlighet med tre övergripande grundläggande etiska principer: respekt för personer, göra 

gott samt rättviseprincipen (Kjellström, 2010). Vi beskriver nedan hur vi arbetat utifrån 

respektive grundläggande etisk princip: 

 

Respekt för personer innehåller två etiska överväganden: respekt för autonomi samt att de 

som har begränsad autonomi ska skyddas. Vi sökte tillstånd från vår verksamhetschef innan 

informationsbreven skickades till informanterna. Brevet innehöll information om studien 

samt ett samtycke att skriva på. Här fanns information om att deltagandet var frivilligt och 

att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien, utan att ange orsak. Vi följde 

upp brevet med muntlig information för att vara säkra på att informanterna förstod vad 

studien gick ut på. Informanterna kunde välja att skriva anonymt. Berättelserna har 

behandlats konfidentiellt genom att vi avidentifierade dem. Det är bara vi som författare och 

vår handledare som har haft tillgång till materialet. Vi har inte använt oss av information ur 

patienternas journaler. Två av patienterna lämnade inte in någon berättelse. Vi valde att inte 

försöka utröna vilka de var. Detta för att respektera anonymiteten hos de som valt att delta.   

 

Göra gott principen består av två delar: att inte skada deltagarna samt att maximera möjliga 

fördelar och minimera skada. De skrivna berättelserna från våra informanter förvaras inlåsta. 

Dessa uppgifter får endast användas till det här ändamålet. I den färdiga uppsatsen är 

materialet skrivet så att det inte går att koppla samman med någon speciell person.   

 

Rättviseprincipen används för att rättfärdiga valet av deltagare till forskningen. I vårt fall 

fick alla de patienter hade hemhemodialys förfrågan om de ville delta. Vi ansåg att de hade 

erfarenheter att dela med sig av. Information som vi kunde använda oss av, till att informera 

patienter som står inför valet att välja dialysform.  

 

Oavsett om man arbetar med kvantitativa eller kvalitativa metoder, måste man ta hänsyn till 

forskningsetiken (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Etiskt handlande är både en 

personlig och en social process och lärandet av etik sker i det sammanhang och i den kultur 

som exempel vårdaren verkar i. Reflektion över etiskt förhållningssätt i relation till patienter 

och närstående, handlar om att utmana sin egen värdegrund. Genom reflektion kan man 

utmana sin egen etiska kompetens och skapa möjligheter för att tänka på ett fördjupat sätt 

och eventuellt tänka om i förhållande till sina tidigare värderingar. I vård professionernas 

etiska koder ingår att vårdpersonal ska ha patientens hälsa som det främsta målet och aldrig 

frångå principen om människors lika värde.  
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RESULTAT 
 

Resultatet beskriver patienters erfarenheter av att ha hemodialysbehandling i hemmet. 

Resultatet består av fem huvudteman: frihet att vara hemma och själv styra sin behandling, 

känslan av att vara ensam med ansvaret, hemmiljön förändras, behov av stöd och trygghet 

samt mår bättre av HHD. Beskrivande citat presenteras tillsammans med varje huvudtema.  

 

 

Frihet att vara hemma och själv styra sin behandling 
Friheten som HHD för med sig är den mest framträdande erfarenheten i patienternas 

berättelser. Den är både positiv och negativ.  

 

Att få vara i sin hemmiljö och att få ha dialysmaskinen hemma, medför en känsla av frihet. 

Det är en frihet som beskrivs i att kunna styra behandlingstiden själv, utan att behöva anpassa 

sin dag till sjukhusets öppettider och tillgång av plats. Att anpassa sin dialys till vardagslivet 

hellre än tvärtom upplevs positivt. En del planerar för en vecka i taget utifrån deras sociala 

liv, som exempelvis fester, biobesök, semesterresor och fritidsintressen. Att köra dialys på 

sjukhus stämmer inte alltid med de tider som de önskar. Hemma har de friheten att bestämma 

när tidpunkten för behandling passar. Att ha dialysbehandling i hemmet medför att 

patienterna känner frihet i att planera sin vardag utifrån vad de vill göra och därmed passa 

in dialysbehandlingen efter det. En patient beskriver detta på följande sätt: 

 

 Man behöver inte anpassa sin dag efter klinikens öppettider och tillgång av 

 plats. Du kan själv välja vilka dagar i veckan du har dialys. Dessutom kan du 

 själv bestämma från dag till dag när på dygnet du startar dialysen. 

 

De som kört nattdialys upplever än mer att de kan tillbringa dagarna på ett friare sätt. 

Nattdialys behandlingen gör även att de känner sig mindre trötta. 

 

Friheten innebär att kunna styra behandlingen efter vädret och årstiderna. Det beskrivs vara 

tungt att sitta fast i maskinen, när solen skiner ute och det vore skönt att vara ute. På 

sommaren väljer därför många att dialysera sig på morgonen, på så vis anser de att de får ut 

mer av dagen. Andra patienter menar att när det är sommar och skönt ute kan det vara svårt 

att gå in och göra sin dialys, de har valet att skjuta fram behandlingen. När de väl har bestämt 

sig för att genomföra behandlingen så går det bra. En patient beskriver detta på följande sätt:  

 

 Jag skriker väl inte HURRA varje gång jag ska köra dialys men jag skriker 

 Hurra för att jag får och kan göra det hemma. 

 

Friheten kan också ses i värdesättandet av att kunna vila direkt efter dialysbehandlingen om 

de känner sig trötta.  

 

Att vara hemma innebär att patienterna slipper långa och tröttande resor till sjukhus. En resa 

från patientens hem till dialysbehandling på sjukhus, tar för de flesta minst två timmar per 

behandlingstillfälle. Dialysresorna beskrivs som tidskrävande, tröttande och tråkiga. Det är 

dessutom jobbigt att tvingas föra konversation med taxichauffören, när de är trötta och vill 

komma raka vägen. Att slippa dialysbehandlingar på sjukhus medför därmed en känsla av 

frihet. 
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Friheten att själv sköta dialysbehandlingen i sitt hem medför att patienterna slipper 

infektionsrisken från andra patienter. Detta eftersom de inte tvingas dela sal med andra 

patienter utan får vara i sin egen hemmiljö. En patient beskriver detta som orsak till att 

han/hon valde HHD: 

 

 När jag bestämde mig för HHD så var det friheten som avgjorde valet. Att 

 ligga 4-5 timmar på en stor sal ihop med många andra är inte min grej. 
 

Friheten att vara hemma och själv styra sin behandling är dock begränsad. Ibland uppstår 

tekniska problem med dialysutrustning i hemmet eller med att sticka in nålen i blodkärlen. 

Tekniker kan inte alltid vara på plats när det behövs. Att därmed tvingas göra dialys på 

sjukhus upplevs som dålig service. Patienterna tycker att det ska finnas en backup som gör 

att de slipper detta. Någon uttrycker sig så här: ”… vi hempatienter kunde få göra enklare 

service själva …”. Att tvingas dialysera sig på sjukhus vid stickproblem upplevs negativt 

särskilt om perioden blir för lång innan problemet är åtgärdat. Men det upplevs bra att få 

hjälp med undersökning av blodaccessen. Patienterna upplever det som onödigt att behöva 

dialysera sig på sjukhus i samband med läkarbesök. De vill helst bara träffa doktorn och 

sedan göra dialysbehandlingen hemma.  

 

Friheten att själv styra sin behandling är kopplat till hemmet, men i livet ingår att också 

kunna åka på semester. Att resa bort beskrivs som svårt, eftersom gästkliniken erbjuder fasta 

tider för behandling. En patient uttrycker: ”… reser man bort vill man inte ha någon tid att 

passa …”. Det är med sina anhöriga/vänner man vill umgås. En del väljer därför att avstå 

från längre resor. En patient beskriver följande känsla: 

  

 Ibland känns det dock tungt varför denna sjukdom ska drabba just mig. När 

 vänner åker på semester eller gör något annat trevligt så har jag ju inga 

 möjligheter att följa med, då blir man ledsen och allt känns jättejobbigt.  

 

Genom att patienterna kan köra sin dialysbehandling själva och det numera finns en portabel 

hemodialysmaskin, kan patienterna resa iväg dit de själva önskar. Därmed kan patientens 

kunskaper ytterligare förstärka känslan av frihet. Den portabla hemodialysmaskinen ger 

frihet att sköta dialysen när det tidsmässigt passar in i resten av aktiviteterna på resan. Denna 

maskin medför att patienterna slipper styras av gästdialys som är begränsad i tillgång, vart 

det finns och när behandlingen kan genomföras. En patient beskriver det så här: 

 

 Självklart är det mycket planering inför en resa med dialysmaskinen. Väl på 

 plats kan jag njuta av min resa och fortfarande vara fri och sköta dialysen 

 när jag vill och inte behöva anpassa mig till någon dialys avdelning och 

 behöva åka till sjukhus på semestern. 

 

Känsla av att vara ensam med ansvaret 
Erfarenheter av att ha hemodialysbehandling i hemmet innebär en känsla av att vara ensam 

med ansvaret för behandlingen. Patienterna beskriver att de oftast är ensamma hemma när 

behandlingen görs. Maken/maka kanske arbetar eller gör ärenden när patienten gör sin 

behandling. Det kan uppstå en saknad från tiden av dialys på sjukhus. Där fanns alltid 

personal eller dialyskompisar att prata med.  
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Ensamheten kan bidra till att de kan bli oroligt om något händer. Det kan uppstå 

komplikationer när behandlingen görs hemma. Komplikationer som är förorsakade av 

patienten själv eller på grund av fabrikationsfel på dialysmaterial. Patienterna beskriver att 

de i stressade situationer har lättare för att göra något fel, exempelvis på grund av tidsbrist 

när de har en tid att passa. En patient beskriver hur han/hon har lärt sig hantera denna stress 

på följande sätt:  

 

 Jag lärde mig att ALDRIG gå ifrån mina rutiner. Den tid jag skulle ha tjänat 

 på att göra annorlunda handlade bara om sekunder, om ens det! Efter denna 

 händelse finns alltid ängslan där för att göra samma sak.  

Känslan av att vara ensam med ansvaret blir påtagligt i beskrivningarna av komplikationer. 

Exempelvis beskriver patienterna att det kan ske en blodförlust på grund av att de har glömt 

att stänga en klämma eller missat att skruva på en propp. Det händer också att det är hål på 

slangar, vilket medför att blodet droppar ur hålet. Patienterna beskriver att de kanske inte 

upptäcker detta med en gång. Ibland kan den bli en ganska stor blodmängd som förloras. 

Patienterna beskriver att de ofta är ensamma och därmed är den som själv måste kunna reda 

upp situationen. Patienterna beskriver att de kan få blodtrycksfall, så illa att de svimmar av 

och inte kan förmedla sig med sin omgivning eller så blir de lite omtöcknade och huvudet 

hänger inte riktigt med. Ett uttryck för detta är: ”… som tur var upptäckte jag detta innan 

kroppen helt lade av och kunde stänga klämman på slangen …”. Detta skapar oro och ibland 

behövs extra kontroll av blodvärdet och blodtrycket. 

En del patienter uppger att det känns oroligt att dialysera sig när de vet att dialyskliniken är 

stängd, de känner sig då mer ensamma. De känner sig rädda och otrygga vid akuta 

dialysproblem och det kan vara svårt att nå dialyssjuksköterska eller dialystekniker. Om det 

går sönder något i dialysmaskinen eller vattenrenare kan det ta lång tid att få hjälp med 

service upplever en del. Att inte veta om och när man kan köra sin behandling skapar oro. 

Att behöva dialysera sig på sjukhus om maskinen inte blir lagad är inget de vill vara med 

om. En patient beskriver hur han/hon känner sig när en komplikation tillstöter: 

  

 Vi är inte läkare eller sjukvårdspersonal och händer det sent på kvällen känns 

 det extremt ensamt var vänder man sig då? 

 

Det upplevs att kliniker kan ge olika direktiv vad gäller hygienkrav. Till exempel hur 

patienten skall sköta sin AV-fistel/CDK vid start och avslut av sin behandling. Patienterna 

blir rädda och oroliga för att göra fel, vilket spär på känslan av att vara ensam om ansvaret.  

Det finns även oro hos patienten gällande sin access, på grund av det inte går att säga hur 

länge den fungerar. Att byta CDK eller operera om sin AV-fistel behöver patienterna göra 

ibland. Patienter som har gjort många ingrepp i blodkärlen, oroar sig för om dessa kommer 

att räcka till för ytterligare ingrepp. En patient uttrycker sig följande: 

 

 Min CDK har bytts ett antal gånger men fungerar bra. Mitt stora problem är 

 för närvarande att det sannolikt inte finns fler kärl att placera en ny CDK i.  
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Hemmiljön förändras 
En aspekt av att ha hemodialysbehandling i hemmet är att hemmiljön förändras, både den 

fysiska miljön i form av plats, kostnader men också den sociala miljön i form av att få mer 

tid till att umgås. 

 

De flesta av informanterna beskriver hur positivt det är att ha utrustningen hemma, trots att 

miljön i hemmet förändras. En patient beskriver hur han/hon har gjort: 

  

 Har inrett en garderob i anslutning till sovrummet, där maskin, vattenrenare 

 och dialysmaterial finns nära till hands.  

 

En del poängterar att det krävs mycket plats för dialysmaskin, vattenrenare, 

förbrukningsmaterial och tomemballage. En informant beskriver att han/hon vid leverans av 

nytt förbrukningsmaterial och mediciner får hjälp att placera den på anvisad plats. 

 

Det som upplevs negativt är att familjens ekonomi påverkas eftersom kostnader för el och 

vatten ökar: En patient menar att: ”… driften kostar pengar för mig…”. Det är också negativt 

att utrustningen bullrar en del.  

 

Informanterna beskriver att tiden för familjen har ökat, de har fått mer tid att umgås med 

varandra. Detta upplevs som en positiv erfarenhet. De har lättare att kunna planera sin tid 

och kan delta i familjeaktiviteter. Detta beskrivs av en patient på följande sätt: 

 

 Jag kunde börja dialysen hemma igen efter en vecka innan makan gick på 

 semester. Det har funkat jättebra, så vi har kunnat åka på kortare 

 semesterresor för några nätter i taget. 

 

Behov av stöd och trygghet 
Erfarenheter av att ha hemodialysbehandling i hemmet innebär behov av stöd och trygghet. 

Patienterna påtalar hur viktigt det är med stöd från anhöriga och personal för att de skall 

känna sig trygga framför allt när det uppstått komplikationer under dialys. 

 

Att kunna få hjälp per telefon när det behövs tycker patienterna är bra. Det känns tryggt att 

få råd och stöd när något krånglar. De beskriver att de även kan nå dialysteknikern vid behov. 

Ibland måste de komma till dialysmottagningen för kontroll av AV-fisteln om de haft 

stickproblem. Delar på CDK kan spricka och kan behöva bytas. De upplever detta som 

positivt att få hjälp och stöd. En patient beskriver följande: 

  

 Är det något som krånglar finns alltid någon personal som på telefon brukar 

 kunna hjälpa och råda från dialysavdelningen. Inget är omöjligt. 

 

Upplevelse av stöd och känsla av trygghet erfars vid besök på dialysmottagningen, där de 

får reda på sina blodvärden och får hjälp med justering av mediciner.  

Patienterna erfar att en del vårdcentraler har svårt att acceptera när de lämnar blodprover 

som de tagit hemma själva: Enligt en patient: ”...Var till vårdcentralen och pratade om 

prover, det gick inte så bra …”. Vårdcentralen vill inte gärna ta emot rören eftersom de själva 

inte har tagit dem. Patienten vill helst lämna ifrån sig dessa på närmsta ställe. Vid dessa 

tillfällen ringer de till dialysmottagningen för att få stöd i hur de skall göra.   
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Vid behandling på dialysmottagning sker stickningen av ett antal olika sjuksköterskor som 

tyvärr leder till en del perforeringar av blodkärlet. Sticka sig själv ser patienterna som en 

klar fördel. Det skapar trygghet att ha kontrollen över vem som sticker och att det alltid blir 

på samma sätt.  

 

En del patienter som har en anhörig hemma upplever ett stort stöd av denne. Patienten 

beskriver följande:   

 Jag har ett oerhört stöd av anhörig när det kan tjuta och småkrångla lite och 

 jag kan bli stirrig men han är mycket lugnare så jag lugnar också ner mig.  

Vid tillfällen när en akut komplikation under behandling skett hemma, tycker patienterna att 

det är skönt att få stöd från personal. Att kunna ringa till vårdavdelningen ger stöd. 

Vårdavdelningen tar även extra kontroll av blodvärdet om det behövs under jourtid 

 

Mår bättre med HHD  
Erfarenheter av att ha hemodialysbehandling i hemmet innebär att patienterna mår bättre och 

känner sig starkare, än när de hade behandling på sjukhus. Genom jämnare dialyser upplever 

de att kroppen mår bättre. Vissa beskriver det som att de har fått sitt liv tillbaka. De orkar 

göra saker som de inte gjort på länge: En patient beskriver detta: ”… Jag var med uppe på 

kyrkogården det har jag inte orkat på ett år…”. 

 

Identifieringen med den kroniska sjukdomen minskar. En patient beskriver detta som 

följande: 

  

 Dialysmaskinen står alltid där hemma och påminner om sjukdomen. För mig 

 är det väldigt viktigt att inte låta sjukdomen ta överhanden. Det är en del av 

 mig men jag identifierar mig inte med den, vilket jag tyvärr har sett ske 

 många gånger hos andra som drabbas av sjukdom. 

 

En aspekt av att må bättre är att kunna börja arbeta igen, det upplevs som positivt. Det blir 

rutin på jobb, träning och hemleverans av dialysvaror. Så här beskriver en patient:  

 

 Redan efter en månad kände jag mig så pass pigg att jag kunde börja jobba, 

 bara 25 % men alltid något som bryter vardagen.                    

 

En annan aspekt av att må bättre är att patienterna upplever att de orkar träna mer. En patient 

beskriver följande:  

  

 Nu har jag börjat jobba 25 % igen och ska börja träna så fort dom startar 

 upp för hösten. 

 

En del minns den positiva känslan av hur det var att köra sin första dialysbehandling hemma, 

med en sjuksköterska hos sig. Men sedan även modet att klara av behandlingen ensam och 

att det går bra.  

Självkänslan ökar med tiden och de vågar göra behandling även om de är ensamma hemma. 

Ansvaret är stort, men de vågar ta det. De växer med uppgiften. Även om det händer 



  

15 

 

incidenter under dialys, inger det patienten mod av att ha klarat av situationen. Så här 

beskriver en patient: 

  

 Du styr över ditt eget liv och tar ansvar för din hälsa. Det är ett stort, tungt 

 och vägande ansvar. 

 

Modet gör även att patienterna vågar stå på sig vid motgångar. Det kan vara i kontakt med 

personal vid sjukhus och vårdcentraler. En patient beskriver så här: 

  

 Tog prover i morse och var till vårdcentralen med. De är oerhört upprörda 

 därnere, men det får dom väl leva med. Dom har aldrig hört talas om att 

 någon kan göra så. 

 

Att patienterna mår bättre beskrivs som att de har mindre restriktioner när det gäller vätska 

och mat intag. De kan unna sig att äta det de önskar. En patient beskriver skillnaden på 

följande sätt: 

  

 Förut var jag tvungen att dricka upp allt, det kändes som det var sista jag 

 någonsin skulle få. 

 

De som dialyserar sig på natten upplever än mer att det är mindre ansträngande för 

kroppen, de känner sig mindre trötta. Detta beskrivs av en patient på följande sätt: 

 

 Övergick och efter tvekan till att dialysera på nätterna. Denna 

 dialysmetod/tid fungerade mycket bra genom att dialysen blir mindre 

 ansträngande för kroppen och jag kunde tillbringa mina dagar på ett friare 

 sätt. Jag hade min tid till förfogande och jag var inte trött. 
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DISKUSSION 

 
Metoddiskussion 
 

Från början tänkte vi samla in data genom att göra patientintervjuer. Men eftersom vi 

arbetade som sjuksköterskor under studietiden, bestämde vi oss för att samla in data via 

skrivna berättelser. Vi ansåg att det var tidsbesparande att inte behöva skriva ut intervjutext, 

utan få mer tid till analysen. Nackdelarna med berättelser är begränsningen i att inte kunna 

be informanten att berätta mer. Eller att få dem att förklara vad de menar. I en av 

berättelserna hade vi svårt att förstå vad informanten menade. Eftersom informanten hade 

uppgett sitt namn på berättelsen, bad vi denne att förklara betydelsen för oss. Det finns också 

ett etiskt övervägande i detta med att välja berättelser. Eftersom vi är kända för 

informanterna, är det lättare för dem att i lugn och ro själva bestämma vad de vill delge oss 

för erfarenheter.  

 

En kvalitativ analys av materialet var relevant för studien, eftersom vi ville undersöka 

patienters levda erfarenhet av att hemodialysera sig i hemmet. Patienter som har erfarenhet 

av hemodialys i hemmet fick skriva berättelser om fenomenet. Enligt Henricson och Billhult 

(2012) kan ny tillförlitlig kunskap om ett fenomen tas fram med hjälp av kvalitativa 

datainsamlingsmetoder som t.ex. intervjuer eller berättelser. Fördelen med berättelser är att 

informanterna själva fått en möjlighet att i lugn och ro reflektera och värdera vilken 

information de velat delge oss. Om intervjuer legat till grund finns risken att styra 

informanterna för mycket, eftersom behandlande sköterskor, med tiden lär känna patienterna 

väl.  

 

Enligt Dahlberg (1997) fokuserar en skriven berättelse på någon episod i informantens 

erfarenhet, som på ett eller annat sätt belyser den företeelse som är intressant i 

undersökningen. I vår studie är vissa intressanta delar i berättelserna för kortfattat beskrivna. 

Det saknas beskrivningar av tankar eller känslor de haft kring erfarenheten. En intervju hade 

gett oss möjligheten att ställa kompletterande frågor om betydelsen och därmed hade vi 

kunnat erhålla en djupare förståelse av fenomenet. I ett fall där informanten hade skrivit sitt 

namn på berättelsen, tillfrågades han/hon gällande en mening som skrivits, för att förtydliga 

betydelsen. Enligt Dahlberg (1997) kan nackdelen med skriven berättelse vara att forskaren 

har mindre möjligheter att komplettera informationen, än vid exempelvis en intervju. Genom 

att intervjua patienter med HHD kan ytterligare kunskap om positiva, negativa och 

känslomässiga erfarenheter de har utforskas. Men även hur de lär sig hantera olika 

situationer i det dagliga livet som behandlingen orsakar.  

 

En reflektion är, kring informanternas beroendeställning till behandlande sköterskor. Enligt 

Kjellström (2012) skall forskaren vara uppmärksam på de människor som står i 

beroendeförhållande till forskaren, det kan exempelvis vara patienter till någon som både är 

forskare och sjuksköterska.  Eftersom vi är deras sjuksköterskor, är risken att de skriver, det 

de tror förväntas av dem. Eller att informanten inte vågar skriva det de skulle vilja, på grund 

av att deras rädsla för att deras vård skall påverkas. För att undvika detta erbjöds de 

anonymitet. De informerades också om att ingen information från deras journaler kommer 

nyttjas samt att endast informationen ur deras skrivna berättelser skulle analyseras. 

Informanterna uppmanades både att beskriva både bra och dåliga situationer. Risken annars 
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hade varit att det bara beskrivits positiva erfarenheter. Vidare informerades de om att de när 

som helst kunde avbryta sitt deltagande utan vidare frågor om varför. Det upplevdes såsom 

att alla informanter var mycket positiva till att ge sin berättelse. Många har under studiens 

gång frågat flera gånger hur det går och meddelat att de är intresserade av att läsa resultatet. 

 

Det fanns en klar uppfattning av fenomenet innan studien påbörjats. En gemensam 

förförståelse nedtecknades vid studiens start vilken baserar sig på 40 års erfarenhet att arbeta 

med kroniskt njursjuka patienter. Vår förförståelse var att HHD-patienterna inte behöver 

vara lika restriktiva från att äta kalium- och fosfatrik kost eftersom de dialyserar sig oftare. 

Erfarenhetsmässigt har vi sett att dessa patienter känner sig piggare och mår bättre, än de 

som dialyserar sig på sjukhus. De får mer tid över till annat, eftersom de inte behöver lägga 

ner tid på resor till och från sjukhus. De som har hemodialys i hemmet har möjlighet att köra 

dialys varje dag. Många som har dialys på klinik tycker att resorna tar en stor del av deras 

liv. Det slipper de som är hemma, då de har mer kontroll över sin sjukdom. Vidare har 

förförståelsen diskuterats med våra kollegor. Att diskutera sin förförståelse med andra, kan 

enligt Henricsson och Billhult (2012) bidra till en ökad medvetenhet, om vilken betydelse 

förförståelsen indirekt har för resultatet av studien. Enligt Dahlberg (1997) kan det som 

forskare finnas känslomässiga bindningar till en företeelse. Under arbetets gång har vi flera 

gånger lyft fram vår förförståelse och på så sätt kunna medvetet förhålla oss till den.  

 

Under dataanalysen var det ibland svårt att se bort patienten bakom berättelsen, eftersom vi 

känner dem väl. Innan analysen påbörjades utfördes en transkribering av berättelserna. I 

dessa togs patienternas eventuella namn bort och så även namn på anhöriga, platser, samt på 

personal. För en del patienter har det inte varit viktigt att vara anonyma. Informanterna har 

alltså inte kunnat vara helt anonyma för oss. 

 

Två teman i resultatet, anser vi går in i varandra. Det är känslan av att vara ensam med 

ansvaret och behov av stöd och trygghet. De särskildes, då en av dem uttrycker en känsla 

och den andra ett behov hos patienten. Dock går de in i varandra eftersom känslan hos 

patienten, skapar ett behov hos denne. Detta diskuteras vidare i resultatdiskussionen.   

 

Enligt Dahlberg (1997) handlar tillförlitlighet i en studie om att undersöka det som är 

avsikten med studien. Trovärdigheten är ett mått på noggrannheten hos metoden och anger 

att resultatet inte är slumpmässigt. Detta anser vi vara uppfyllt eftersom tillvägagångsättet 

har tydliggjorts, så att arbetsgången tydligt kan följas av läsaren i arbetet. För att stärka 

trovärdigheten på resultatet, har citat från samtliga berättelser redovisats under varje 

beskrivande huvudtema. Syftet med citat är att konkretisera temana och göra det möjligt för 

läsaren att förstå hur vi har tolkat berättelserna. Vår handledare har kontrollerat 

meningsenheter, teman, resultatbeskrivningar och att vår förförståelse inte har tagit över. 

 

 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med studien är att beskriva patienters erfarenheter av att ha hemodialys i hemmet. 

Resultatet presenterades i fem huvudteman; ”Frihet att vara hemma och själv styra sin 

behandling”, ”Känsla av att vara ensam med ansvaret”, ”Hemmiljön förändras”, ”Behov av 

stöd och trygghet” samt ”Mår bättre med HHD”. Studiens centrala resultat diskuteras utifrån 

teoretiska perspektiv och tidigare forskning.   
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Resultatet i vår studie visar att patienterna upplever en Frihet att vara hemma och själv styra 

sin behandling, d.v.s. frihet när och hur behandlingen skall ske. Det är positivt att slippa åka 

till sjukhuset för att göra behandlingen. De kan planera sin vardag på det sätt som passar 

dem i deras livsvärld. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver patientperspektivet genom 

teorin om livsvärlden. I patientens livsvärld ingår vårdare, anhöriga, dåtid, nutid och framtid. 

Författarna menar att om vårdaren har livsvärlden som stöd, ges patienten en hjälp att 

optimera relationen mellan sårbarhet och frihet. Patienten kan även balansera rörelse och 

vila för att finna en hälsosam livsrytm. Även Polaschek (2007) har funnit liknande resultat, 

där han intervjuat tjugo HHD-patienter om deras inställning till HHD. Resultaten visar att 

dialys på sjukhus kräver en närvaro enligt schema av patienterna. Det sammantaget med 

resorna gör att hela dagen försvinner till en behandling. Att göra dialys hemma är bättre 

eftersom patienten själv väljer när han/hon vill göra behandlingen.  

 

I vårt resultat förvånar vi oss över att en del patienter ändå beskriver en viss bundenhet, trots 

behandling i hemmet. I HHD-patientens vardag ingår att utföra ett visst antal dialystimmar 

per vecka. De känner att de har svårt att motivera sig när det är vackert väder ute, eller när 

närstående planerar att göra annat som de vill delta i. Vissa känner sig därmed tvingade till 

ensamhet på grund av sin kroniska sjukdom. Friheten att vara hemma och själv styra sin 

behandling är därmed både positiv och negativ. Detta kan relateras till Dahlbergs och 

Segestens (2010) teori om hälsa. Författarna beskriver att leva med en långvarig eller obotlig 

sjukdom är en bestämdhet. Något som inte går att frigöra sig från och som i hög grad 

begränsar det dagliga livet.  

 

I vårt resultat som visar känsla av att vara ensam med ansvaret, relateras detta till akuta 

komplikationer som kan uppstå under behandling. Enligt vår studie påvisar patienterna 

denna oro och känsla av ensamhet, trots att de haft behandlingen en längre tid hemma. Detta 

förvånar oss, eftersom vi har trott att de kände sig trygga hemma. Författarna Wong, Eakin, 

Migram, Cafazzo, Halifax och Chan (2009) beskriver att patienter som lärt sig sköta HHD 

för nattbehandling, känner oro för det oväntade samt oro för att få ett medicinskt ansvar. 

Dessa patienter uttryckte dock detta innan de startade behandlingen hemma. De blev 

intervjuade efter att de genom gått ett utbildningsprogram på sex veckor.  

 

I vårt resultat framgår det att patienterna har ett behov av stöd och trygghet. Patienterna 

upplever otrygghet vid akuta dialyskomplikationer och i dessa fall att de inte kan nå 

dialyspersonal per telefon. I en studie av Xi, Singh, Harwood, Lindsay, Suri, Brown et al. 

(2012), har HHD-patienter intervjuats om sin dialyserfarenhet. Patienterna beskrev att 

vårdpersonalens stöd var viktig. Att de kunde ringa upp sjukhuset och få svar om det uppstod 

problem. För att verkligen förstå HHD-patienters förhållningssätt till sin behandling, föreslår 

Polaschek (2007) att sjuksköterskan ska ta nyckelrollen för att hjälpa människor som lever 

med kroniskt tillstånd. Enligt Söderberg (2009) är osäkerheten central för människor som 

lever med kroniska sjukdomar. De tvingas leva ett liv de inte har valt. Det medför ofta 

känslor av osäkerhet, ensamhet, besvikelse och oro. 

 

Vårt resultat visar att patienterna mår bättre med HHD. Kroppen mår bättre, de orkar göra 

saker som de inte gjort på länge. Patienterna beskriver också att de får ett ökat mod att stå 

på sig vid motgångar. Men även att de har ett ansvar och växer med uppgiften. Dahlberg och 

Segesten (2010) beskriver hälsa som att kunna göra de saker som behövs i livet och det som 
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är viktigt för en, men även att kunna göra val och ta ansvar. Hälsa är att ha balans i livet och 

att känna livskraft. Detta visades även i en studie av Wise, Schatell, Klicko, Burdan och 

Showers (2010), att HHD-patienter mådde bättre och hade ett ökat välbefinnande. I studien 

av Xi, Singh, Harwood, Lindsay, Suri, Brown et al., (2012) påvisades också förbättringar 

fysiskt och mentalt hos HHD-patienter. Även tröttheten minskade och de kunde börja arbeta 

igen.  

  

Konklusion och praktiska implikationer 
I resultatet framgår det att patienterna upplever att HHD ger dem en frihet att vara hemma 

och själv styra sin behandling. Men även att de känner sig bundna av behandlingen. 

Patienterna mår bättre fysiskt och mentalt, eftersom de kan dialysera sig mer. HHD kräver 

mod att övervinna sin rädsla för att göra fel. Patienterna som har HHD får starkare 

självförtroende, blir envisare och vågar tar sig fram mer i vårdapparaten. Att slippa 

dialysresor till sjukhus framgår som klart positivt. Dock är det inte bara positivt att ha HHD. 

Patienterna saknar ibland stöd och trygghet från dialyspersonal.  

 

Kunskapen som studien medfört kan användas till att informera vårdpersonal och patienter 

med kronisk njursjukdom, för att ge en ökad förståelse för hur det är att ha HHD. En patient 

som står inför valet att välja behandlingsform behöver mycket stöd och information. Att ge 

patienten som väljer HHD en kunskap som bygger på patienters erfarenheter, kan öka 

trovärdigheten med informationen om behandlingsformen. Att patienterna upplever 

ensamhet och otrygghet är något vi funderar över. Lär vi ut för litet innan de startar med 

HHD? Går upplärningen för fort ibland? Pratar vi för lite om patienternas tankar och rädslor 

inför ansvaret att sköta behandlingen själva? Fortsatt forskning föreslås därför om hur 

patienterna upplever HHD-undervisningen. Men det är också viktigt att försöka utröna mer 

om livssituationen hemma och hur de hanterar vardagen. För det tror vi att intervjuer vore 

en bra metod. 

 

Med denna uppsats har vi analyserat patienters skrivna berättelser om hur det är att ha 

hemhemodialys. Resultatet visar på både positiva och negativa erfarenheter. Som 

dialyssjuksköterska hoppas vi att denna information kan användas till utbildning av patienter 

och vårdpersonal. 
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Till verksamhetschef 

 

Förfrågan om medgivande att inhämta data för en empirisk studie. 

Undertecknade arbetar som sjuksköterskor på XXX och går för närvarande en utbildning för 

att ta kandidatexamen i omvårdnad vid Högskolan i Skövde. Studien kommer att genomföras 

under hösten/vintern 2013 och resultera i en kandidatuppsats. 

 

Bakgrund 

Sjuksköterskor på en hemodialysmottagning möter patienter som är kroniskt sjuka och är i 

behov av behandling för resten av sina liv. Vårdrelationerna kan sträcka sig över lång tid. 

Patienterna kommer till avdelningen flera gånger per vecka. Sjuksköterskans arbete består 

mycket av att stödja, informera och utbilda patienter. Detta för att patienterna skall få bästa 

möjliga livskvalitet. Utvecklingen går framåt, numera finns möjlighet till hemodialys i 

hemmet. Som patient väljer du själv vilken tid på dygnet det passar att göra din behandling. 

Vi är intresserade av att få reda på hur tillvaron ter sig för patienter som har hemodialys i 

sina hem. Denna kunskap kan sedan användas i informationen till nya patienter och till 

personal som inte arbetar med hemhemodialys. 

 

Syfte 

Syftet är att beskriva erfarenheter av att ha hemodialysbehandling i hemmet.  

 

Härmed ansöks om medgivande att inhämta data för att genomföra en empirisk studie med 

patienter inom landstingsvård. Data kommer att inhämtas med hjälp av skrivna berättelser. 

Samtliga patienter kommer att få ett skriftligt informationsbrev om studien och dess syfte. 

Patienterna får anmäla sitt intresse och ge (ett skriftligt) samtycke. Deltagandet är frivilligt 

och kommer ej att påverka deras vård. Datamaterialet (berättelserna) kommer att behandlas 

konfidentiellt. De kan när som helst avbryta utan att ange skäl. 

 

Har ni frågor om studien är Ni välkomna att kontakta: 

 

Studiens författare:           Studiens författare:           

Maria Hasselroth           Caroline Vestman           

Leg. Sjuksköterska           Leg. Sjuksköterska           

Tel: xxxx-xxxxxx   Tel: xxxx-xxxxxx 

 

 

Studiens handledare: 

Mia Berglund 

Tel: xxxx-xxxxxx 
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Medgivande om att inhämta data för empirisk studie 

 

Jag som verksamhetschef tillåter att två sjuksköterskor: Caroline Vestman och Maria 

Hasselroth på Dialysmottagning 58 SkaS ber 6-11 hemhemodialyspatienter att skriva 

berättelser. 

De läser filosofie kandidatexamen i omvårdnad på Högskolan i Skövde under 2013. 

Kursens namn: G2F vetenskaplig teori och metod 7,5HP samt examensarbete i omvårdnad 

15HP (C-uppsats).  

  

Syfte: Patientens erfarenhet av hemodialys i hemmet. 

Metod: Varje patient skriver en berättelse om att bloddialysera sig i hemmet där de 

beskriver sina erfarenheter. 

  

  

 

  

…………………………………………  ………………………… 

xxxxxxxx xxxxxxxxxx   Ort, datum 

Verksamhetschef     
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Förfrågan om deltagande i studien, 

Patienters erfarenheter av att bloddialysera sig i hemmet. 

 
Undertecknade arbetar som sjuksköterskor på XXX och går för närvarande en utbildning för att ta 

kandidatexamen i omvårdnad vid Högskolan i Skövde. Du tillfrågas i detta brev om att medverka i 

en studie där du beskriver dina erfarenheter av att ha bloddialysbehandling i hemmet. Studien 

kommer att genomföras under hösten 2013 och resultera i en kandidatuppsats och ev. en vetenskaplig 

artikel. 

 

Vi är intresserade av att få ta del av Dina erfarenheter av att ha bloddialysbehandling i hemma, vi 

vill veta hur behandlingen påverkar dig i din vardag, vilka för och nackdelar du ser med att ha dialys 

i hemmet samt hur Du lär dig hantera olika situationer i det dagliga livet som behandlingen orsakar. 

 

Resultatet av vår forskning hoppas vi skall leda till ökad kunskap och förståelse för hur människor 

lär sig hantera sin vardag då de har bloddialys i hemmet. Utifrån resultatet kan vi sedan ge 

information till patienter som står inför valet att starta dialysbehandling i hemmet. Resultatet kan 

också ligga till grund för att utveckla undervisningen till de patienter som väljer att starta behandling 

i hemmet. Vår målsättning är att utforma vården efter patienters behov och önskemål. Dina 

erfarenheter är alltså viktiga i detta arbete.  

 

Din berättelse kommer att behandlas konfidentiellt. Det innebär att det bara är vi som arbetar med 

studien, dvs. vi tre som nämns nedan, som har tillgång till materialet. Det betyder också att det inte 

går att koppla samman någon speciell person med innehållet i den färdiga uppsatsen. Vi kommer inte 

att använda oss av information ur din journal.  

 

Du får anmäla ditt intresse genom att ge ett skriftligt samtycke. Deltagandet är frivilligt och kommer 

inte att påverka din vård. Du kan när som helst och utan närmare förklaring avbryta ditt deltagande 

utan att det får några följder för Dig. 

 

Vetenskaplig handledare är universitetslektor Mia Berglund, Institutionen för vård och natur, 

Högskolan Skövde. 

 

Har ni frågor om studien är Ni välkomna att kontakta! 

 

Maria Hasselroth           Caroline Vestman           

Leg. Sjuksköterska           Leg. Sjuksköterska           

Tel: xxxx-xxxxxx   Tel: xxxx-xxxxxx 

 

 

Medgivande om att deltaga i studien ”Patienters erfarenheter av att 

bloddialysera sig hemma" 
 
Jag har tagit del av den skriftliga informationen om studien och samtycker om att delta. Jag är 

införstådd med att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta utan förklaring. 

 
Underskrift: ……………………………………………………………………… 

 

Datum/Ort………………………………………………………………………... 

 

Telefon/E-post:…………………………………………………………………... 
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Information till Dig som ska delta i en studie om erfarenheter 

av bloddialys i hemmet    

 

 

Syftet med studien är att beskriva erfarenheter av hur det är att ha bloddialysbehandling  

hemma för att kunna studera hur människor lär sig leva med denna behandling.  

För att göra detta möjligt ber jag Dig att skriva ner en eller två situationer där Du haft nytta 

av att ha bloddialys hemma. Det ska vara situationer hämtade från Din vardag, beskriv så 

noggrant och utförligt som möjligt så att även tankar och känslor Du haft i situationen 

kommer med. Skriv också ner sådant som känns onödigt och petigt. Allt kan vara av 

betydelse för att få en fördjupad förståelse för hur det är att bloddialysera sig hemma. 

Ge även exempel på en eller två situationer där det varit särskilt mindre bra med bloddialys 

hemma. Beskriv vad som hände. Det ska vara situationer hämtade från Din vardag, beskriv 

så noggrant och utförligt som möjligt så att även tankar och känslor Du haft i situationen 

kommer med. Skriv också ner sådant som känns onödigt och petigt. Allt kan vara av 

betydelse för att få en fördjupad förståelse för hur det är att bloddialysera sig hemma. 

Dina berättelser kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att det bara är vi och vår 

handledare som kommer att läsa berättelserna. Det kommer i resultatet inte att framgå vad 

någon speciell person har skrivit. Du får gärna vara anonym om du vill. Skriv helst på dator. 

Deltagandet är frivilligt och Du kan när som helst och utan närmare förklaring avbryta Ditt 

deltagande. 

Vetenskaplig handledare är universitetslektor Mia Berglund, Institutionen för vård och natur, 

Högskolan Skövde. Tel: xxxx-xxxxxx 
 

Sänd oss berättelsen i det förfrankerade kuvertet senast den 31 augusti, 2013. 

 
Maria Hasselroth           Caroline Vestman           

Leg. Sjuksköterska           Leg. Sjuksköterska           

Tel: xxxx-xxxxxx   Tel: xxxx-xxxxxx 

 

 


