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Sammanfattning 

Bakgrund: Dialysbehandling är den vanligaste behandlingsmetoden för patienter i 

de senare stadierna av njursvikt, som är en allt vanligare sjukdom i världen. Det 

finns därför ett ökande behov för vårdpersonal och samhället i stort att lära sig om 

denna patientgrupp, för att på bästa möjliga sätt kunna möta deras behov. 

Syfte: Syftet är att beskriva patienters upplevelse av att genomgå 

dialysbehandling. 

Metod: Detta arbetes design är en litteraturöversikt bestående av 16 artiklar från 

databaserna PubMed och CINAHL. 

Resultat: Patienter berättade om kroppsliga besvär i samband med 

dialysbehandlingen. Fokuset i det de berättade låg dock på förlusten i vardagen 

efter påbörjad behandling, att ständigt tvingas anpassa sitt liv efter behandlingen 

och förlusten av sin forna identitet som resultat av detta. 

Slutsats: Upplevelserna som patienterna beskrev verkade ändras över tid, och 

vårdpersonal i sin yrkesroll kan ha inverkan på hur denna process utvecklas. 

 

 

 

Nyckelord: Dialys, litteraturöversikt, lidande, njursvikt, patienters erfarenheter. 
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Abstract 

Backgrund: Dialysis is the most common form of treatment for patients suffering 

from end stage renal disease, an increasingly common ailment throughout the 

world. As such, there is a growing need for health care personell and society at 

large to learn about this group of patients to provide the best care possible. 

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

dialysis. 

Method: The design of this study is a literature review consisting of 16 articles 

aquired from databases PubMed and CINAHL. 

Result: Patients described physical issues related to the treatment. But patients 

stories focused on the loss of everyday life, always having to shape their lives 

around the treatment, och the loss of their former identity as a result. 

Conclusion: The experiences described by patients seemed to change over time, 

and healthcare personell play a role in how this process develops. 

 

 

Keywords: Dialysis, kidney failure, literature review, patient experiences, 

suffering 
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1 Introduktion 
Att leva med njursvikt och samtidigt påbörja behandlingar som peritonealdialys 

(PD) och hemodialys (HD) kan vara livsomvälvande men nödvändigt för 

patientens överlevnad. Detta innebär förändringar i personens vardag, vilka kan 

komma att förändra dennes livsförutsättningar. Författarna till denna 

litteraturöversikt har genom arbete med patienter som lever med PD och HD 

utvecklat ett intresse i att fördjupa sig i ämnet och att lära sig mer om hur dessa 

behandlingar för njursvikt påverkar deras vardag. Förhoppningen med den här 

studien är att öka vår och läsarens kunskap inom området, och att genom fördjupad 

kunskap öka förståelsen för hur denna patientgrupp kan stödjas på ett sätt som 

främjar deras hälsa och välbefinnande. 

 
2 Bakgrund 
Bakgrunden innehåller först en kort presentation av njurens funktioner och vad 

diagnosen njursvikt innebär. Därefter beskrivs de två dialysbehandlingarna och 

njurtransplantation. Mer ingående beskrivs också vanliga komplikationer 

relaterade till behandlingarna och faktorer som påverkar valet av dialysbehandling. 

I bakgrunden ingår även sjuksköterskans ansvar i omvårdnaden runt dessa 

patienter, samt teoretisk ram. Bakgrunden avslutas med syfte och 

problemformulering. 

 

2.1 Njursvikt 
I stora delar av världen tenderar andelen äldre människor i olika samhällen att öka. 

Enbart i Sverige fanns enligt Statistiska centralbyrån (SCB, 2015) ca 2 miljoner 

människor i åldrarna 65-99 år 2014, med en prognostiserad ökning av mängden 

äldre i denna åldersgrupp till över 3 miljoner år 2060. Prakash och O’Hare (2009) 

visar på att det finns samband mellan ålder och risken att drabbas av kronisk 

njursvikt, där högre ålder medför ökad risk då många av de sjukdomar som 

förorsakar njursvikt går att kopplas till stigande åldrar. Jacobson (2013) visar på att 

andelen personer som drabbas av kronisk njursjukdom av olika allvarlighetsgrad 

ökar, inte bara i skandinaviska länder som Norge och Sverige, men även i andra 

delar av världen som USA och Kina. 
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Njursvikt indelas i akut och kronisk njursvikt. Vid akut njursvikt avtar njurarnas 

reningsförmåga kraftigt inom loppet av dagar eller veckor, medan kronisk 

njursvikt innebär ett långsammare, förlängt sjukdomsförlopp där symtomen ofta 

upptäcks vid ett senare skede. Kronisk njursvikt kan orsakas av en rad 

sjukdomstillstånd såsom hypertoni, diabetesnefropati, kronisk glomerulonefrit, 

kronisk pyelonefrit, ärftlig cystnjuresjukdom eller medfödd missbildning. Andra 

orsaker till kronisk njursvikt är ärftlighet och hög ålder (Ericson & Ericson, 2013). 

Att leva med kronisk njursvikt innebär att leva med de kroppsliga förändringar 

som medföljer den nedsatta njurfunktionen, vilket kräver omformuleringar och 

omtolkningar av sin livssituation för att kunna hantera de effekterna som 

sjukdomen medför (Gulbrandsen, 2011). Vid kronisk njursvikt klarar inte njurarna 

längre att utsöndra slaggprodukter ur kroppen i tillräcklig utsträckning. Ökande 

slaggprodukter i kroppen medför en belastning på andra organ som är beroende av 

väl fungerande njurar. Glomerulär filtreringshastighet (GFR) är en mätmetod som 

används för att bedöma patientens allmänna njurstatus, detta möjliggör en tidig 

upptäckt av nedsatt njurfunktion för att förhindra eller åtgärda den aktuella 

njurskadan (National Kidney Foundation, 2002). Normalt GFR för en vuxen 

person med väl fungerande njurar är cirka 125 ml/min. En effekt av njursvikt är 

ansamlingen av toxiska kvävehaltiga metaboliter i blodet på grund av den sänkta 

filtreringsfunktionen, detta tillstånd kallas uremi. Personer med njursvikt lever ofta 

med lindriga uremiska symtom utan att märka någon särskild förändring i kroppen 

förrän njurfunktionen minskats ner till cirka 20 ml/min i GFR. Uremiska symtom 

kännetecknas i tidiga stadier av att personen kan uppleva besvär som aptitlöshet, 

psykisk och fysisk trötthet med nedsatt prestationsförmåga samt viktökning. Vid 

en tilltagande ansamling av restprodukter i kroppen tillkommer ytterligare besvär 

som illamående, klåda, kräkningar och muskelsvaghet. När GFR är mindre än 15 

ml/min är det en indikation på terminal njursvikt där renal ersättningsbehandling i 

form av dialysbehandling och eventuellt njurtransplantation blir aktuell (Bayat, 

Kessler, Briançon & Frimat 2010; Ericson & Ericson, 2013). 

 

2.2 Dialys 
Det finns två former av dialysbehandlingar: peritonealdialys (PD) och hemodialys 

(HD). Införandet av PD som behandling av akut njursvikt infördes redan i början 
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av 1920-talet och kom kring 1950 att utvecklas till Continuous Ambulatory 

Peritoneal Dialysis (CAPD) som en alternativ behandling med syfte att behandla 

personer med kronisk njursvikt (Heimburger, 2015). PD är oftast det första 

behandlingsalternativet vid kronisk njursvikt för att dels värna om blodkärlen som 

annars hade använts till kärlaccesser vid HD, samt för att öka individens 

möjligheter att påverka behandlingen (Simonsen, 2015). PD-behandling indelas i 

två dialysformer: CAPD som är en manuell behandling där patienten utför 

behandlingen ungefär tre till fyra gånger dagligen, och Automated Peritoneal 

Dialysis (APD) där utbyten av dialysvätska sker via dialysmaskin i åtta till tio 

timmar under natten (Heimburger, 2015). Vid PD används personens egen bukhåla 

som steril behållare för dialysvätska, där blodet rengörs från slaggprodukter genom 

osmos och diffusion. Därefter transporteras slaggprodukter ur kroppen genom en 

permanent inopererad dialyskateter i buken. 

Behandling med PD påverkar patientens näringsintag och näringsbehov 

eftersom förlust av både makro- och micronutrienter sker via dialysvätskan under 

dialysbehandlingen. Patienter med PD har en kontinuerlig absorption av glukos 

från dialysvätskan, samtidigt förloras stora mängder protein under behandlingen, 

som då måste ersättas genom proteinrik kost, eller kosttillskott (Cano et al, 2006). 

Då vätskebalansen också måste kontrolleras får vanligtvis PD-patienter 

vätskerekommendationer anpassade efter njurfunktion och vätskeintag.  

Behandlingen innebär också reglering av mineraler såsom natrium, kalium och 

fosfat (Cano et al. 2006; Heimburger, 2015) 

Den andra typen av dialysbehandling för patienter med njursvikt är HD, som 

innebär att blodet leds ut ur kroppen genom en fistel till en dialysator, där blodet 

renas från slaggprodukter och sedan förs åter till blodbanan. Vid HD används två 

separata katetrar i blodbanan, en arteriell och en venös; ur den arteriella katetern 

dras blodet som går till dialysapparaten och genom den venösa återförs blodet som 

passerat dialysfiltret till patienten. Under dialysbehandlingen avlägsnas stora 

mängder gifter och vätska under en kort tid. För patienten kan detta innebära att 

hen efter genomförd behandling drabbas av blodtrycksfall, muskelkramp, 

illamående och huvudvärk, vilka förebyggs och behandlas med kontroller av 

vitalparametrar och ibland läkemedel. Behandlingen kräver mycket tid och energi 

från patienterna, och har därför väldigt stor inverkan på deras vardag (Grefberg & 
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Roman, 2013). HD-behandling kan leda till ett nedsatt immunförsvar, och det är 

vanligt förekommande att en patient som genomgår denna behandling drabbas av 

olika infektioner (Davis, Harris, Mahishi, Bartholomew & Kenward, 2016). 

Behandlingen sker tre till fyra gånger i veckan och tar vanligtvis fyra till fem 

timmar vid varje separat dialystillfälle när det utförs på dialysmottagning eller 

sjukhus, men kan variera vid behandling i hemmet (Moran, 2016). 

 

2.3 Behandling 
Njurtransplantation innebär kirurgisk överföring av njure från en donator till 

njursviktspatienten. Den transplanterade njuren kan komma från en levande 

närstående, från en anonym donator eller från en avliden donator (Dring & 

Hipkiss, 2015). Behandlingen har varit i användning globalt sedan 1954 och har 

utvecklats till att bli allt säkrare, och har i modern tid kommit att bli den 

föredragna behandlingen av patienter med grav njursvikt (Ericson & Ericson, 

2013; Schold et al., 2014). Transplantation anses som behandlingsalternativet att 

föredra då den när den är framgångsrik medför en på sikt förbättrad sjukdomsbild 

för patienten och en minskad dödlighet, samt en ekonomisk samhällsbesparing i 

form av ett minskat vårdbehov för patienten. Målet med transplantationen är inte 

bara att säkerställa patientens överlevnad, utan att återställa individen till samma 

hälsotillstånd som de hade innan sjukdomen (Bayat et al., 2010; Schold et al., 

2014). Ingreppet är dock inte riskfritt, och kirurgiska komplikationer eller 

avstötning av det transplanterade organet kan förekomma (Ericson & Ericson, 

2013). Eftersom transplantation anses vara det föredragna alternativet är också 

efterfrågan bland patienter att genomgå njurtransplantation hög, och tillgången på 

organ förhållandevis låg. Därför måste patienten till exempel i Sverige för att få 

övervägas för transplantation först genomgå en omfattande utredning av sitt 

kirurgiska, medicinska och psykosociala tillstånd. Väntelistorna för att få motta en 

njure är ofta långa, och kan överskrida flertal år. Ett alternativ till detta är om en 

donator, ofta anhörig, erbjuder sig att donera en njure till patienten förutsatt att 

dessa två är medicinskt och immunologiskt kompatibla för en donation (Ericson & 

Ericson, 2013; Bayat et al., 2010). 
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2.4 Omvårdnad vid njursvikt 
International Council of Nurses har tagit fram en etisk kod som i ny reviderad 

version används globalt för att vägleda sjuksköterskor i deras yrkesutövning. 

Denna kod, översatt av Svensk Sjuksköterskeförening (2014) beskriver hur 

sjuksköterskor har ett personligt ansvar för det sätt de utövar yrket, och att deras 

yrkeskompetens ska upprätthållas genom kontinuerligt lärande. Sjuksköterskan ska 

också utveckla en kärna av forskningsbaserad professionell kunskap för att stödja 

en evidensbaserad verksamhet. Svensk Sjuksköterskeförening har därutöver skrivit 

en nationell kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor, mer specifikt 

för svenska yrkesutövare. Denna beskriver hur en legitimerad sjuksköterska i 

partnerskap med patienten eller närstående, utöver objektiva data, ska kunna göra 

en bedömning av hälsotillståndet utifrån patientens subjektiva upplevelser (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 

Sjuksköterskans fyra huvudsakliga ansvarsområden i omvårdnadsarbetet är att 

förebygga sjukdom, att lindra lidande, att främja hälsa och att återställa hälsa. 

Sjuksköterskan ska göra patienten och eventuellt anhöriga delaktiga i planeringen 

gällande behandlingen och informera patienten om sjukdomen och se till att 

patienten förstår. Information och bemötande med patienten ska ske på ett 

respektfullt sätt och samtidigt värna om patientens integritet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Omvårdnaden ska innefatta ett gott bemötande och 

en aktiv hjälp från sjuksköterskan till den drabbade patienten. Det innebär att 

omvårdnaden ska ske på personnivå med bemötande som utgår från ett 

personcentrerat förhållningssätt utifrån den enskilde individens förutsättningar 

(ibid.). Sjuksköterskan behöver kunna bemöta, ge stöd och kunskap till varje 

individs behov, och de frågor som de kan ha. Alla patienter har ett behov av att 

känna sig respekterade och sedda i möte med vårdpersonalen, vilket ger en positiv 

och trygg behandling (Lovink, Kars, Man-van Ginkel & Schoonhoven, 2015).  

 Sjuksköterskan ska ha en god kunskap om dialys, samt skapa tillit i mötet med 

den dialysbehandlade patienten för att kunna ge den vård som patienten behöver 

(Ross, Tod & Clarke, 2015). För patienter som har PD som behandling är det 

viktigt att sjuksköterskan har utvecklat en pedagogisk förmåga. Sjuksköterskans 

uppgift för dessa patienter är att förmedla teoretisk och praktisk kunskap så hen 

ska kunna hantera sin behandling själv i hemmet. För att patienten ska kunna ta till 
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sig informationen är det viktigt att denna ges utifrån ett personcentrerat perspektiv, 

där informationen ges på en nivå anpassad för patienten. Detta för att undvika 

otillräcklig kunskap om påverkande faktorer, och en negativ syn på vad som är 

viktigt i behandlingen (Narva, Norton & Boulware, 2016). 

Dahlberg och Segersten (2013) menar för att kunna möta den enskilda 

patientens behov har sjuksköterskan ett ansvar att bedöma patienters hälsotillstånd 

utifrån en helhetsbild av patienten, för att kunna bemöta den enskilda patientens 

omvårdnadsbehov. En person som lever med kronisk njursvikt kan ändå uppleva 

välbefinnande och hälsa utifrån den upplevda livskraften. Att ha och inte ha 

livskraft i tillvaron har mer att göra mer personens inställning till sin livssituation 

och livet. Detta handlar om att hitta upplevelse av inre balans och jämvikt i sina 

livsförhållanden (ibid.). 

Sjuksköterskans nivå av engagemang i arbete med patienter som har dialys kan 

ha stor inverkan på patientens upplevelse av behandlingen. Vårdpersonal som utför 

dialysbehandlingen kan genom nyttjade av positiv energi, och genom att förmedla 

hopp och glädje till patienterna medverka till en större delaktighet från patienterna 

i omvårdnaden och på sikt också öka deras välmående (Bayhakki & Hatthakit, 

2012). Patienter som behandlas med PD kan brottas med stress, som är relaterad 

till behandlingen. De måste planera varje dag och det medför till en förändring av 

självförtroendet och självbilden. Faktorer som kan påverka patientens självbild är 

förändringar i familjeroller och förlorad värdighet, samt känslor av att vara 

beroende av vårdpersonal. Psykiska problem och känslomässig stress kan uppstå 

på grund av behandlingen. Långvarig behandling kan leda till fysiska 

begränsningar vilket kan medföra brist på energi och begränsning av kost och 

vätskeintag. Den bristande energin kan medföra fysisk trötthet och nedsatt 

kroppslig kapacitet vilket leder till förändringar avseende det sociala livet, 

aktiviteter och familjelivet (ibid.). 

    

2.5 Erikssons teori 
Katie Eriksson (1994) har i sina reflektioner kring människors lidande gjort en 

ansats för att beskriva orsakerna till lidande i och utanför vården, samt i vilka 

former detta lidande kan uttrycka sig. Lidande kan uppfattas som meningsfullt 

eller meningslöst. Det är människans egna unika och individuella sätt att förstå sin 
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situation och sig själv som avgör hur lidande utformar sig. Lidande, som är en del 

av livet och hälsa, kan innebära möjlighet till växt och utveckling. Ordet lidande 

har med tiden kommit att ändras, trots att lidandets natur inom vården förblivit 

oförändrat för patienterna. Ett exempel på detta är hur verksamheterna och 

personalen kommit att beskriva lidandet i termer såsom smärta, ångest och 

sjukdom. Dessa mer konkreta fenomen är tätt kopplade till lidande, men måste ej 

förekomma gemensamt med detta. Exempelvis kan en patient uthärda stor smärta 

utan att själv uppleva lidande (ibid.). 

Eriksson beskriver flertalet olika typer av lidande: sjukdomslidande, livslidande 

och vårdlidande (Eriksson, 1994). Sjukdomslidandet är det lidande som upplevs i 

direkt relation till sjukdom och behandling och är en form av lidande som 

sjuksköterskor nästan alltid ställs inför i möte med patienter inom vård och 

omsorg. Här innefattas två av naturen separerade kategorier: kroppslig smärta, och 

själsligt och andligt lidande. Den kroppsliga smärtan är ett lidande som kan 

förnimmas fysiskt, men som påverkar människan i dess helhet. En kraftigt upplevd 

smärta kan komma att uppta en stor del av den påverkade människans 

uppmärksamhet. Enligt Eriksson är varje lidande unikt på så sätt att det formas av 

människan själv och hennes omgivning. Att vårda innebär att vandra med den 

lidande människan på en väg, att hjälpa och lindra henne och ibland även bära 

henne, då hennes egna krafter inte räcker till. Det själsliga och andliga lidandet 

relaterat till sjukdomen berör framförallt upplevelsen av skam och förnedring i 

samband med sjukdom och behandling. Detta kan komma från en känsla av 

svaghet eller misslyckande över att vara sjuk, och att uppleva sig själv som en 

börda. Förnedringen kan också vara på grund av fysiska förändringar och 

ändringar i självbilden som en inopererad kateter, eller att bli beskriven med 

stigmatiserade sjukdomsbegrepp som ”malign”, ”handikappad”, eller ”steril” 

(ibid.). 

Livslidande beskrivs som lidande som upplevs i relation till det egna relativa 

livet, och insikten om att inte fullkomligt känna sig levande. Beroende på var i 

livscykeln människan befinner sig är upplevelserna olika och en person reagerar på 

olika sätt i olika situationer. I livslidandet kan det finnas en osäkerhet, ett 

annalkande hot om förintelse. Denna förintelse kan till exempel innebära tanken 

om den allvarligt sjukes mortalitet och ovetskapen om när och om döden ska 
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inträffa, eller en känsla av att i sin situation inte bli sedd och på så sätt tas ut ur sitt 

sociala sammanhang. Kopplat till detta finns också kärlekslösheten, där sökande 

efter kärlek, som gått förlorad eller inte besvaras anses vara en av de djupaste 

formerna av livslidande (Eriksson, 1994). 

Vårdlidandet är på många sätt kopplade till sjukdomslidandet, men är i sin natur 

mer inriktad på maktförhållandet och de sociala interaktionerna mellan vårdare 

och vårdtagare. Vårdlidandet går att sammanfatta i fyra kategorier: kränkning av 

patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning, samt utebliven vård 

(Eriksson, 1994). Kränkning av patientens värdighet anses som den mest centrala 

formen av vårdlidande. Värdigheten i sig beskrivs som att den är förbundet med 

det mänskliga ämbetet, där likvärdighet och trovärdighet anses relevanta. Den kan 

också vara det värde en person tillskriver sig själv, en självaktning värderat i 

någon form av normsystem. För patienten kan bibehållandet av likvärdigheten och 

trovärdigheten vara att bli tagen på allvar, att få vara delaktig i beslutsprocessen 

och på så sätt inte bli fråntagen sitt ansvar i vad som händer och fylla sitt ämbete 

genom att inte bara bli tjänad, utan också tjäna ett syfte i vårdprocessen. 

Fördömelse och straff är nära kopplat till kränkningen av människans värdighet, 

och är en form av maktutövning. Detta innebär att vårdaren har en övertygelse om 

att denne vet bättre än patienten, och att resultatet av denna vetskap blir ett vård 

utförande som inte anpassas efter patientens önskemål eller situation, och på så sätt 

blir en form av indirekt bestraffning. Ytterligare en form av bestraffning kan vara 

den uteblivna vården, där vårdaren orsakar patienten vårdlidande genom att inte 

utföra nödvändiga vårdåtgärder på grund av till exempel att patienten upplevs 

besvärlig. Detta kan ske omedvetet eller medvetet, men kan också orsakas av att 

vårdpersonalen mot sin vilja orsakar vårdlidande på grund av tidsbrist (ibid.).  

 
2.6 Problemformulering 
Andelen äldre personer ökar både globalt och i Sverige. Detta leder till att andelen 

personer som av olika anledningar kommer drabbas av njursjukdom också 

kommer att öka. Den vanligaste formen av behandling av njursvikt är dialys. Den 

omvårdnad som sjuksköterskor ger till denna patientgrupp innefattar aktiv hjälp 

med de praktiska aspekterna runt dialysbehandlingen, samt en utbildande roll 

gentemot patienten kring sjukdom och behandling. För att sjuksköterskan ska 

kunna utföra en god omvårdnad krävs det av sjuksköterskan förkunskap om vad 
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det innebär att genomgå dialysbehandling. Därför är det viktigt att öka kunskapen 

bland vårdpersonal om patienternas upplevelser av att leva med dialys, och vad 

behandlingarna innebär. Eftersom vården på ett sätt kan uttryckas som en process 

där syftet är att minska lidande kan lidande som koncept användas för att tolka 

patienters upplevelser, genom Erikssons teori om sjukdomslidande, livslidande 

och vårdlidande. Genom detta perspektiv kan vårdpersonal utifrån patienternas 

berättelser själva skapa sig en bild om hur dessa ofta svårt sjuka människor 

beskriver sin verklighet, och använda det för yrkesanpassning eller 

förbättringsarbete. 

 

 
2.7 Syfte 
Att beskriva patienters upplevelser av att leva med dialysbehandling.  

 

3 Metod 

Syftet besvarades utifrån en allmän litteraturöversikt på grund av att metoden är 

relevant till det valda arbetet och den skapar översikt över forskningsläget i det 

valda ämnet. Metoden valdes för att skapa en beskrivande sammanställning av 

ämnet. Nedan beskrivs hur datainsamling, dataanalys, design, urval. värdering av 

artiklarnas kvalitet, etiska övervägande, tillvägagångssätt och genomförandet har 

utförts.   

 

3.1 Design 

Denna studie är en litteraturöversikt baserad på vetenskapliga artiklar. Enligt 

Friberg (2012) beskrivs en litteraturöversikt som en kartläggning av kunskapsläget 

inom ett avgränsat område. Detta sker genom sökning av vetenskapliga artiklar, 

urval av relevanta artiklar till forskningsområdet samt sammanställning och analys 

av dessa. 

 

3.2 Datainsamling och Urval 
Insamling av vetenskapliga artiklar skedde genom sökningar i databaserna 

PubMed och Cinahl. PubMed och Cinahl användes då de ansågs lämpliga för 

litteratursökning då de innehåller en stor bredd vetenskapliga artiklar. Artiklarna 
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skulle vara publicerade 2008 eller senare, och finnas tillgängliga i fulltext på de 

valda databaserna. 

De sökord som användes var “Patient Experiences/Patients Experience” 

(patienters erfarenheter/upplevelser), “Hemodialysis/haemodialysis” (hemodialys), 

“Peritoneal dialysis” (peritonealdialys) ”Kidney disease” (njursjukdom), 

”Dialysis” (dialys), ”Perceptions” (uppfattningar/upplevelser) och ”Quality of life” 

(livskvalitet) och ”Chronic renal” (kronisk njursjukdom). Sökorden varierades och 

kombinerades i olika sökningar tillsammans med booleska operatorer för att hitta 

önskvärda artiklar för urval och analys. 

 

3.2.1 Inklusionskriterier 

Artiklar publicerade mellan år 2008 - 2018 utan geografisk restriktion. 

Artiklar skrivna på engelska. 

Artiklar ska vara granskade av en etisk kommitté. 

3.2.2 Exklusionskriterier  
Artiklar med kvalitet lägre än 80% av total poäng enligt granskningsmallen. 

Artiklar som hade litteraturöversikt som design. 

Artiklar publicerade på andra språk än engelska. 

 

3.3 Värdering av artiklarnas kvalitet 
Granskning av artiklar skedde genom modifierade versioner av granskningsmallar 

för kvalitativa studier utformade av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006), och 

Forsberg och Wengström (2008). För poängsättning och kvalitetsgradering se 

(bilaga 1). Artiklarna av kvalitativ ansats granskades utifrån en mall bestående av 

25 frågor. Frågor där ja angavs som svar motsvarade ett poäng och där svar var nej 

angavs noll poäng i denna litteraturöversikt har vi bedömt artiklarnas kvalitet 

utifrån (Forsberg & Wengström, 2008). 

 
3.4 Analys 
Artiklarna sammanställdes i en artikelmatris (Bilaga 2) som beskriver studiens 

deltagare, metod, geografiska utförande, kvalitet och resultat. Detta underlättade 

för att få en överblick av de inkluderade studierna. Efter detta påbörjades analys 

som utgick från Fribergs (2012) femstegsmodell. Detta inleddes genom en 

gemensam genomläsning av artiklarna flertalet gånger för att få en 
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helhetsförståelse. Därefter valdes stycken eller kortare passager ut som korrelerade 

med litteraturöversiktens syfte och indelades i grupper utifrån att innehållet enligt 

fattarna bedömdes jämförbart. Dessa resultat sammanställdes och jämfördes, vilket 

ledde till skapandet av kategorier, och dessa fyra kategorier som analysen skapat 

utgjorde grunden i resultaten som sedan presenterades. 

 
3.5 Tillvägagångssätt 
Urvalsmetod utformades med stöd av Friberg (2012). Vetenskapliga artiklar söktes 

av författarna separat och lästes av båda hela artikel en och en, de artiklar som 

upplevdes mest väsentliga utifrån titel och abstract lästes i sin helhet. Dessa 

artiklar lästes av båda och sen diskuterades innehållet tillsammans för fortsatt 

analys och urval. Därefter kvalitetsgranskades artiklar separat av författarna enligt 

granskningsmall, artiklar som inte uppnådde tillräcklig grad av kvalitet valdes 

bort. Vidare lästes artiklarna i fulltext av båda författarna för att identifiera de 

delar som besvarade litteraturstudiens syfte i olikhet och likhet, meningen med 

denna genomgång var att förstå helheten i det studiens deltagare upplevde. Vid 

behov översattes delar i texterna från engelska till svenska för att välja ut ett 

centralt innehåll och genom sammanställning av de delar från texten skapades 

kategorier för presentation av resultat. Då författarna på grund av geografiskt 

avstånd inte har haft möjlighet att träffas fysiskt har den mesta kontakt skett över 

internet, med hjälp av mailtjänster, gemensamma onlinedokument och träffar på 

Adobe Connect. 

 
3.6 Etiska Överväganden 
Vid arbete med forskning handlar den etiska utmaningen om att skydda människor 

från att skada, såras eller utnyttjas. Med hjälp av etiska principer, så som 

autonomiprincipen, ökar sannolikheten att deltagarnas säkerhet, rättigheter och 

välbefinnande besvaras. Ett etiskt övervägande bör ske innan påbörjande av arbete, 

och under arbetets gång. Detta för att förutse att värderingar, uttryck och värden 

reflekteras kring (Kjellström, 2014). Etiska överväganden kan ta sig form av till 

exempel en etisk motivering av den kommande studien innan forskningens 

påbörjan. Ytterligare en metod är där författaren undersöker forskningens värde i 

relation till de etiska risker som framkommer, kallad riskanalys (Sandström & 

Kjellström, 2013). De lästa artiklarna i litteraturöversikten granskades för att 
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säkerställa att ett fullgott etiskt förarbete hade genomförts. Detta skedde delvis 

genom att undersöka om de studier som arbetet baserats på hade givit korrekt 

information till sina deltagare så att de hade givits möjlighet att ge informerat 

samtycke om deltagande i studien. I övriga fall gjordes antagandet att studier som 

genomgått granskning av relevant etisk kommitté uppfyllde de tidigare nämnda 

etiska principer som bör uppnås. 

För att undvika feltolkningar och felöversättningar av medicinska sökord, även 

kallade Medical Subject Headings (MeSH), har Karolinska Institutets verktyg 

Svensk MeSH (https://mesh.kib.ki.se/) använts vid artikelsökningen vid 

översättning mellan svenska och engelska termer. Vid översättning av 

vetenskapliga artiklar och litteratur användes ett engelsk-svenskt lexikon. 

 

4 Resultat 
Litteraturöversiktens resultat baseras på 16 artiklar, samtliga med kvalitativa 

ansatser. Merparten av artiklarna har grundats i fenomenologiska studier som 

fokuserar på patienternas egna levda erfarenheter. Studierna utfördes i en variation 

av länder från regionerna Syd- och Nordamerika (n=7), Asien (n=3), Europa (n=4) 

och Oceanien (n=2) från år 2008 och framåt. De utvalda studierna sätter i fokus 

ändringar i livsstil och upplevt välmående i samband med ändringar av 

medicinteknisk behandling, och tar även i ett antal artiklar i beaktande kultur- och 

genusperspektiv.  

 
4.1 Livet runt behandlingen och vårdens inverkan 
Symtom som smärta, yrsel, svaghet, sömnsvårigheter, minnesförlust och trötthet 

var vanliga nytillkomna symtom i samband med dialysbehandling. Fysiska 

symtom samt förändringar i utseende relaterade till dialysbehandlingar upplevdes 

jobbigt och frustrerande för patienten (Lai Wah, Lee & Shiu, 2014; Horigan, 

Schneider, Docherty & Barroso, 2013). Särskilt kopplade symtom till tidsrymden 

under och efter dialysbehandlingen var trötthet, yrsel och muskelsvaghet, de 

upplevde också påtagliga viktförändringar och hudförändringar. Problem som 

beskrevs som ständigt närvarande efter att patienterna påbörjat behandlingen var 

att koncentration och minne försämrades på grund av trötthet, sömnbrist och 

smärta. Dessa faktorer samt själva dialysbehandlingen hade påverkan på 



 

 17 

patienternas immunförsvar, vilket kunde leda till infektioner av olika slag som 

gjorde att patienter som redan vårdades på sjukhus tvingades förlänga sin vårdtid, 

och andra tvingades söka sjukhusvård (Horigan et al., 2013; Lai Wah et al., 2014; 

Monaro, Stewart & Gullick, 2014). De flesta symtom var återkommande under 

patientens vardag, men förvärrades i samband med behandlingen, detta var särskilt 

framträdande avseende trötthet och yrsel. (Horigan et al., 2013; Rygh, Arild, 

Johnsen & Rumpsfeld, 2012.) Ytterligare en faktor som förvärrade tröttheten var 

resorna patienterna tvingades genomgå för att ta sig till platsen för behandling. 

Den del av dessa patienter som genomgått behandling på sjukhus eller mottagning 

men nu kunde utföra den i hemmet noterade en minskning av dessa symtom (Rix, 

Barclay, Stirling, Tong, & Wilson, 2014; Rygh et al., 2012). 

Sjukdomen kunde kännas som svårhanterlig och en del patienter upplevde 

förändringarna de tvingades göra i sin livsstil särskilt besvärliga i början av 

behandlingen, men kom att vänja sig något med tiden. Det framkom att de första 

två till sex månader var den svåraste tiden för patienten att hitta balans och anpassa 

sig till ett nytt levnadssätt. Därefter kunde patienterna allt mer framgångsrikt 

implementera de instruktioner de fått om levnadsvanor från vårdpersonalen, men 

det kunde ofta ta tre till fem år innan patienterna gjort vanorna till en del av deras 

vardagsrutin. Innan detta stadie karaktäriserades tiden av perioder av ökad 

följsamhet, åtföljd av tillbakafallande i gamla vanor (Lai Wah et al., 2014; Smith 

et al., 2010). 

En av de svåraste livsstilsändringarna som patienterna beskrev var utmaningen 

vätskerestriktioner. Detta berodde på en rad olika anledningar. Övergripande 

resultat var att patienter ansåg att de fått otillräcklig information i hur de skulle 

hantera känslor av törst, samt hur de själva på ett effektivt sätt kunde avgöra vad 

som var för stort vätskeintag innan de fick veta det vid nästa dialystillfälle.  De 

tyckte också att faktumet att de inte kände konsekvenserna av när de misskött sig 

på en gång gjorde det lättare att låta disciplinen fall vid vissa tillfällen (Lai Wah et 

al., Smith et al., 2010). 

Att leva med PD i hemmet innebar planering och stora förändringar i patientens 

liv och inte minst omorganisation i hemmiljö (Baillie & Lankshear, 2014). Innan 

patienten påbörjade PD-behandling behövde lägenheten eller huset möbleras om 

för att skapa utrymme för PD-material och utrustningar samt förvaring av dessa. 
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Både familjemedlemmar och individen själv beskriver negativa tankar och känslor 

runt behandlingen eftersom de förlorade en del utrymme och bekvämlighet till 

följd av att inte kunna utnyttja sina rumsytor eftersom de nu behövdes för 

förvaring av material relaterat till dialysbehandlingen (ibid.). 

Patienter som började sin dialysbehandling upplevde att det blev en vändpunkt i 

livet med att rutiner och frihet försvann vilket ledde till oro, ångest och osäkerhet 

inför framtiden (Sauve, Vanduk & Fothergill Bourbonnais, 2016; Monaro et al, 

2014; Sadala, de Souza Bruzos, Pereira & Buzuvic, 2012). Många upplevde en 

förlust eftersom de inte längre kunde delta i dagliga aktiviteter och resor som de 

önskade, de uppgav att åka på semester var inte längre möjligt då kostnader att 

anordna för att ha dialysbehandling i en annat land var ekonomiskt ohållbart. 

(Monaro et al., 2014; Guerra-Guerrero, del Pilar Camargo Plazas, Cameron, 

Santos Salos & Cofre Gonzalez, 2014). 

En del upplevde att religion och tron blev lidande på grund av de restriktioner 

som behandlingen och sjukdomen medförde. Detta kom att påverka flertalet 

aspekter i patienternas religion, nutritionsanvisningarna runt dialysbehandlingen 

försvårade för fastande patienter, och behandlingen kolliderade ofta med utsatta 

tider för bön. I kulturer och religioner där intag av mat och dryck samt familjens 

samlande kring måltider var en viktig del av livet, upplevde dessa patienter en 

förlust då de inte längre kunde delta i samma utsträckning. Religiösa 

dialyspatienter uttryckte också svårigheter i att finna tid att praktisera sina religiösa 

åtaganden på grund av behandlingens tidskrävande natur (Al Nazly et al., 2013). 

Även religiösa resor uteblev på grund av behandlingen “I used to visit Makkah and 

perform religious duty (Omrah) every year, but since I started dialysis, I can’t go. 

A lot of arrangements have to be made to guarantee dialysis treatment in another 

country.” (Al Nazly et al., 2013, s. 324). 

Patienter beskrev att de förlorade mycket tid antingen kopplade till en 

dialysmaskin eller resandes till och från en dialysklinik, vilket skapade en känsla 

av schemaläggande av livet, till stor del anpassat efter dialysklinikens öppettider, 

vilket fråntog dem en känsla av ledighet (Monaro et al., 2014; Al Nazly, Ahmad, 

Musil & Nabolsi, 2013; Rygh et al., 2012; Vestman, Hasselroth & Berglund, 

2014). Andra patienter beskrev omställningen från behandling på dialysklinik till 

dialysbehandling i hemmet på platser, där dessa typer av val var möjliga, beskrev 
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som positiva då det upplevdes som en återfunnen vardag och en upplevelse av 

minskat beroende av sjukhusvård: 

  

You do not need to adapt your day to the clinic’s opening time and access of 

place. You can alone choose which day in the week you have dialysis. Further, 

you can decide from day to day when in the day or night you will start the 

dialysis. (Vestman et al., 2014, s. 3). 

  

Patienter uttryckte ett behov av personalens närvaro och professionella kompetens 

under behandlingen, och kände sig utlämnade och sårbara när de inte upplevde att 

vårdpersonal fanns att tillgå. Individer uttryckte ett behov av att känna sig bemötta 

som människor när de kom till dialyskliniken, och att de ibland kände sig bemötta 

på ett sätt av vårdpersonalen som fick dem att uppleva sig som besvärliga och en 

börda (Al Nazly et al., 2013; Calvey, & Mee, 2011). Många beskrev en oro som 

beskrevs i att bli sjuk eller att det blev stopp i AV-fisteln vilket skulle resultera att 

de blev inlagda på sjukhuset och få en längre vårdtid (Lai Wah et al., 2014). 

Patienter pekade på svårigheter i kommunikation med vårdpersonal som inte 

var vana att kommunicera med personer från deras bakgrund. Detta ledde ibland 

till att patienter kände att de fått felaktig eller undermålig information från 

vårdpersonalen om deras sjukdom, och påbörjandet av dialys och insikten i sin 

egen sjukdomsbild kunde på grund av detta komma som en stor chock. (Salter et 

al., 2015; Rix et al., 2014). Vårdpersonalen beskrevs som frånvarande och ovilliga 

att svara på patienternas frågor, som om de endast var där för att hantera 

dialysmaskinerna och ge patienterna smärtstillande om de behövde. Patienter 

upplevde också att de på grund av brist på god kommunikation inte givits 

tillräckliga möjligheter att själva vara proaktiva i förebyggandet av sjukdomen, 

samt att undersöka andra alternativa metoder av behandling (ibid.).  

  

 

4.2 Ändrad självbild 
Vid kroppsliga förändringar upplevde många individer en förändring eller förlust 

av identitet. Patienter som erhållit en inopererad PD-kateter beskrev en försvårad 

vardag då ingreppet medförde en sjukdomsidentitet som de bar med sig, och med 

detta följde känslor av skam och nedsatt självkänsla (Yilmaz, 2010). Sauve et al. 
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(2016) beskriver att individer blev försämrade i sitt sjukdomstillstånd när det 

skedde förändringar i deras liv, som att gå från att vara kroniskt njursjuk till att 

behöva börja med dialysbehandling. Denna typ av förändringar var kopplad till 

rädslor av att vara bunden till dialysbehandlingen, och att behöva genomgå en 

operation och få en inopererad dialyskateter i magen eller en fistel i armen. Detta 

hade för en del en tydlig negativ effekt på patientens självbild. De kroppsliga 

förändringar som patienter upplevde ledde till att de kände sig mindre värda, och 

en del upplevde att de hade en känsla av att de var smutsiga (Calvey & Mee, 

2011). Något som också upplevdes var en förlust i självvärde och förmågan att 

kunna ta hand om sig själv, grundat i faktumet att nu vara beroende av 

dialysmaskiners hjälp för att överleva. Detta kom också med vetskapen om att 

deras kropp på något sätt svikit dem, och att om de inte återkom för att motta 

denna behandling flertalet gånger per vecka skulle de inte leva länge till (Calvey & 

Mee, 2011; Guerra-Guerrerro et al., 2014) 

I samband med påbörjan av dialysbehandling i hemmet tvingades patienterna i 

sina hem göra plats för dialysmaskiner och annat material nödvändigt för 

behandlingen. Patienterna beskrev detta som att hemmet gått från att vara enbart 

ett levnadsutrymme till att nu även vara en plats där vård bedrivs, en slags 

sjukhusmiljö (Baillie & Lankshear, 2014).  

Patienter som levde med HD som behandling uttryckte att behandlingen 

resulterade i en förändrad kroppsbild vilket var en chock och sorg för patienterna, 

särskild framträdande var att kroppen inte fungerade som den gjort tidigare. 

Patienter beskrev att de hade fått en försämrad självbild och självkänsla och den 

kunde leda till stress och en känsla av hopplöshet och förlust. Med 

dialysbehandling många patienter upplevde att deras sexlivet blev påverkat för att 

deras kropp blev förändrad samt energi och lust inte fanns kvar vilket ledde till 

ännu mer ointresse (Al Nazly, 2013; De Queiroz Frazao, Bezerra, de Paiva, & de 

Carvalho Lira, 2014). De ansåg även att könsrollen utmanades med den förändrade 

kroppsbilden då de inte kunde utföra de aktiviteter som var knutna till genus, och 

de orkade inte bry sig om sitt utseende. Dessa förändringar gjorde i sin tur att 

patienter upplevde att de kände sig mindre attraktiva som i sin tur försvårade 

fysiska relationer. De ansåg även att könsrollen utmanades med den förändrade 

kroppsbilden då de inte längre orkade utföra de aktiviteter som var kopplade till 
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könsrollen eller orkade bry sig om sitt utseende. (Calvey & Mee, 2011; Monaro et 

al., 2014) Känslor av förluster i sexualitet och upplevd bild av den egna 

attraktiviteten påverkade kvinnors självbild negativt i högre grad än män (De 

Queiroz Frazao, 2014). Det framkom att patienter upplevde många olika känslor 

med behandlingen och sjukdomen, känslor som frustration, förtvivlan, oro, 

osäkerhet och skam. En del kvinnor upplevde en besvikelse över att inte längre 

kunna bli gravida och få barn, vilket resulterade i en förlust av könsidentitet (Al 

Nazly et al., 2013; Guerra-Guerrerro et al., 2014; Horigan et al., 2013). 

 
4.3 Social påverkan 
Något som nämns genomgående i artiklarna var behovet av stöd från vänner och 

familj efter diagnos eller påbörjande av behandling. Salter et al. (2015) visade på 

hur unga män i en minoritetsgrupp i jämförelse med sina äldre motsvarigheter 

upplevde en förlust av socialt umgänge och en känsla av att bli övergivna i 

samband med påbörjad dialysbehandling. Patienter som har PD måste strikt följa 

sitt behandlingsschema som ofta rörde sig om tre skift per dag eller mer det beror 

på att läkarordination för den gruppen av patienter kände sig bundna och 

begränsade till sitt hem och levde isolerade liv i förhållande till det tidigare levda 

livet (Lai Wah et al., 2014; Sadala et al., 2012). Många patienter beskrev isolering 

och bundenheten av att alltid behöva ha tillgång till dialysen som jobbigt, och 

vågade inte lämna hemmet i många timmar. Det upplevdes jobbigt att behöva ha 

med sig dialyspåsar och att hitta en plats där de kunde utföra sin behandling vilken 

ledde till att de många gånger valde att inte ha sociala aktiviteter utanför sina hem 

(Lai Wah et al. 2014). Individer kunde också uppleva att de var rädda att bli fysiskt 

utmattade av att delta på sociala aktiviteter och att de på grund av detta skulle 

behandlas annorlunda av sina bekanta (Calvey & Mee, 2011). 

Patienter beskrev att kosthållning och vätskerestriktion ofta var något de 

behövde förhålla sig till i samband med PD, vilket upplevdes som problematiskt 

begränsande för deras sociala liv. Det kunde exempelvis handla om att inte kunna 

gå på restaurangen då olämpliga ingredienser kunde finnas i maten (Lai Wah et al., 

2014; Baillie & Lankshear, 2014). Vid sociala situationer var det också enligt vissa 

patienter svårare att hålla sig till restriktioner på vätskeintag då det i dessa 

omständigheter var svårt att inte inta någon form av dryck i samtal med vänner 

(Smith et al., 2010). 
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Patienter upplevde att det var svårt att vara med på sociala aktiviteter då de 

märkte av bristande kunskap och intresse från omgivningen för att de inte längre 

kunde eller orkade planera och utföra samma aktiviteter som tidigare, på grund av 

trötthet. De var tvungna att anpassa sitt liv efter sin egen förmåga. De sociala 

aktiviteterna blev ofta lidande för att patienter uttryckte att de upplevde det var 

svårt att hålla humöret uppe samt att de kände ett bristande intresse för 

omgivningen på grund av trötthet och då kände sig patienter rädda att bli 

annorlunda behandlade eftersom de inte kunde vara med på olika sociala 

aktiviteter (Horigan et al., 2013; Rygh et al., 2012.) Patienter kände också en 

ekonomisk stress för att de var tvungna att anpassa jobbet med dialysbehandlingar 

och det ledde till att de tvingades begränsa sin arbetstid och på så sätt sin 

inkomst.  En följd av detta kunde också innebära minskad möjlighet till befordran. 

Vissa patienter som hade arbete som innebär resor med exempelvis flyg blev 

tvingade att antingen byta jobb eller begränsa sitt arbete (Al Nazly et al., 2013; 

Horigan et al., 2013). Behandling med PD hade i många fall orsakat förlust av 

arbete vilket ledde till att många patienter uppfattade sig som mindre värda eller 

som en belastning för sina närmaste anhöriga (Sadala et al., 2012; Sauve et al., 

2016). 

 

4.4 Att vara svårt sjuk 
Salter et al. (2015) berättar hur dialysbehandlingen kunde agera som ett 

uppvaknande för patienter då de nu insåg allvarligheten av sjukdomen de lever 

med. Patienter berättade om hur den mer invasiva medicinska behandlingen som är 

dialys, och samtal om potentiella njurtransplantationer i patientens framtid skapade 

en förändring i attityd hos dem, och framkallade hos vissa en existentiell kris 

(ibid.). Andra patienter berättade hur det var i själva ögonblicket de fick diagnosen 

och information om behandling som de drabbades av rädsla, och en känsla av att 

deras kropp svikit dem ”I was scared. I thought that my life was over. I though. I 

said: now it’s over. I felt really awful.” (Sadala et al., 2012, s. 72). 

Dialysbehandlingens natur som livsuppehållande alternativ av en allvarlig 

sjukdom som möjligtvis inte kommer att botas eller bli bättre uttrycktes av 

dialyspatienter. “it isn’t a disease or disability...that’s going to get better, you 

know, there’s more possibility of it getting worse rather than better.” (Baillie & 

Lankshear, 2014, s. 228). Med insikten om deras närhet till döden och livets 
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skörbarhet kom vissa patienter att få en ny uppskattning för livet. Uppskattning 

riktades också mot dialysmaskinen och omkringliggande nödvändig teknologi 

varpå de nu var beroende (Calvey & Mee, 2011). Andra patienter förknippade 

dialysbehandlingen i sig som ett meningslöst lidande, och levde istället med 

förhoppningen om att en dag genomgå en njurtransplantation. Denna väntan 

upplevdes dock hopplös med långa väntelistor (Baillie & Lankshear, 2014). 

För vissa patienter som behandlades med HD utgjorde sjukdomsdiagnosen och 

påbörjandet av behandling en lags brytpunkt i vad de såg som livet före och efter. 

Med detta menade de att de i det tidigare livet hade levt hälsosamma och 

självständiga liv där de kände sig i kontroll över sin vardag. Efter behandlingens 

påbörjan beskriver de hur de upplevde att essensen i vad de nu var eller kommit att 

bli var annorlunda från tidigare (Guerra-Guerrerro et al., 2014). I transformationen 

till vad patienterna beskrev som ett nytt sätta att existera och leva var de tvungna 

att tänka om vem de egentligen nu var och hur de i framtiden skulle interagera med 

sin omgivning (ibid). 

Stödet från släkt och vänner räknades som något mycket viktigt för att hantera 

förändringarna som sjukdomen innebar. Yngre män inom grupper av lägre inkomst 

som tidigare funnit stort stöd bland sina vänner upplevde sig nu till stor del 

övergivna av dessa efter att de påbörjat HD-behandling och dessa uttryckte också 

en större frustration över sin situation och behandling i jämförelse med andra 

åldersgrupper (Salter et al., 2015). 

 

5 Diskussion 
5.1 Sammanfattning av huvudresultat 
Dialysbehandlingen beskrevs som en långvarig och svår process som påverkade 

patientens liv på många olika sätt. Från att vara oberoende till andra människor i 

livet till att vara beroende av dialysbehandling och tvingas tillbringa många 

timmar på sjukhuset varje dag. Kroppsliga symtom som trötthet och illamående 

var vanliga. De fysiska ändringar som medföljde behandlingen som inopererade 

katetrar, viktförlust och hudförändringar upplevdes av patienterna som mycket 

besvärande och medförde en förändrad självbild.  

Behandlingens tidsåtgång kom att ha en stor effekt på patienternas vardag, där 

många tvingades ge upp sociala aktiviteter, religionsutövning och intressen. 
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Patienter som hade påbörjat dialysbehandling i hemmet upplevde följaktligen en 

större frihet i vardagen då de inte längre tvingades anpassa sin scheman efter besök 

till sjukhus och dialysmottagningar. Vetskapen om att deras njurar svek dem, och 

påbörjandet av dialysbehandling kom som en chock för många patienter, och hos 

vissa framkallade det också en existentiell kris. Vissa patienter reagerade på detta 

genom en stor tacksamhet gentemot vården och den teknologi som höll dem 

levande, och kom att se på livet med större uppskattning. 

Många patienter upplevde sig utlämnade och ensamma i samband med 

behandlingen, och att vårdpersonalen inte alltid fanns till hands när de behövdes. 

Andra tyckte att de upplevde att vårdpersonalens bemötande ibland fick dem att 

känna sig ivägen, som att de själva var som maskinerna de behandlades med, och 

uttryckte en önskan om förbättring inom detta. 

 

5.2 Resultatdiskussion 
Syftet till vårt arbete var att beskriva patienters upplevelse av att leva med 

dialysbehandling. Resultaten baseras på artiklar från stora delar av världen, där 

historier från människor av varierande kulturell och socioekonomisk bakgrund 

deltar i presenterandet av resultatet. Arbetets resultat visade att patienter präglades 

av såväl positiva som negativa känslor, som visade på hur olika upplevelser av 

samma fenomen kan vara. Något som snabbt kunde identifieras var att människor 

trots deras snarlika medicinska behandlingar upplevde en stor variation av problem 

i relation till sin behandling. Detta gjorde det svårt att som vårdpersonal identifiera 

simpla lösningar på de till synes komplexa vardagliga och omvårdnadsmässiga 

problem som patienterna upplevde.  

Erikssons (1994) beskrivande av sjukdomslidande kopplat till diagnos och 

behandling var föga förvånande hos författarna. Det som förvånade var de 

oerhörda skillnader som till synes existerade bland patienter och deras upplevelse 

av situationen trots faktum att de genomgick i stort sett identiska behandlingar 

(Monaro et al., 2014; Al Nazly et al., 2013; Rygh et al., 2012; Vestman et al., 

2014). Här gick att finna en koppling mellan patientens upplevda bibehållande av 

den tidigare livet, där behandling i hemmet och på så sätt en viss behållning av 

fritid underlättade. Detta sammanfaller med Erikssons teori om livslidande, där 

den egna identiteten och upplevelsen av att inte fullkomligt känna att en lever är en 
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stor faktor i detta lidande. Även patienterna i studien av Guerra-Guerrerro et al. 

(2014) beskrivs en form av omtolkning efter en brytpunkt som utgjorde livet före 

och efter behandlingen. Omtolkningen verkade bestå av en process där patienten 

tvingades ta farväl av sin tidigare identitet som frisk och nu bygga en ny som 

njursjuk. Något som stödjer Erikssons teori om livslidande i just detta fallet är att 

de beskriver förlusten som störst i tiden efter påbörjad behandling, där patienten 

ännu endast kan se förlusten av det forna livet. 

Sjukdomslidande var enligt Eriksson (1994) inte enbart kopplade till de 

kroppsliga upplevelserna av obehag och smärta runt sjukdom och behandling, utan 

även hur dessa påverkade patienten på ett själsligt plan. Här beskrevs bland annat 

känslor beskrivna som upplevelsen av att vara svag och misslyckad under faktumet 

av att vara sjuk, samt att leva med stigmatiserade sjukdomsbegrepp. Detta gick till 

stor del att se i patienternas sociala liv som blev påverkat till stor del genom att de 

nu undvek sociala sammanhang delvis för att de inte trodde att omgivningen skulle 

förstå de svårigheter dialysbehandlingen medförde (Calvey & Mee, 2011; Horigan 

et al., 2013; Lai Wah et al., 2014; Rygh et al., 2012). Vidare hade också de 

kroppsliga ändringarna som tillhörde behandling effekt på patienternas självbild 

(Calvey & Mee, 2011; Yilmaz, 2010). Dessa förändringar visade på ett 

sjukdomslidande som på många sätt var tätt kopplade till patienternas egna 

upplevelser av situationen men som sällan verkade uppfattas av omgivningen, 

något som bekräftas av tendensen att isolera sig från sociala sammanhang på grund 

av omgivningens oförstånd av patienternas problem. Eriksson (1994) menade att 

vårdandet innebär att vandra med den lidande människan på en väg samt att lindra 

och bära denne då hens egna krafter ej räcker till. I detta sammanhang kan detta 

betyda att som vårdpersonal utgöra en form av bro till patientens omgivning, och 

hjälpa dem förstå vad det är hen upplever och genomgår då de själva inte har 

resurserna att göra detta. Sjuksköterskan kan till exempel informera anhöriga om 

den trötthet patienten kommer uppleva under och efter kommande 

dialysbehandling, och göra dem medvetna om att denne inte kommer ha möjlighet 

att delta på alla former av aktiviteter. Detta bör också underlätta patientens 

upplevelse av att känna sig som ett gissel för sin omgivning och alltid påminna 

dem om att de inte kan delta på vissa aktiviteter. 
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Livet upplevdes som begränsat av dialysbehandlingar och regler, scheman som 

måste följas och möjligheten att njuta livet uppgavs som en svårighet och det 

försämrade patientens tillvaro (Sadala, 2012). Att planera framtiden eller bara 

dagar framöver var längre inte möjligt vilket fick patienter att känna sig stressade 

(Carvey & Mee, 2011; Horigan, 2013). Litteraturöversikten resultat visar att 

svårigheter i att leva med dialysbehandling minskar med tiden och till slut 

upplevdes det som en del av ens dagliga rutiner (Sadala, 2012). Detta stöds av Lai 

Wah et al. (2014) som också visar på en uppmätningsbar tidsrymd i processen av 

följsamhet gällande rekommendationer av vårdpersonal på livsstilsförändringar.  

Gulbrandsen (2011) beskrev att patienten måste omtolka sin livssituation för att 

hantera all dessa kroppsliga förändringar. Detta verkar sant i avseende att patienter 

som levt länge med sjukdomen inte beskrev samma grad av ändring i självbilden, 

där känslorna av avsky över den egna fysiska formen verkade avta (Lai Wah et al., 

2014).  

Diagnos med kronisk njursvikt i slutstadierna och påbörjan av dialysbehandling 

framkallade känslomässiga reaktioner som rädsla och stor oro inför framtiden. I 

resultatet beskrev patienter också att de hade svårt att acceptera sjukdomen och 

behandling och att de hade funderingar kring livet och om döden. Det var tydligt 

att detta till en början orsakade ett stort existentiellt lidande, men att det efter 

omtolkning av situationen kom att ses på ett annat sätt (Calvey & Mee, 2011; 

Sadala et al., 2012). Detta verkar till en grad överensstämma med Erikssons (1994) 

teori om att en stor del av det existentiella livslidandet sker då fokus ligger på 

döden, faktumet att den snart stundar men ovetskapen om när detta ska ske. 

Genom att skifta sitt fokus från tankarna kring detta kunde vissa patienter istället 

välja att fokusera på den tid de hade kvar, och på så sätt uppleva ett minskat 

subjektivt livslidande, utan att påverka sin sjukdomssituation. 

Enligt Horigan et al. (2012) upplevde många patienter känslor av skam, 

förnekelse, oro i samband med sjukdomen och behandlingen. Patienter kände sig 

fysiskt fasta vid dialysmaskiner och det upplevdes att de var en börda för 

sjukvårdspersonalen och att individen behövde lägga livet i sjuksköterskans händer 

(Lovink, 2015). Sjukdomen kunde kännas som att svår att hantera och en del 

patienter upplevde att det var svårt att acceptera att behöva ha dialysbehandling 

(Lai Wah, 2014). Känslor av skam kan enligt Eriksson (1994) vara delvis 



 

 27 

relaterade till den relation som vårdtagaren skapar med vårdaren, där vårdlidande 

skapas genom osynliggörande från vårdpersonalen, eller när vårdtagarens integritet 

inte respekterats. 

Det visade sig att bemötande från sjukvårdspersonalen var i stort sett en 

avgörande faktor för betydelsen för hur patienten tog till sig information och 

tillämpade kunskaper i sitt levnadssätt. Patienter upplevde att kommunikationen 

mellan sjuksköterska och patienten var bristfällig och att de fick otillräckligt med 

information från vårdpersonal samt att de önskade att få vara mer delaktiga i 

vården (Al Nazly et al., 2013; Calvey & Mee, 2011). I studien Sadala et al. (2012) 

framkom det att kommunikationsmetoder i sjukvården underlättade för patientens 

adaption till dialysbehandlingar. Detta kunde ställas i relation till exempel där 

patienterna upplevde att de fått dålig information om sjukdom och behandling, 

vilket gjorde accepterandet och anpassningen i relation till behandlingen svår till 

en början (Rix et al., 2014; Salter et al., 2015). Narva et al. (2016) beskriver att det 

i USA finns en problematik i att många undervärderar sin egen risk att drabbas av 

kronisk njursjukdom och istället verkar mer fokuserade på andra medicinska 

problem, detta är särskilt fallet i minoritetsgrupper. Det visas också på att det finns 

stora kulturella och språkliga barriärer i att nå fram med korrekt information till 

patienterna. Vårdpersonalen uttryckte en svårighet i att på ett personcentrerat sätt 

framföra informationen på ett sätt så att patienterna kunde förstå det. Temat att 

patienterna var sedan tidigare omedvetna om riskerna runt dialyskrävande 

njursjukdom och att diagnos och påbörjad behandling kommit som en chock var 

även återkommande i de resultatgrundande studierna (Al Nazly et al., 2013; Rix et 

al., 2014; Salter et al., 2015). Det förefaller så att det inom sjukvården globalt finns 

ett behov av ytterligare information kring njursjukdom, särskilt inom vissa 

minoritetsgrupper. Detta delvis för att minska mängden människor som blir 

njursjuka och beroende av dialysbehandling, men också för att göra övergången 

till njursjuk något mindre oväntad och smärtsam. 

Ytterligare problem i bemötande och kommunikation syntes i studier där 

vårdpersonal verkade undvika patienternas frågor och föredrog att lägga fokus på 

sitt medicintekniska arbete (Rix et al., 2014; Salter et al., 2015). Dahlberg och 

Segersten (2013) beskrev behovet av helhetsbilden i arbetet med patienter, som 

understryks av Svensk Sjuksköterskeförening (2017) där samtal med patienten är 
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nödvändigt för att bedriva personcentrerad vård. En förklaring till denna 

problematik är att det inte på alla platser är sjuksköterskor med 

omvårdnadsutbildning där samtal med patienter ingår som en del av deras 

yrkesbeskrivning, och att den patientnära kontakten endast består av personal med 

medicinteknisk roll. Att patienten inte får fullgoda svar och tillåts ha en 

konversation med vårdpersonalen kan då falla i konflikt med den tillit som är 

nödvändig i relationen mellan vårdtagare och vårdgivare (Ross, Tod & Clarke, 

2015). Eriksson (1994) talade om vårdlidandet som att den i sin natur bestod av 

maktförhållandet och interaktionerna mellan vårdare och vårdtagare. Där beskrev 

hon två kategorier runt orsakerna till vårdlidande som maktutövning samt utebliven 

vård. Maktutövningen går att se här sker genom utebliven vård där 

omvårdnadsåtgärder inte utförs på grund av oklar anledning. Den uteblivna vården 

kan ske medvetet eller omedvetet, där det omedvetna uteblivandet kan bero på 

tidsbrist (Eriksson, 1994). Sättet som vårdpersonalen vid dessa tillfällen väljer att 

hänvisa frågor till andra instanser och lägga fokus på det medicintekniska arbetet 

pekar på att de ej visste eller kände att de hade tillräckligt mandat för att svara på 

de frågor och funderingar patienterna hade. 

Det talas i studierna från olika delar i världen om en överrepresentation av 

minoritetsgrupper av låg inkomst och utbildning som dialysbehandlande (Salter et 

al., 2015; Rix et al., 2014). Samtidigt nämndes det att det var svårt att finna 

energin till att arbeta och behålla ett jobb med pågående dialysbehandling (Al 

Nazly et al., 2013; Horigan et al., 2013; Sadala et al.,2012; Sauve et al., 2016). 

Med dessa faktum i åtanke kan det vara en möjlighet att dialysbehandling leder till 

ökade klasskillnader i världen genom att ej tillåta arbetarklassgrupper rätt till 

inkomst i samma utsträckning som andra på grund av sjukdom. Denna problematik 

samt en förlorad möjlighet att eftersträva högre utbildning har till viss del påvisats 

av tidigare forskning (Bayhakki & Hatthakit, 2012). 

 

5.3 Metoddiskussion 
Examensarbetets syfte var att belysa patienters upplevelser av att leva med 

dialysbehandling. Metoden som valdes till detta arbete var en allmän 

litteraturöversikt enligt Friberg (2012) av vetenskapliga artiklar, för att få en bra 

översikt över befintlig forskning och skapa möjligheter för ökad förståelsen för 



 

 29 

patienters upplevelser, förväntningar och erfarenheter kring denna behandling. 

Under arbetes gång diskuterades det mellan författarna om sökningen skulle 

limiteras till endast kvalitativa artiklar då den kvalitativa ansatsen i sin natur 

verkade mer sammanfalla med studiens syfte. Beslutet gjordes dock att inte 

exkludera artiklar av kvantitativ ansats då dessa kunde ge större, mer 

generaliserbara resultat som kunde vara användbara för resultatet. Vid sökning av 

artiklar kunde dock ej finnas kvantitativa artiklar av tillräcklig kvalitet för att 

representera resultat i studien. Detta kan ses som en svaghet i denna översikt, då 

ett större fokus på att hitta väl vald kvantitativ forskning kunde varit användbart i 

att knyta samman de kvalitativa studierna för att ge en mer observerbar verklighet 

för läsaren och för framtida forskning. Friberg (2012) beskriver kvantitativ 

forskning inom omvårdnad användbar på det sätt att de effektivt beskriver 

skillnader i resultat på olika omvårdnadsåtgärder på patientgrupper. Då kvantitativ 

forskning inte inkluderades i detta arbete kan det därför vara möjligt att patienters 

erfarenheter av åtgärder beskrivs men de mätbara effekterna av dessa på en större 

skala förblir okända, samtidigt som själva omvårdnadsåtgärden i sig förblir obskyr. 

På detta sätt hamnar patientens erfarenhet i centrum, men det förefaller 

problematiskt att finna korrelation mellan åtgärd och mätbar förändring. 

Vid artikelsökning testade författarna databaser CINAHL complete och 

PubMed där författarna fann att artiklar var mer inriktade på medicinsk vetenskap 

än vårdvetenskap. Detta åtgärdades genom att utöka mängden lästa titlar och 

abstract vid sökningarna, för att då ge ett större utbud av artiklar och på så sätt 

lättare utesluta de artiklar som inte sammanföll med syftet. Ytterligare addering av 

sökord för att frångå den medicinskt centrerade forskning kunde använts, men 

detta bedömdes ej nödvändigt. De artiklar som inkluderades i resultatet var peer-

reviewed. Det anses vara en styrka då enbart artiklar publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter uppkommer vid sökningen.  

Användning av tidsram är viktig då vetenskaplig forskning är en nytillkommen 

forskning. Tidsbegränsning vid litteraturöversikt är en betydande faktor och 

bristen på tiden kan leda till att trots många hittade lämpliga artiklar kan ha missat 

något för att det används 2 databaser (Henricson, 2012). Sökningen avgränsades 

till artiklar publicerade mellan 2008 och 2018 vilket anses lämpligt avseende 

syftet, där patienternas upplevelse av dialysbehandling bör förbli relativt 
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oförändrad över tid. Möjligtvis kunde sökningen expanderats till äldre artiklar om 

behovet framkommit. 

Examensarbetets syfte låg till grund för sökstrategier, därför valdes att utgå från 

sökorden runt patientens upplevelse av kronisk njursvikt och dialysbehandlingar. 

Enligt Karlsson (2012) ger ämnesordssökning träffar på det sökta begreppet som 

beskriver innehållet medan vid sökning av fritextsökning ger fler träffar, men 

mindre specifika. För att få fler sökträffar och låta läsning av titlar och abstract 

utgöra en större del av urvalet söktes det därför i fritext.  Detta ledde i tur till 

många funna artiklar men en relativt låg grad som passade studiens syfte. I 

dataanalysen användes Fribergs femstegsmodell som ansågs vara relevant då 

modellen användes för att tydligt kunna använda viktig information i artiklar som 

svarade arbetets syfte för att sedan sammanställa ett resultat. Det gjordes en 

artikelmatris för att få helhetssyn över artiklarnas resultat (Friberg, 2012).  

Initialt användes Katie Erikssons teori om lidande som ett sätt att beskriva de 

upplevelser som patienterna erhållit. Detta hade dock en tendens att vara 

svårdefinierat utifrån artikelns syfte, där inte allt kunde representeras som lidande 

och vissa erfarenheter kunde ha flertalet tolkningar. Inte heller var det arbetets 

syfte att beskriva lidande, utan erfarenheter och upplevelser. På det sättet var 

utvecklingen att använda Erikssons teori om lidande i diskussionen fördelaktig, där 

resultaten redan fanns presenterade och den teoretiska referensramen kunde få en 

mindre strikt applicering.  

 

5.4 Etikdiskussion 
Vid arbete med forskning handlar den etiska utmaningen om att skydda människor 

från att såras, utnyttjas eller skadas. En etisk diskussion sker innan och under 

arbetets gång. Detta för att förutse att värderingar, värden och uttryck reflekteras 

kring etik (Kjellström, 2012). Samtliga artiklar är granskade av en etisk kommitté 

och godkända. Medgivande konstaterades från studiedeltagande i hälften av 

artiklar, där detta inte nämndes hade i de flesta fall tagits hänsyn till andra etiska 

aspekter. I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (SSF, 2014) framgår det tydligt att 

sjuksköterskor har ett grundläggande etiskt ansvar att hålla sig uppdaterade om den 

senaste kunskapen. 
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5.5 Kliniska implikationer 
Denna litteraturöversikt visar att patienters upplevelse av dialysbehandlingen kan 

förändras med tiden och den kan vara av betydelse av hur patienter blir bemötta av 

sjukvårdspersonal. Resultatet ger en ökad kunskap om vad lidande innebär för 

patienter som lever med dialysbehandling. Utifrån den kunskap denna 

litteraturöversikt tillför kan sjukvårdspersonal med en god omvårdnad minska 

lidande hos patienter. Det är angeläget att lyfta fram vikten av rätt kompetens för 

bemötande och vårdpersonalens delaktighet i hanterandet av de svårigheter som en 

individ kan uppleva vid dialysbehandling. Denna litteraturöversikten framhåller 

vikten av att sjuksköterskor ska kunna bemöta patienter med empati och förståelse 

för att kunna skapa en trygg och professionell vårdrelation.  

Sjuksköterskor behöver en ökad medvetenhet om patientgruppen för att 

förbättra omvårdnadsarbete. Medvetenheten om patientgruppen kan också vara 

nödvändigt då resultaten visar på en stor vilja inom patientgruppen att genomgå 

dialysbehandling i hemmet. På så sätt kan det bli allt mer vanligt att sjuksköterskor 

inom kommunal hemsjukvård eller hemtjänst nu kommer förväntas ta hand om 

patientgruppen då dialysklinikerna ej längre har möjlighet på grund av 

arbetsbelastning eller geografiska avstånd. En samtidig ökad medvetenhet bland 

sjuksköterskor om att dialys i hemmet är ett alternativ som patienter ter sig välja i 

västvärlden idag kan vara användbart. Med denna kunskap kan sjuksköterskor i 

större utsträckning i sin samordnande roll undersöka möjligheterna att patienten 

ska få genomgå dialys i hemmet om detta är något de verkar vara intresserade av. 

Litteraturöversikten kan bidra till att ge vårdpersonal en ökad kunskap och 

förståelse för individer och deras anhöriga, samt hur de upplever sjukdomen och 

sjukvårdens kunskap och bemötande. Därför anses det att litteraturöversiktens 

resultat kan vara överförbart till svensk hälso- och sjukvård. 

 

5.6 Slutsatser 
Hur patienter upplever dialysbehandling är till stor del individuellt, men det går se 

gemensamma nämnare bland patientgrupper. En stor del av patientens fokus läggs 

på att hantera ändringar i vardagsliv, kroppsbild, och identitet i relation till andra 

människor. Hur patienterna hanterar detta förbättrades med tiden, och en viktig roll 

i denna process är vårdpersonal som genom bland annat bemötande och stöd spelar 

en viktig roll i hur patienterna kommer att hantera sin livssituation. 
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5.7 Förslag till vidare forskning 
Studien syfte var att belysa patienters upplevelse av sina dagliga liv i samband 

med dialysbehandlingar och hur ser patientens på den vård de fått ta del av, samt 

om den skulle kunna förbättras mer gällande denna patientgrupp. Författarna anser 

att något som framkommit under arbetet med ämnet är att det behövs mer 

forskning om hur vårdpersonal bör bemöta och hantera patienters oro runt kronisk 

njursvikt och dialysbehandling.  

Ytterligare ett område som bör belysas är patientens upplevelser under själva 

dialysbehandlingen. En sådan studie skulle väcka intresse för läsare som skulle 

vilja fördjupa sig i sina kunskaper om dialysbehandlingen och patientens 

upplevelse. Här kan också vara intressant att undersöka skillnaden i patienters 

upplevelser av att behandlas av vårdpersonal med längre sjukvårdsutbildning inom 

omvårdnad, medicin och farmakologi, i relation till personal endast utbildad i 

handhavandet av dialysutrustningen. Det vore också intressant att göra en studie 

med ansatsen att beskriva anhörigas upplevelser av att leva med patienters som 

dialysbehandlas i hemmet. 

Överrepresentationen av låginkomsttagande grupper som behandlas med dialys 

bör undersökas då detta på grund av minskade tillgång till inkomst kan leda till 

ökande globala klassklyftor.   
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The lived 
experience of 
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dependent on 
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De Queiroz 
Frazao, C. F., 
Bezerra, C. 
B., de 
Carvalho Lira, 
A. B. 

Changes in 
the self-
concept 
mode of 
women 
undergoing 

Att identifiera olika 
förändringar i 
självuppfattningen 
hos kvinnor som 
genomgår en 
hemodialys.  

Deskriptiv 
kvalitativ 
intervjustudie  
 
n=24 
Ålder: 24-60 

Resultatet visade 
att kvinnor kände 
en låg självkänsla 
och en låg 
självuppfattning. 
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hemodialysis: 
a descriptive 
study 
 

år 

Guerra-
Guerrerro, V., 
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Cameron, B. 
L., Santos 
Salos, A. V., & 
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González, C. 
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experience of 
people on 
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intervjustudie
. 
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Män: 6 
Kvinnor: 9 
Ålder: 22-72 
år 

Resultat visade att 
acceptera sin 
sjukdom och att 
fullfölja behandling 
samt att förhindra 
progression av 
sjukdomen.  

Horigan, A-E., 
Schneider, S-
M., Docherty, 
S., & Barroso, 
J. 
 
2013 
 
USA 
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The 
Experience 
and Self-
Management 
of Fatigue in 
Hemodialysis 
Patients 
 

Att beskriva ett 
ögonblick av 
trötthet och att 
hantera sin 
trötthet hos 
patienter som 
genomgår en 
hemodialysisbeha
ndling. 

Deskriptiv 
kvalitativ 
intervjustudie
.  
 
n=14 
Män: 7 
Kvinnor: 7 
Ålder: 21-74 
år. 

Resultatet visade 
olika typer av 
trötthet och 
hantering av sin 
trötthet och faktorer 
som påverkar 
trötthet. 

Lai Wah, L., 
Lee, D.T.F., & 
Shiu, A.T.Y.  
 
2014 
 
Hong Kong 
 
96% 

The dynamic 
process of 
adherence to 
a renal 
therapeutic 
regimen: 
Perspectives 
of patients 
undergoing 
continuous 
ambulatory 
peritoneal 
dialysis. 

Att beskriva den 
dynamiska 
processen av 
följsamhet  utifrån 
patienternas 
illperspektiv hos 
patienter med 
CAPD. 

Kvalitativ 
studie med 
kartläggning 
och semi-
strukturerade 
intervjuer 
 
n=36 
Män: 18 
Kvinnor: 18 
Ålder: 35-76 
år 
 

Resultaten visade 
en långsiktig 
följsamhet hos 
patienterna, efter 
svårigheter med 
restriktioner i 
vätske- och mat 
intag, vilka med 
tiden blev lättare att 
hantera. 

Monaro,S.,Ste
wart, G., & 

A 'lost life': 
coming to 

Att beskriva 
erfarenheter i ett 

Kvalitativ 
studie med 

Resultatet visade 
att patienter 
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Gullick,  
J. 
 
2014 
 
Australien 
 
96% 

terms with 
haemodialysi
s. 
 

tidigt stadie av en 
lång bloddialys.  

Heideggerian
-
fenomenologi
. 
 
n=11 
Män: 5 
Kvinnor : 6 
Ålder: 30-84 
år 

upplevde att de 
förlorade sitt liv i 
samband med att 
börja HD. 

Rix, E-F., 
Barclay, L., 
Stirling, J., 
Tong, A., & 
Wilson, S. 
  
2014 
  
Australien 
 
92% 

‘Beats the 
alternative 
but it messes 
up your life’: 
Aboriginal 
people’s 
experience of 
haemodialysi
s in rural 
Australia. 

Att beskriva den 
aboriginska 
befolkningen i 
Australiens 
erfarenheter av att 
motta hemodialys-
behandling. 

Kvalitativ 
intervjustudie
, 
 
n=18 
 
Män: 9 
Kvinnor: 9 

Språk- och 
kulturbarriärer 
försvårade 
information och 
bemötande runt 
behandlingen. 
Stora 
livsstilsändringar 
medföljde 
behandlingen. 
Önskemål om 
kulturanpassad 
vård. 

Rygh, E., 
Arild, E., 
Johnsen, E., 
& Rumpsfeld, 
M. 
  
2012 
  
Norge 
 
92% 

Choosing to 
live with 
home 
dialysis-
patients’ 
experiences 
and potential 
for 
telemedicine 
support: a 
qualitative 
study 

Att beskriva 
patienters behov 
av information och 
vägledning vid val 
av dialysmetod 
genom att 
beskriva deras 
erfarenheter av att 
dialysbehandlas i 
hemmet. 

Kvalitativ 
studie 
baserad på 
semi-
strukturerade 
intervjuer. 
 
n=11 
 
Män: 4  
Kvinnor: 7 
Ålder: 23-
82år 

Patienter som bytt 
till dialys i hemmet 
upplevde en 
normalisering av 
det dagliga livet och 
en upplevd ökad 
livskvalitet. 

Sadala, M. L. 
A., de Souza 
Bruzos, G-A., 
Pereira, E-R., 
& Bucuvic, E-
M. 
  
2012 
  
Brasilien 
 
80% 

Patients’ 
experiences 
of peritoneal 
dialysis at 
home: a 
phenomenolo
gical 
approach. 

Att lyfta meningen 
och upplevelsen 
av dialys i 
hemmet för 
patienter med 
kronisk 
njursjukdom. 

Kvalitativ 
fenomenologi
sk 
intervjustudie
. 
 
n=19 
 
Män: 8 
Kvinnor: 11 
Ålder: 20-77 
år 

Patienter upplevde 
ändringar i livsstil, 
en osäkerhet för 
framtiden, ett 
undanhållande av 
positiva stimuli, och 
olika former av 
lidande relaterat till 
behandlingen. 

Salter, M-L., 
Kumar, K., 
Law, A-H., 
Gupta, N., 
Marks, K., 
Balhara, K., 

Perceptions 
about 
hemodialysis 
and 
transplantatio
n among 

Att undersöka 
synen på dialys 
och 
njurtransplantation 
hos den 
afroamerikanska 

Kvalitativ 
studie 
baserad på 
gruppdiskussi
oner 
uppdelade 

Patienterna 
upplevde en rädsla 
att genomgå 
transplantation på 
grund av 
potentialen av 
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McAdams-
Demarco, M-
A., Taylor, L-
A., & Segev, 
D-L. 
  
2015 
  
USA 
 
100% 

African 
American 
adults with 
end-stage 
renal 
disease: 
inferences 
from focus 
groups. 

minoritetsgruppen 
som genomgår 
hemodialys, med 
särskild fokus på 
köns- och 
åldersperspektiv. 

efter kön och 
ålder. 
 
n=36 
 
Män: 22 
Kvinnor: 14 

ökade medicinska 
behov, samt rädslor 
relaterade till själva 
operationen. Äldre 
patienter upplevde 
rädsla angående 
sjukdomens 
förvärrande i 
relation till ökande 
ålder. Yngre män 
uttryckte en känsla 
av bristande stöd 
från vänner och 
familj. 

Sauve. C, 
Vandyk. A., & 
Fothergill 
Bourbonnais, 
F. 
 
2016 
 
Kanada 
 
100% 

The 
experience of 
individuals 
transitioning 
from in-
centre 
hemodialysis 
to home 
dialysis after 
a suboptimal 
start. 

Att undersöka 
erfarenheten hos 
individer som 
övergår 
dialysbehandling 
på sjukhus till 
behandling i 
hemmet efter en 
suboptimal start. 

Kvalitativ 
deskriptiv 
studie. 
 
n=6 
Män: 3 
Kvinnor: 3 
Ålder:30-63 
år. 

Resultaten visade 
hur individen lär sig 
att leva med 
förlusten av 
kroppslig funktion 
och förlorad tid när 
individen börjar 
med dialys trots 
motsättningar. 

Smith, K., 
Costin, M., 
Glock, K., 
Elasy, T., 
Wallston, K-
A., Ikizler, T-
A., & 
Cavanaugh, 
K-L. 
  
2010 
  
USA 
 
96% 

Patient 
Perspectives 
on Fluid 
Management 
in Chronic 
Hemodialysis 

Att beskriva 
erfarenheterna 
och perspektiven 
av patienter som 
lever med kronisk 
hemodialysbehan
dling i relation till 
att självvård och 
att förhålla sig till 
vätskerestriktioner
. 

Kvalitativ 
studie 
baserad på 
semi-
strukturerade 
intervjuer 
utförda i 
fokusgrupper. 
 
n=19 
 
Majoritet 
kvinnor av 
låg 
socioekonomi
sk status. 
Ålder: 28-82 
år 

Patienterna 
uttryckte att en av 
huvudorsakerna till 
bristande följsamhet 
av 
vätskerestriktioner 
var relaterade till 
bristande 
motivation. 

Vestman, C., 
Hasselroth, 
M., & 
Berglund, M. 
  
2014 
  
Sverige 
 
88% 

Freedom and 
Confinement: 
Patients’ 
Experiences 
of Life with 
Home 
Haemodialysi
s 

Att beskriva 
patienters 
erfarenheter av att 
ha hemodialys i 
hemmet. 

Kvalitativ 
studie 
baserad på 
skrivna 
berättelser 
från 
patienter. 
 
n=11 
 
Män: 5 

Att utföra dialys i 
hemmet kan 
medföra ökad oro 
från patienten att 
medicintekniska 
problem ska uppstå 
i samband med 
behandlingen. 
Samtidigt kan 
patienter uppleva 
ett ökat välmående 
vid dialys i hemmet 
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Kvinnor: 6 
Ålder: 30-70 
år 

då tidskrävande 
resor minimeras 
och patienter 
upplever ökad 
frihet. 

Yilmaz, M. 
 
2010 
 
Turkiet 
 
96% 

Opinions of 
Unmarried 
Patients 
Receiving 
Peritoneal 
Dialysis 
Treatment 
About 
Sexuality. 
 

Att undersöka 
ogifta individers 
åsikter om 
sexualitet hos 
personer som 
behandlas med 
peritonealdialys. 

Kvalitativ 
studie, semi-
strukturerade 
intervjuer. 
 
n=15 
 
Endast ogifta 
individer 
ingick i 
studien. 

Resultatet visade 
en grupp ogifta 
individer som har 
fått Peritoneal 
behandling, hur de 
upplever sin 
behandling och 
individens 
anpassning av det 
nya levnadssättet. 
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Bilaga 3. Granskningsmall för kvalitativa studier 
 

  
Fråga 

Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?     

2 Återger abstraktet studiens innehåll?     

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

    

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?     

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?     

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?     

7 Är designen relevant utifrån syftet?     

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?     

9 Är inklusionskriterierna relevanta?     

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?     

11 Är exklusionskriterierna relevanta?     

12 Är urvalsmetoden beskriven?     

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?     

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 

    

15 Anges var studien genomfördes?     

16 Anges när studien genomfördes?     

17 Anges vald datainsamlingsmetod?     

18 Är data systematiskt insamlade?     

19 Presenteras hur data analyserats?     

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?     

21 Besvaras studiens syfte?     

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
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23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?     

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter     

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?     

Summa       

  
Maxpoäng:  25 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet: låg medel  hög 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 


