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Sammanfattning    

Hemodialys är den vanligaste behandlingsmetoden vid kronisk njursvikt. Det är en tids- 

och energikrävande behandling med påverkan på patienters vardag och liv. Syftet med 

denna litteraturstudie var att undersöka patienters upplevelse av hemodiaysbehandling 

samt att undersöka hur hemodialys påverkade patienters liv. Resultatet är presenterat 

utifrån fyra teman: betydelsen av att få stöd, att leva med kroppsliga förändringar, 

upplevelsen av psykisk påfrestning och upplevelsen social begränsning. Utifrån dessa 

bildades tolv subteman. Resultatet visade att hemodialys innebar en stor omställning 

vilket begränsade samt påverkade livet på många sätt. Vi har med denna litteraturstudie 

kommit fram till att patienterna upplevde att livet framförallt påverkades negativt, och 

att familj, anhöriga och sjuksköterskor är viktiga för patienters välbefinnande. 

 

 

Nyckelord: Hemodialys, kronisk njursvikt, livskvalitét, erfarenheter, upplevelser, 

välbefinnande 
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INLEDNING 

Under verksamhetsförlagd utbildning har vi mött patienter med diagnosen kronisk 

njursvikt och sett hur hemodialysbehandling kan bli en stor del i dessa patienters 

vardag. Dialysbehandling alternativt njurtransplantation, är en förutsättning för fortsatt 

överlevnad. Hemodialysbehandling innebär att patienten är kopplad till en 

hemodialysmaskin, där blodet renas utanför kroppen. Vi har noterat att detta innebär 

stora uppoffringar i vardagslivet som blir ett lidande då behandlingen är både tids- och 

energikrävande. Behandlingen sker i de flesta fall flera gånger i veckan och tar många 

timmar att genomföra. Hemodialys (HD) utförs vanligtvis på dialysmottagningar vilket 

förutsätter att patienterna avsätter tid och att de kan ta sig till närmaste mottagning för 

planerad behandling. HD kan även genomföras i hemmet, men endast i speciella fall.  

 

Att leva med en kronisk sjukdom kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande och är 

inte utan betydelse för patientens livsvärld. Vi vill med denna litteraturstudie undersöka 

hur HD påverkar patientens liv samt belysa vikten av sjuksköterskans och anhörigas roll 

i att främja upplevelsen av välbefinnande. 

 

 

BAKGRUND 

Att leva med kronisk sjukdom 

Delmar et al. (2005) beskriver att det kunde vara svårhanterligt att leva med en kronisk 

sjukdom. Det kan vara svårt att acceptera och finna harmoni i att få en sjukdom som 

patienten kommer att leva med resten av livet. Många patienter tyckte det var svårt att 

anpassa livet efter de nya begränsningarna som uppstår. Några patienter uttryckte att det 

hade varit lättare att alltid ha levt med den kroniska sjukdomen, eftersom det då hade 

varit enklare att finna sig i och acceptera de begränsningar som sjukdomen medför. De 

upplevde även att det blev svårare att be om hjälp om de varit självständiga tidigare. Det 

upplevdes svårt att be om hjälp när sjukdomen inte syntes på utsidan. Vidare beskrev de 

att om en familjemedlem, kollega eller granne varit med om något liknande var det 

lättare för personen att acceptera sitt nya liv. Det blev även lättare för patienten att finna 

sig i sin nya livssituation om anhöriga hade lättare att acceptera sjukdomen. Att leva i 

förnekelse kunde hindra upplevelsen av att leva i harmoni. Ett besked om kronisk 

sjukdom skakade om livet och den egna identiteten. Patienten kunde snabbt gå från 

hoppfull till upplevd hopplöshet och många kände sig maktlösa i den förändrade 

livssituationen. 

 

Kronisk njursvikt 

Njurarna är ett av de viktigaste organen i kroppen och har som uppgift att rena blodet 

från toxiska ämnen och slaggprodukter. De har också som uppgift att upprätthålla en 

normal syra-basbalans, elektrolytbalans och stabilisera blodtrycket (Ericson & Ericson 

2012, s. 591). När filtreringen och reningskapaciteten i njurarna är nedsatt kan det leda 

till njursvikt. Då ansamlas giftiga avfallsprodukter i blodet som njurarna inte klarar av 

att rena (Ericson & Ericson 2012, s. 607). En längre tids nedsatthet av njurarnas 

reningskapacitet leder till kronisk njursvikt. Detta kan pågå utan att patienten upplever 
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några besvär (Ericson & Ericson 2012, s. 611). Eftersom njurfunktionen är nedsatt 

bildas det så småningom en större ansamling av toxiska produkter i blodet. De sjuka 

njurarna kan inte bli av med dessa slaggprodukter, vilket leder till utveckling av uremi 

som är ett livshotande tillstånd och kräver dialysbehandling alternativt transplantation 

av njuren (Ericson & Ericson 2012, s. 613). 

 

Att få beskedet om att transplantation var möjlig ökade känslan av hopp och gjorde att 

patienterna såg HD som en kortsiktig behandling. Dock kunde väntan på transplantation 

väcka känslan av osäkerhet. Många patienter trodde att väntetiden på transplantation 

skulle bli kortare och hoppet om en njure och en framtid utan HD släcktes när väntan 

blev för lång. Transplantation sågs som något som skulle göra att livet som de en gång 

hade kom tillbaka då många gett upp sina liv och till och med slutade jobba för att inte 

missa ett samtal om transplantation (Moran, Scott & Darbyshire 2011). 

 

Hemodialysbehandling 

Antalet personer i Sverige som årligen blir i behov av dialysbehandling är omkring 

1100 patienter (Svenskt njurregister 2017). Dialys kan ske på två sätt, antingen genom 

HD eller peritonealdialys (PD). HD innebär att blodet renas och filtreras utanför 

kroppen i en hemodialysmaskin (Ericson & Ericson 2012, s. 620). Behandlingen kräver 

tillgång till blodbanan som vid kronisk njursvikt blir i form av en arteriovenös fistel 

(AV-fistel). En AV-fistel är en förening under huden mellan en artär och en ven, detta 

leder till ett ökat tryck och bra blodflöde vid punktering, vilket är väsentligt vid 

hemodialysbehandling. Vid behandling läggs två grova kanyler in i fisteln där blodet 

dras ut ur den ena och blodet förs tillbaka via den andra. Vissa patienter har en central 

dialys kateter (CDK) där blodet förs ut till dialysmaskinen för att renas och därefter förs 

blodet tillbaka till patienten via katetern (Gulbrandsen 2011, s. 96). 

 

Tiden för hemodialysbehandling kan variera från person till person beroende på 

exempelvis mängden slaggprodukter i blodet (Ericson & Ericson 2012, s. 623). Den 

dialysmetod som används mest bland patienter med kronisk njursvikt är intermittent 

dialys. Detta innebär att behandlingen utförs tre till fyra gånger per vecka på en 

dialysmottagning och varar oftast i fyra till fem timmar per gång. Det finns även 

kontinuerlig dialys, vilket innebär att dialysen pågår under ett helt dygn. Denna 

dialysmetod används oftast för de cirkulatoriskt instabila patienterna som vårdas på 

intensivvårdsavdelning (Gulbrandsen 2011, s. 97). Många patienter upplever extrem 

trötthet både under och efter behandlingen. Sjuksköterskor försöker ta hänsyn till 

patientens sociala liv och önskemål vid planering av behandlingsschema för att 

underlätta för patienten (Ericson & Ericson 2012, s. 624). HD är förenat med flera 

risker, bland annat kan patienten få muskelkramper, ökad infektionskänslighet och 

blodtrycksfall (Björklund 2016).  

 

Sjuksköterskans roll 

Enligt Gulbrandsen (2011, ss. 94-95) är sjuksköterskans roll i vårdandet av patienter 

med HD viktig. Sjuksköterskan behöver ge råd och stöd till patienter om sjukdomen, 

psykosociala aspekter eller andra stödåtgärder. Att undervisa, stödja och handleda 

patienten utifrån patientens egna behov bör genomföras, både individuellt men även i 
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grupp. Det är viktigt att sjuksköterskor kan stödja, handleda och undervisa patienterna 

för att de på så sätt skall få kunskaper kring sjukdomen och dess konsekvenser. 

Sjuksköterskors uppgift är att tillgodose patientens behov, ge tydlig och väsentlig 

information till både patient och anhörig. Gulbrandsen hävdar vidare att det är en 

utmaning att som sjuksköterska tillgodose patientens psykosociala behov eftersom de 

lider av en livshotande kronisk sjukdom. Patienter med kronisk njursvikt som står i kö 

för att få en donerad njure kan uppleva stark oro, ångest och obehag kring döden och 

kring att avlida. Det är viktigt att som sjuksköterska följa patienten under 

sjukdomsförloppet och dialysbehandlingarna samt stödja och motivera patienterna för 

att öka deras upplevelse av att kunna hantera situationen på bästa möjliga sätt. 

 

Vikten av kompetens belyses i en studie där det framkommer att en kompetent 

sjuksköterska är någon som vet vad han/hon gör men som också är medveten om varje 

patientens individuella behov. Kompetens kring sjukdom och behandling hos 

sjuksköterskan ökar känslan av trygghet hos patienter. Patienter som genomgår HD vill 

kunna ses som unika individer och därmed få en individuell anpassad vård av 

sjuksköterskan. Att som patient betraktas som en individ stärker förtroendet och 

relationen gentemot sjuksköterskan vilket utvecklas med tiden. Ett förtroende och tillit 

gentemot sjuksköterskan gör patienter mer lugna inför bland annat 

hemodialysbehandling (Hagren, Pettersen, Severinsson, Lützén & Clyne 2001). 

 

Anhörigas roll 

Socialstyrelsens (2016) definition av anhörig är den som utgör ett vårdande eller stöd 

till en person med exempelvis långvarig fysisk sjukdom. Detta kan vara en make, ett 

syskon, ett barn eller en nära vän. Kärlek och stöd från anhöriga gör tillvaron med HD 

och kronisk njursvikt hanterbar, det får patienterna något att kämpa för och inger en 

känsla av hopp under pågående hemodialysbehandling. Anhöriga stärkte patientens 

välmående och självkänsla (Al-Arabi 2006). När en person drabbas av kronisk sjukdom 

förändras livsvärlden och vardagen. Materiella ting kan förlora värde medan relationer 

med anhöriga stärks (Dahlberg & Segesten 2010, s. 81). För att kunna uppleva hälsa och 

välbefinnande krävs trygghet. Detta är något som anhöriga kan vara med och skapa för 

patienten genom att endast vara vid patientens sida och ge sitt fulla stöd (Dahlberg & 

Segesten 2010, ss. 83-84). 

 

Betydelsen av kommunikation mellan den drabbade familjemedlemmen och anhöriga 

tas upp i en studie. Att dela tankar och känslor med varandra ses som en viktig och 

bidragande del för upplevelsen av välbefinnande. Att kommunicera och dela 

erfarenheter, tankar och känslor mer varandra ökar även förståelsen gentemot varandra, 

stärker relationen samt ökat förståelsen för situationen i sin helhet. Däremot är det 

viktigt att inom familjen balansera upp kommunikationen eftersom vissa känner ett 

behov att dela med sig av allt medan andra är mer försiktiga eller avstår helt. Studien 

belyser även vikten av att dela med sig med andra, utanför familjen, som har erfarenhet 

eller befinner sig i liknande situationer. Detta ses enligt studien som något positivt. 

Tankar om framtiden kan inspirera den drabbade och familjen till att uppleva hopp samt 

skapa möjligheter att sätta nya mål inför framtiden. Trots detta finns alltid en osäkerhet 

närvarande kring framtiden vilket kan komma att påverka upplevelsen av 
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välbefinnandet. Många drabbade och anhöriga väljer därför att leva ”här och nu” samt 

fokusera på nutiden (Årestedt, Persson & Benzein 2014). 

 

Vårdvetenskapligt perspektiv 

Vårdrelation 
Vårdandets mål är att stärka patientens egna hälsoprocesser, lindra lidande och främja 

välbefinnande. För att kunna uppnå detta krävs en relation och vårdande möten mellan 

sjuksköterska och patient som måste uppstå. I den vårdande relationen finns inte samma 

ömsesidighet och jämvikt som i en vänskapsrelation. Fokus ligger på patienten och 

sjuksköterskan har inte som avsikt att få något tillbaka från patienten. Sjuksköterskan 

använder sin professionella kunskap och lämnar sin förförståelse och sina personliga 

erfarenheter åt sidan. Även om relationen tycks bli kort- eller långvarig handlar det om 

att skapa ett vårdande möte. Mötet blir vårdande när det främjar patientens hälsa. 

Patienter känner sig energilösa och välbefinnandet försvinner om sjuksköterskan 

upplevs ha bråttom eller om det finns en känsla av att sjuksköterskan tycker illa om 

dem. Det är sjuksköterskan som har ansvar över relationen och dess utveckling. 

Patienten har rätt att gå ur relationen samt avgöra hur nära relationen till sjuksköterskan 

ska vara. Som sjuksköterska är det viktigt att stödja patienten och ha en uppfattning om 

dess livsvärld och delaktighet. Det bör finnas en tillit mellan de två parterna i relationen 

och sjuksköterskan bör uppmuntra patienten att uttrycka sina behov och önskemål i ord 

(Dahlberg & Segesten, ss. 190-195). 

 

Lidande 

Begreppet lidande har en negativ och positiv definition. Motsatsen till lidandet är lusten. 

Att lida innebär att pinas, kämpa, utstå men kan även innebära att försonas. Lidandet 

kan definieras som en kamp som människan måste ta sig igenom (Eriksson 1994, ss. 17-

18). Det kan ses som en kamp mellan det goda och onda, mellan lidandet och lusten. 

Lusten innefattar mening, kraft, rörelse och strävan till att uppnå det goda samt 

bekämpa det onda. En orsak till lidandet kan vara upplevelsen av ångest. Lidandet 

innefattar att kämpa eller ge upp kampen. Då kampen upphör, upplever människan inte 

längre något lidande. I det onda lidandet upplever människan en hopplöshet kring sin 

situation. Lidandet är alltid en unik blandning mellan lusten, lidandet, det goda samt 

onda (Eriksson 1994, ss. 26-27).  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Antalet patienter som är i behov av HD ökar drastiskt årligen. Eftersom 

hemodialysbehandlingen är energi- och tidskrävande för patienten är det angeläget att 

undersöka hur behandlingen påverkar patienternas liv. Med ökad kunskap kring hur HD 

påverkar patienter kan sjuksköterskor finna tillvägagångssätt för att stödja och främja 

välbefinnande utifrån patienters individuella behov. Detta kan hjälpa patienten i 

försoningen med sjukdomen och den nya livssituationen. Denna litteraturstudie utgår 

ifrån följande frågeställningar. På vilket sätt berörs patienten av behandlingen? Varför 

och hur påverkas livet? Vilken betydelse har sjuksköterskans och anhörigas roll i att 

främja patientens upplevelse av välbefinnande? 



 5 

 

 

SYFTE 

Syftet är att undersöka patienters upplevelse av att leva med hemodialysbehandling. 

 

 

METOD 

Vi har valt att göra en litteraturstudie vilket innebär att söka vetenskapliga artiklar som 

är relevanta inom det valda ämnet. Enligt Friberg (2017, ss. 141-142) innebär en 

litteraturstudie eller litteraturöversikt att skapa sig en överblick över den befintliga 

kunskap och forskning som är tillgänglig inom ett visst omvårdnadsrelaterat område för 

att på så sätt kunna skapa sig en uppfattning om tidigare forskning. Vidare innebär det 

att ta del av ett forskningsresultat, metoder, teoretiska utgångspunkter och diskussion. 

En av många utgångspunkter för en litteraturstudie är att lära sig söka fram, analysera 

och kritiskt granska tidigare publicerade artiklar och samtidigt utgå ifrån ett formulerat 

syfte och eventuella frågeställningar. 

 

Datainsamling 

Datainsamling innebär att söka fram artiklar som skall ligga till grund för resultatet i en 

litteraturstudie. Problemformuleringen och syftet utgör vilken typ av artiklar som kan 

användas. Kvalitetsgranskning genomförs för att bedöma om artiklarna svarar på 

studiens syfte (Friberg 2017, ss. 45-46). De sökord som vi valde att använda var 

följande: hemodialysis, quality of life, experience, patient experience, life experience, 

life changes, interviews, chronic kidney disease, chronic renal failure. Sökningarna har 

gjorts i databaserna Cinahl, PubMed och Medline, då dessa är relevanta i 

sammanhanget. Vi har sökt både kvantitativa och kvalitativa artiklar för att få en bredd i 

resultatet. Inklusionskriterierna var artiklar som beskrev upplevelsen av 

hemodialysbehandling och dess inverkan på livet. Exklusionskriterierna var artiklar som 

beskrev upplevelsen av att leva med PD och artiklar som beskrev upplevelsen av att 

leva med HD i hemmet.  

 

Begränsningarna i sökningarna var att artiklarna inte skulle vara äldre än 5 år, ha 

tillgängligt abstract, vara peer-reviewed och vara skrivna på engelska. Vid varje sökning 

lästes abstract i de artiklar som verkade intressanta och relevanta gällande ämnet och de 

artiklar som inte svarade på syftet sorterades bort. För översikt av sökningar och sökord, 

samt antal sökträffar och hur urval gjordes se Bilaga 1.  

 

Nio artiklar valdes, åtta kvalitativa och en kvantitativ. Se sammanställning av valda 

artiklar i Bilaga 2.  

 

Dataanalys 

Datan analyserades med inspiration från Friberg (2017, ss. 148-150). Artiklarna lästes 

flera gånger för att förstå innebörden i dem och de delar i artiklarna som skildrade 

patienternas upplevelse av sina liv lyftes fram och markerades med olika färgpennor. Vi 
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gjorde en tabell över de valda artiklarna för att få en tydligare översikt. Skillnader och 

likheter mellan de valda artiklarnas resultat togs fram. En ny sammanställning av 

meningsbärande enheter utifrån alla resultat låg till grund för att bilda teman och 

subteman. Granskningen bildade slutligen fyra teman och tolv subteman.  

 

Eftersom kvalitativa och kvantitativa studier har olika sorters resultat går det inte att 

analysera dem på samma sätt. Därför baseras den beskrivande analysen främst på de 

kvalitativa artiklar, medan resultaten från den kvantitativa studien kompletterar vissa 

mönster som där framkom.  

 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras i fyra teman med tillhörande tolv subteman, se Tabell 1. Teman 

och subteman innefattar olika delar som beskriver upplevelser och känslor hos patienter 

med HD gällande behandlingen, livet och omställningen efter HD.  

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Översikt av teman och subteman  

 

Teman Subteman 

Betydelsen av att få stöd   Stöd från familj 

 Stöd från sjuksköterskan 

Att leva med kroppsliga förändringar  En förändrad kropp 

 Förändrad sexualitet  

 Att leva med restriktioner  

Upplevelsen av psykisk påfrestning   Att motvilligt acceptera den 

omställning behandlingen innebar 

 Att vara beroende av HD för sin 

överlevnad 

 Att stå inför en stor omställning  

 Känslan av hopp  

 Existentiella tankar 

Upplevelsen av social begränsning  Känslan av ett begränsat vardagsliv 

 Förändrade relationer  

 

Betydelsen av att få stöd 

Stöd från familjen och sjuksköterskor visade sig vara av stor vikt för patienternas 

motivation till att fortsätta med HD och hantera de motgångar som behandlingen 

medförde.  
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Stöd från familj  

Flera studier tydde på att stöd som patienter fick från familjen var av betydelse i den 

fortsatta upplevelsen av behandling. Patienter talade ofta om kärleken, stödet och 

empatin från familjen som sågs som en motivation till fortsatt överlevnad med HD. 

Patienter talade vidare om att de inte ville vara en börda eller belastning på sin familj, 

exempelvis på sina tonårsbarn (Rix, Barclay, Stirling, Tong & Wilson 2014). Att inte 

vara en belastning på sin familj framkom även i en annan studie där patienterna undvek 

att tala om existentiella tankar med sina familjemedlemmar, eftersom de fick känslan av 

att de inte ville tala om döden. Anledningen till detta kunde möjligtvis vara rädsla. 

Vissa patienter som däremot försökte att tala med sin familj om livets slut och döden, 

blev istället avvisade. Resultatet av detta blev att många patienter behöll existentiella 

tankar för sig själva, trots att de inte visste hur de skulle hantera den komplexa 

situationen de befann sig i (Axelsson, Randers, Lundh Hagelin, Jacobson & Klang 

2012). 

 

Patienter som genomgått HD under 20 års tid eller mer upplevde att stödet från familjen 

förändrade mycket, bland annat könsnormer. Manliga patienter i studien kände en 

frustration över att de inte kunde prestera som de önskade inom deras sociala eller 

ekonomiska roll i hemmet och familjen som en ”riktig man”, vilket påverkade dem 

psykiskt. Samtidigt uppgav kvinnliga patienter i studien att de kände sig sårbara över att 

inte kunna prestera i rollen som ”mamma”, vilket också ledde till frustration. Resultatet 

visade på att patienternas upplevelse av familjens stöd hade en avgörande roll för deras 

fortsatta överlevnad (Cho & Shin 2016). 

 

Stöd från sjuksköterskan 

Stöd som patienter fick från sjuksköterskan upplevdes som värdefullt och skapade en 

känsla av trygghet i patienternas kamp mot fortsatt överlevnad. Att som patient känna 

förtroende gentemot sjuksköterskan var en viktig faktor för att kunna uppnå en känsla 

av trygghet. I en studie hävdade patienter att trygghet var någonting som förknippades 

med livskvalitet och harmoni, trots sjukdom. Modet att stanna kvar och lyssna till den 

unika patienten hade ett stort inflytande på patientens förmåga att hantera HD. Det gav 

patienten en möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter med exempelvis en 

familjemedlem, sjuksköterska eller en annan patient. Att dessutom få dela med sig av 

sina upplevelser med någon som befann sig i en liknande situation, skapade en känsla 

av gemenskap. Detta i sin tur underlättade behandlingsprocessen eftersom patienten inte 

behövde känna sig ensam i sin situation. Patienter upplevde också en tacksamhet över 

det som var viktigt i livet, vilket bland annat inkluderade relationer till andra. Att känna 

tacksamhet gav patienterna en påminnelse om hur värdefulla dessa relationer egentligen 

var i deras sammanhang. Tacksamhet sågs också som en förutsättning till upplevd lycka 

över saker de tidigare tagit för givet (Jonasson & Gustafsson 2017). 

 

I en studie från Korea framkom det att patienter upplevde att de till och med hade bättre 

relation till sjuksköterskor än till familjen. Både manliga och kvinnliga patienter fann 

trygghet, avslappning, skydd och förtroende i sjuksköterskor som beskrevs som 

stöttepelare genom HD (Cho & Shin 2016). Vidare påpekade patienter i studien gjord 
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av Axelsson et al. (2012) att de kände en osäkerhet kring att våga tala med 

sjuksköterskor om existentiella tankar såsom livets slut och döden. Betydelsen av 

förtroende, kontinuitet och vikten av att kunna tala med rätt person betonades i studien. 

Patienterna upplevde att sjuksköterskorna undvek att tala om deras sårbara 

sjukdomssituation. Detta kunde möjligtvis bero på att sjuksköterskorna ibland inte hade 

modet till att göra det eller att de hade fullt upp med annat. Resultatet blev att patienter 

höll existentiella tankar för sig själva med anledning av att inte ha någon att tala med 

eller känslan av att ingen förstod dem (Axelsson et al. 2012). Samtidigt visade resultatet 

i en studie som genomfördes på en mindre mottagning att patienterna kände sig väl 

omhändertagna av sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna hade tid att utveckla stödjande 

relationer gentemot patienterna vilket hade betydelse i vårdandet. Patienterna 

uppskattade även möjligheten att kunna utveckla relationer till andra patienter på 

mottagningen. Miljön och atmosfären beskrevs som öppen och sågs för många patienter 

som ett ”andra hem” (Rix et al. 2014). 

 

Att leva med kroppsliga förändringar 

Kroppsliga förändringar skapade negativa upplevelser och känslor om synen på sig själv 

vilket bland annat påverkade sexualiteten och följsamheten till kost- och 

vätskerestriktionerna.   

 

En förändrad kropp 

I en studie av Jonasson och Gustafsson (2017) upplevde några av de intervjuade att 

kroppen var svagare än vad den var förr, som att benen inte längre kunde bära upp 

kroppen. Många upplevde en ökad trötthet och bristande energi. Trötthet togs även upp i 

Monaro, Stewart och Gullicks studie (2014) där patienterna beskrev HD som en 

ansträngande behandling som ledde till utmattning. 

 

I en av studierna beskrev patienterna en skamkänsla över sin kropp. De bar helst 

långärmade tröjor för att dölja ärren som AV-fisteln gett dem (Cho & Shin 2016). Även 

Lindsay, MacGregor och Fry (2014) tog upp skamkänslor över ärren. Patienterna 

beskrev att de helst höll dem gömda för att de inte upplevdes som attraktivt av varken 

sig själva eller andra. De framkom även att kvinnorna i studien upplevde de kroppsliga 

förändringarna, till exempel håravfall och viktuppgång, som jobbigare än männen. En 

annan studie med endast kvinnliga deltagare beskrev de olika kroppsliga förändringarna 

vid hemodialysbehandling. Många av kvinnorna upplevde sämre självkänsla på grund 

av den förändrade kroppen. Viktuppgång och ärr från fisteln beskrevs även här som 

skamligt och fult (Frazao, Bezerra, De Paiva & Lira 2014). 

 

Det var dock inte alla som upplevde negativa känslor relaterade till kroppen. Några 

upplevde att livet var för kort för att oroa sig och bry sig om hur kroppen såg ut utan att 

det var viktigt att försöka vara nöjd med det de hade (Lindsay, MacGregor & Fry 2014). 

Vissa patienter med HD upplevde att dialysen hade förbättrat deras hälsa. De beskrev att 

de nu åt bättre och kände sig piggare och därmed var sjukdomskänslan borta (Monaro, 

Stewart & Gullick 2014).  
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Förändrad sexualitet 

Sexualitet och sexlust framhölls som en viktig aspekt i flera av artiklarna. Kvinnor var 

oroliga över att aldrig kunna få barn och därmed kände de sig misslyckade som kvinnor. 

Skulle de väl få barn var de oroliga över att vara en börda för barnen och familjen. 

Däremot var männen mer oroliga över sin sexuella prestation. Några män upplevde 

erektionsproblem och kände skam över att behöva söka hjälp hos läkare, de beskrev 

detta som att det gick emot en mans stolthet (Cho & Shin 2016). Kvinnor i förhållanden 

hade dåligt samvete över sina äktenskap då deras sexlust avtog eller kunde försvinna 

helt. För många av kvinnorna var sex relaterat till smärta och därför ville de helst stå 

över, men de hade ändå sex med sina män ibland för att inte göra männen besvikna 

(Lindsay, MacGregor & Fry 2014). Den minskade sexlusten var enligt några kvinnor 

relaterad till den förändrade kroppen. Känslan av att känna sig tjock och ful ledde till en 

minskad sexlust. Trötthet var också ett bidragande problem. Många kände sig andfådda 

och trötta vid sex, vissa kunde även uppleva blodtrycksfall vid samlag och därmed var 

akten kopplad till stress och rädsla (Frazao et al. 2014). 

 

Att leva med restriktioner  

Att leva med kronisk njursvikt och HD innebar att patienterna konstant behövde tänka 

på vad de åt och hur mycket de drack. Detta sågs som något som begränsade livet. Den 

ständiga tanken på vad de borde äta ledde till att många struntade i att äta vilket gjorde 

att tröttheten som många upplevde blev ännu värre (Jonasson & Gustafsson 2017). 

Några påpekade att mat- och vätskerestriktionerna påverkade livskvalitén. De upplevde 

restriktionerna som komplexa och något som patienterna alltid behövde tänka på för att 

upprätthålla en god hälsa. Många tyckte det var svårt att behålla följsamheten med 

speciellt vätskerestriktionerna. Patienterna formade olika strategier för att försöka hålla 

sig till de restriktioner som de hade, det kunde till exempel vara att frysa in den mängd 

vatten som de fick dricka under dagen och att väga sig dagligen för att se om de druckit 

för mycket. Många kände konstant törst och restriktionerna var relaterade till känslor 

som ilska, förtvivlan, komplikationer och svaghet (Guerra-Guerrerro, Plazas, Cameron, 

Salas & González 2014). 

 

Upplevelsen av psykisk påfrestning 

Patienter kämpar ständigt med tankar kring livet och döden vilket kan lämna patienter i 

ovisshet.  

 

Att motvilligt acceptera den omställning behandlingen innebar 

Ett av de svåraste hindren för patienter med HD beskrevs vara att behöva acceptera att 

de fick spendera tre dagar i veckan under behandling, i en miljö som många patienter 

beskrev som utomjordisk. I en studie visade resultatet på att patienterna under 

behandling kände sig obekväma vilket i sin tur förstärkte upplevelsen av ångest (Rix et 

al. 2014). Det tog lång tid att acceptera de förändringar som HD medförde (Cho & Shin 

2016). Att genomgå HD innebar att dag för dag ta sig igenom en kamp för att kunna 

försonas med sjukdomen, behandlingen och så småningom övervinna de negativa 

känslorna relaterade till förändringarna som behandlingen medförde. Kampen betydde i 
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sin tur att lära sig att leva, samt att anpassa och acceptera livet utifrån HD-behandlingen 

(Guerra-Guerrerro et al. 2014).  

 

En studie från Australien visade samtidigt att patienter med HD kände sig isolerade, 

ensamma och att de kunde känna en dödsönskan. Däremot utvecklade patienterna i 

studien med tidens gång en allt mer positiv och accepterande inställning till HD. Denna 

inställning innebar att känna uppskattning till att HD höll patienterna vid liv och 

acceptans över att regelbunden behandling nu var en del av livet. Då patienterna hade 

blivit vana vid behandlingen övervanns de negativa känslorna (Rix et al. 2014). 

Acceptans innebar som tidigare nämnts att försonas med de förändringar som HD 

medförde samt att hitta inre och yttre möjligheter till att lära sig att hantera sin 

livssituation. Acceptans innebar också att komma till insikt i att livet nu var förändrat, 

vilket i sin tur lindrade patientens lidande (Jonasson & Gustafsson 2017). 

 

Att vara beroende av HD för sin överlevnad 

Jonasson och Gustavsson (2017) skriver i sin studie om upplevelsen av att vara 

beroende av andra människor och hemodialysmaskinen, vilket var både negativt och 

positivt. Att någon fanns där och ställde upp för en förstärkte upplevelsen av trygghet 

för patienter. Att vara beroende av andra gav samtidigt patienter en känsla av minskad 

kontroll över livet. Frustration uppkom till följd av att inte kunna vara självständig utan 

att behöva fråga andra om hjälp. Vidare skrev författarna att hemodialysmaskinen var 

den enda anledningen till fortsatt överlevnad vilket framkallade skuldkänslor hos 

patienterna i studien. Skuldkänslorna var relaterade till tanken av att kroppen inte var 

stark nog att klara av överlevnad på egen hand. Hemodialysmaskinerna beskrevs som en 

livlina för patienterna, men som samtidigt höll fast dem vid ett ofrivilligt beroende av 

maskinen. 

 

Att stå inför en stor omställning 

Resultatet visade att patienters diagnostisering och starten av HD präglades av 

upplevelsen av chock. Livet patienterna vetat om innan diagnosen, var nu plötsligt borta 

eller hade förändrats för alltid. Många var överväldigande över de enorma 

omställningarna som väntade dem och mängden information som de fick ta emot (Rix et 

al. 2014). Chocken övergick till ett kritiskt stadie där patienten förnekade att HD måste 

genomföras. Chocken och förnekelsen kopplades till känslan av hjälplöshet och 

motviljan till att utföra HD, eftersom sjukdomen ”kom i vägen” för vardagen och livet 

patienten redan var van vid (Lindsay, MacGregor & Fry 2014). Upplevelsen av chock 

beskrevs fortsättningsvis som relaterat till det plötsliga behovet av dialys och förståelsen 

över att det inte går att överleva utan behandling, vilket skakade om patienternas 

livsvärld (Monaro, Stewart & Gullick 2014). 

 

I en annan studie beskrevs HD som en process som separerade livet i två delar, en före 

och efter HD. Före HD levde patienterna ett sunt liv utan komplikationer och 

behandling. I samband med diagnostisering upplevde patienter i den valda studien 

förändringar och såg annorlunda på hur dem existerar i världen. Förändringar som 

uppstod till följd av HD innebar bland annat förluster av identitet, kontrollförlust och 

psykisk/social påverkan. Dessa ledde till en försämrad livskvalité vilket kunde bero på 
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att den fysiska kroppen inte fungerade som den skulle på grund av sjukdomen (Guerra-

Guerrerro et al. 2014). Kärnan i upplevelser av HD är känslan av förlust. Detta 

uttrycktes vidare i en studie genom förlust av självförtroende, spontanitet, frihet, 

familje- samt samhällsroller. Patienter beskrev även en förlust i sin autonomi vilket 

resulterade i att känna sig som en börda för familjen (Monaro, Stewart & Gullick 2014). 

 

Till följd av HD uppkom känslor hos patienter som var kopplade till det personliga jaget 

såsom låg självkänsla, negativ syn på kroppen och osäkerhet. Sorg, rädsla, ångest, 

skam, isolation och hjälplöshet kopplades vidare till den upplevda synen på sig själva 

hos samtliga patienter. Att känna sig värdelös betonades hos många patienter och den 

låga självkänslan förknippades till de livsstilsförändringar som orsakats till följd av HD 

(Frazao et al. 2014). I en kvantitativ studie framkom det att 76,3 % av patienterna med 

HD var diagnostiserade med depression (Donia, Zaki, Elassy & Elbahaey 2015). Förlust 

i förmågan att uppfylla sina grundläggande behov identifierades i en artikel, vilket i sin 

tur väckte en känsla av hjälplöshet och sårbarhet hos patienter. Många patienter 

upplevde en förlust av sitt tidigare liv på grund av HD. Sjukdomen- och behandlingens 

påverkan innebar som tidigare nämnts förändringar på hela livssituationen. En önskan 

om att få sitt liv tillbaka var återkommande i flera studier. Resultatet i en studie tydde på 

att upplevelsen av att leva med kronisk njursvikt och genomgå HD var som en 

sorgeprocess (Monaro, Stewart & Gullick 2014). 

 

Känslan av hopp 

En upplevd känsla av hopp innebar att som patient få utföra aktiviteter utan att känna 

sig begränsad, såsom i livet före HD. Det kunde vara korta ögonblick där den drabbade 

gick utanför sin roll som patient och faktiskt var den personen som patienten var före 

sjukdomen. Hopp var någonting som patienter behövde för att kunna lindra lidande. 

Hopp utgjorde en lugnande effekt och var avgörande för patientens förmåga att hantera 

sin hälsa. Enligt en studie upplevde patienterna att hoppet gjorde livet enklare att leva. 

Det sågs som en inre drivkraft, något positivt som fick patienten att känna sig värdefull. 

Hoppet var också kopplat till framtiden, vilket för dessa patienter handlade om en 

njurtransplantation i önskan om att få återvända tillbaka till sitt gamla liv (Jonasson & 

Gustafsson 2017). 

 

Existentiella tankar 

I en studie där 66-87 åringar ingick belystes temat döden. Resultatet visade att många av 

patienterna med HD var medvetna om döden och att den kunde inträffa när som helst. 

Ålderdom väckte i sig en insikt om att döden närmade sig. Patienterna vittnade om hur 

andra patienters död på kliniken gav individen en påminnelse om hur sårbara de 

egentligen var, vilket väckte tankar på livets slutskede och döden. Patienterna beskrev 

vidare HD som ett gränsfall bort ifrån döden. Att vara medveten om döden och se döden 

som något naturligt hjälpte patienten att förbereda sig på att möta den. De äldre 

patienterna i studien hävdade att de såg döden som en oundviklig del i livet, samtidigt 

som det väckte känslor av fruktan och sorg (Axelsson et al. 2012). 
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Upplevelsen av social begränsning 

Patienters upplevelse av HD ses som ett hinder i vardagen och kommer i vägen för 

deras sociala liv.  

 

Känslan av ett begränsat vardagsliv 

I majoriteten av artiklarna togs begränsning av vardagslivet upp som ett problem. Några 

upplevde att de restriktioner och begränsningar som kom med sjukdomen och 

behandlingen drog dem längre ifrån sina vänner (Frazao et al. 2014). Att påbörja HD 

beskrevs som att få ett nytt liv över en natt. Patienterna tyckte att HD var fängslande 

vilket betydde att de inte kunde utföra de aktiviteter som de gjorde förr. Känslan av 

frihet försvann. Patienterna kunde inte längre planera framtiden, till exempel att planera 

en semester med familjen var omständligt eftersom det krävdes planering och inte fick 

krocka med dialysen. Behandlingen krockade även med jobb och många hade inte 

möjligheten att jobba på grund av den energi och tid som krävdes för behandlingen. 

Detta upplevdes som ett förlorat liv (Monaro, Stewart & Gullick 2014). Även i Rix et 

al. studie (2014) beskrev patienterna livet som över eller helt förändrat efter att HD 

startade. Patienterna upplevde att de inte kunde göra eller planera någonting längre och 

att de behövde göra stora livsstilsförändringar. De kunde inte ens klippa gräset då de var 

rädda att AV-fisteln skulle förstöras. Några patienter beskrev HD som ett jobb, där 

skillnaden var att aldrig ha några lediga helger eller semestrar eftersom dialysen pågick 

52 veckor om året. Patienterna behövde ge upp drömmar och karriär på grund av 

dialysen. Något som också påverkades var familj, ekonomi och sociala relationer. 

Många kände en rädsla för att utföra vissa aktiviteter på grund av fruktan att förstöra 

AV-fisteln vilket skulle leda till att deras livsuppehållande behandling skulle bli rubbad 

(Jonasson & Gustafsson 2017). 

 

Många av patienterna ville jobba men kunde som tidigare nämnts inte, vilket upplevdes 

som en förlorad autonomitet. Deras tidigare arbetsgivare försökte vara flexibla och 

planera patienternas arbetsdagar runt dialysbehandlingen, men ju längre tiden gick med 

sjukdomen och behandlingen, desto svårare blev det för patienterna att jobba (Lindsay, 

MacGregor & Fry 2014). Patienterna behövde lära sig att leva på nytt, i ett nytt liv med 

nya begränsningar. De behövde lära sig att dela tiden mellan jobb, familj, HD och de 

aktiviteter de brukade göra dagligen innan sjukdomen och behandlingen kom in i deras 

liv (Guerra-Guerrerro et al. 2014). 

 

Förändrade relationer 

Trots att familj och anhöriga var ett stort stöd för patienterna kunde stödet upplevas som 

begränsande och inkräktande då det ökade känslan av att vara beroende av någon 

(Guerra-Guerrerro et al. 2014). Många kände sig som en börda för familjen på grund av 

att de inte kunde bidra med något. De upplevde även att relationen med anhöriga och 

vänner blev förändrad efter HD startade. De upplevde att de antingen var stöttande eller 

tog avstånd från patienten, på grund av att det var svårt att finna sig i situationen eller 

för att de inte ville vara involverade i den. Detta lämnade individen i stor ovisshet och 

när patienterna kände såhär, påverkades förtroendet negativt gentemot andra i nära 

relationer (Monaro, Stewart & Gullick 2014). Patienterna upplevde att 

familjemedlemmar inte riktigt förstod hur fysiskt och psykiskt dränerande HD var (Rix 
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et al. 2014). Att skapa nya relationer upplevdes som svårt. Patienterna kände att andra 

hade problem med att gå in i en relation med dem på grund av det stora ansvaret det 

innebar. Partnern behövde ge hela sig själv, både fysiskt och psykiskt och därför var 

många av patienterna ensamstående (Lindsay, MacGregor & Fry 2014). 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I vår litteraturstudie har vi valt att använda oss av åtta kvalitativa artiklar och en 

kvantitativ. Kvalitativa artiklar valdes eftersom dessa artiklar belyser upplevelser och 

känslor som patienter upplever. Med hjälp av kvalitativa studier fås en helhetssyn över 

den unika individen och en inblick i individens livsvärld. Vi valde en kvantitativ studie i 

syfte att stärka vårt resonemang angående den psykiska påfrestning som HD medför. 

Axelsson (2012, s. 204) hävdar att använda sig av både kvalitativa- och kvantitativa 

studier ses som en fördel för att få en helhetssyn över verkligheten. Vi valde att inte 

exkludera någon ålderskategori eftersom vi ville få en bred bild över populationen. 

Många artiklar i sökningarna visade sig vara studier från olika delar av världen men 

resultatet i samtliga belyste liknande problem som patienterna upplevde i sin vardag. 

Detta stärkte vårt syfte genom att visa att patienter med HD är en utsatt patientgrupp 

oavsett var i världen patienterna lever. 

 

Att utföra en empirisk studie i form av intervjuer hade kunnat ge en djupare inblick och 

förståelse för dessa patienter och behandlingens påverkan. På grund av tidsbrist var 

detta inte möjligt då metoden är tidskrävande. En annan eventuell svaghet som vi har 

reflekterat över är att vi endast hållit oss inom 5 år vid artikelsökning. Detta skulle 

innefatta att vi gått minste om väsentliga artiklar som är av betydelse för vårt syfte. 

Däremot kan detta även ses som en styrka eftersom vi endast använt oss utav ny 

forskning. Begränsningen kan vara en av anledningarna till att vi inte hittat fler 

kvalitativa studier.  

 

Resultatdiskussion 

Betydelsen av att få stöd  

Patienternas upplevelse av stöd från olika parter som familjen, anhöriga och 

sjuksköterskan följde samma mönster i flera artiklar. Stödet utgjorde en betydelsefull 

roll i patienternas fortsatta behandling, vardag, liv och sågs även som en motivation till 

överlevnad med HD. Patienter uttryckte att de hade en rädsla över att vara en belastning 

för sina anhöriga vilket i en artikel beskrevs som att patienter därför höll känslor och 

tankar för sig själva (Axelsson et al. 2012; Rix et al. 2014). Dahlberg och Segesten 

(2010, s. 121) skriver att anhöriga har en betydelsefull roll särskilt vid långvarig 

sjukdom där anhöriga kan vara en avgörande faktor för patienten, gällande bevarande av 

hälsa och upplevelsen av välbefinnande. Anhöriga kan ses som en resurs men även ett 

hinder för patienten, då de kan ha en negativ påverkan på patienten. 

 

Stöd från sjuksköterskan visade sig vara betydelsefullt för patienterna. Upplevelsen av 

att känna förtroende gentemot sjuksköterskan var förknippat med känslan av trygghet 
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som vidare stärkte livskvalitén och harmonin. Vikten av att som patient få dela med sig 

av sina upplevelser med någon annan som genomgår liknande hinder i livet upplevdes 

som viktigt. Detta skapade en känsla av gemenskap och fick patienten att inte känna sig 

så ensam i sin situation (Jonasson & Gustafsson 2017). Dahlberg och Segesten (2010, s. 

84) skriver att upplevelser av trygghet kan vara påverkat av yttre faktorer såsom 

förtroendefulla relationer och god miljö. Trygghet kan också vara en inre känsla där 

patienten upplever mening och sammanhang. Författarna hävdar vidare att ensamhet har 

en koppling till identitet och självkänsla. Att minska känslan av ensamhet gynnas i 

sammanhang med andra människor. Dahlberg och Segesten (2010, s. 90-91) hävdar att 

gemenskap med andra människor är en viktig grund för människans existens, särskilt 

med personer som är viktiga för patienten.  

 

Många patienter upplevde relationen med sjuksköterskan bättre än med familjen (Cho & 

Shin 2016). Däremot framkom det i en studie av Axelsson et al. (2012) att patienter 

upplevde en osäkerhet kring att våga tala med sjuksköterskor eftersom de fick känslan 

av att sjuksköterskorna ibland undvek att tala om patienternas sjukdomssituation. 

Konsekvenserna av detta blev att patienter även här höll tankar och känslor för sig 

själva. Detta bör inte ske då sjuksköterskan ska finnas där för patienten, utgöra ett stöd 

och uppmärksamma patientens individuella behov. En studie visade att individuell 

rådgivning och stödjande förhållningssätt från sjuksköterskor var av betydelse för 

patienternas välbefinnande (Calvey & Mee 2011). Wiklund (2003, s. 153) betonar 

betydelsen av att som vårdare lyssna till patienten. Att lyssna till patienten ger patienten 

en känsla av att någon finns där, som vill väl och ger möjlighet att dela med sig av sitt 

lidande. Wiklund beskriver vidare vikten av att ha ett öppet förhållningssätt gentemot 

patienten genom att våga fråga patienten om exempelvis önskningar. 

 

Att leva med kroppsliga förändringar  

Upplevelsen av förändrad kropp tas upp i majoriteten av artiklarna. Många av 

patienterna upplevde skam relaterat till den förändrade kroppen. De upplevde att den 

kropp som de en gång haft inte längre fanns kvar. Det var en ny, tröttare kropp som var 

tvungen att bäras upp (Cho & Shin 2016; Jonasson & Gustafsson 2017; Lindsay, 

MacGregor & Fry 2014; Monaro, Stewart & Gullick 2014). Dock var det vissa patienter 

som inte brydde sig om de kroppsliga förändringarna. De upplevde att de hade större 

problem än att bry sig om sina kroppar (Lindsay, MacGregor & Fry 2014; Monaro, 

Stewart & Gullick 2014). Vår personliga och sociala identitet finns i våra kroppar. Om 

kroppen förändras på grund av sjukdom eller skada kommer även vår identitet förändras 

och vi kommer uppleva lidande. Det är inte själva funktionsnedsättningen som är 

lidandet utan hotet mot identiteten (Wiklund 2003, s. 101). Vid förändrad kropp 

kommer vi börja se på världen på ett annat sätt och vi blir främmande för våra kroppar. 

Den förändrade kroppen förändrar inte bara synen på oss själva utan också andras syn 

på oss, eftersom kroppen är ett sätt för oss att kommunicera med världen (Wiklund 

2003, ss. 49-50).  

 

Den kroppsliga förändringen och försämrade självkänslan ledde till förändrad sexualitet. 

Kvinnorna i flera studier var oroliga över att inte kunna få barn medan männen var mer 

oroliga över sin impotens. Oron ledde till dåligt samvete då patienterna kände att de inte 

kunde uppfylla sina partners begär (Cho & Shin 2016; Frazao et al. 2014; Lindsay, 
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MacGregor & Fry 2014). I tidigare forskning framkom det att många kvinnor som går i 

dialysbehandling hade en längtan efter barn men också en rädsla över att skaffa barn då 

de kände att de kanske inte kunde vara den mamman de ville vara. Kvinnorna i studien 

var också rädda över att de inte skulle klara av en graviditet eller att barnet skulle dö i 

magen på grund av sin dåliga hälsa. Några kvinnor i studien var intresserade av att 

adoptera ett barn, bara tanken på adoption och känslan av att vara en mamma ökade 

självförtroendet (de Carvalho Pinto Nazario & Turato 2007). Vi anser att sjuksköterskor 

bör utgå ifrån ett öppet förhållningssätt gentemot patienterna och ha modet till att våga 

tala om sexualitet och känslor kopplade till det, utifrån patienternas egna villkor. Detta 

ämne bör belysas för att minska tabun kring det.  

 

Vätskerestriktioner och att konstant tänka på vad som får ätas sågs som ett problem i 

flera av studierna. Detta begränsade livet då det påverkade både det sociala livet och 

den psykiska hälsan. Att utforma olika strategier var ett sätt att försöka leva med 

restriktionerna (Guerra-Guerrerro et al. 2014). Resultat av tidigare forskning visade att 

leva med ständig törst och att alltid behöva tänka på vad som får ätas var ett stort 

problem bland patienter med HD (Lai, Loh, Mooppil, Krishnan & Griva 2012). Att inte 

kunna äta eller dricka som andra människor skapade problem i vardagen enligt tidigare 

forskning. Restriktioner i form av exempelvis mängden dryck som fick tillföras ledde 

till isolering från det sociala livet med familj och vänner, där mat och dryck sågs som en 

del av livskvaliteten (Kaba et al. 2007). Många patienter undvek situationer som skulle 

kunna leda till att de blev törstiga. Att hålla sig till vätskerestriktionerna upplevdes som 

svårt (Yodchai, Dunning, Hutchinson, Oumtanee & Savage 2011).  

 

Upplevelsen av psykisk påfrestning 

Ett återkommande hinder för många patienter var acceptans över sjukdom- och 

behandling. Cho och Shin (2016) belyste att det tar tid innan patienter accepterat 

förändringar som orsakats av HD. Guerra-Guerrerro et al. (2014) menade som tidigare 

nämnts att acceptans innebar att försonas med HD och lära sig att leva utefter 

behandlingen och dess krav. Som Jonasson och Gustafsson (2017) också menade, 

innebar acceptans att komma till insikt om att livet var förändrat på grund av HD. 

Författarna menade vidare att insikten lindrade upplevelser av lidande hos patienten. 

Wiklund (2003, s. 131) skriver att försoning sker hos individen när hon eller han 

övervinner sin fruktan, vågar konfrontera och möta den och den upplevda skammen. Då 

individen har mod till att möta sin fruktan och skam uppstår en acceptans och försoning 

blir möjlig.  

 

Att vara beroende av hemodialysmaskinen och andra människor var något som 

begränsade patienters liv. Hemodilaysmaskinerna fungerade som en livlina samtidigt 

som de höll patienter i ett ofrivilligt beroende. Att inte kunna ha förmågan att vara 

självständig uttrycktes genom känslor av frustration (Jonasson & Gustafsson 2017). I 

Hagren et al. (2001) studie framkom det att patienterna accepterade sina tillstånd då de 

hade blivit vana vid situationen som att vara beroende av HD, avdelningen samt 

personalen. Patienterna gjorde justeringar och förändringar i sina liv, bland annat inom 

jobbet. Författarna betonade vidare att dessa förändringar och justeringar i viss mån 

hade en lindrande effekt på patienternas upplevda lidande. Till skillnad från resultatet i 
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vår studie visade Hagren et al. (2001) studie att beroendet av hemodialysmaskinen inte 

hindrade patienterna från att leva det liv patienterna önskade. 

 

Några upplevelser som var återkommande i flera studier var chock, förnekelse och 

hjälplöshet. Patienter upplevde att livet de haft innan diagnostisering och behandling, 

plötsligt var borta. Förnekelse innebar att patienter förnekade att HD måste utföras, 

vilket kunde kopplas till motviljan att utföra HD. Chocken och förnekelsen kunde som 

tidigare nämnts också kopplas till det plötsliga behovet av dialys och att det måste ske 

på en gång (Lindsay, MacGregor & Fry 2014; Monaro, Stewart & Gullick 2014; Rix et 

al. 2014). Tidigare forskningsresultat bekräftade att patienter förnekade det plötsliga 

behovet av att genomgå HD, där de istället valde att endast förlita sig på medicinsk 

behandling (Lai et al. 2012). Resultatet i den kvantitativa studien visade också att 76,3 

% av patienterna som deltog var diagnostiserade med depression (Donia et al. 2015). 

Känslor som kopplades till det personliga jaget hos patienter var exempelvis låg 

självkänsla, osäkerhet, ångest, skam och att känna sig värdelös (Frazao et al. 2014). En 

upplevd skamkänsla är en konsekvens av en kränkt värdighet, exempelvis då individen 

är skadad och vill undvika det som framkallar skammen. Skamkänslor tvingar individen 

att antingen fly skammen för att uppleva lindring eller ställa sig frågan om vad som 

ligger till grund för upplevelsen av skam (Wiklund 2003, ss. 111-112). 

 

Upplevelsen av social begränsning  

Att HD var en stor begränsning i livet visade sig i flera av artiklarna. Arbetslivet och det 

sociala livet med vänner och familj blev lidande. Känslan av frihet försvann, patienterna 

kunde inte göra de dagliga aktiviteterna som de brukade göra förr. En minskad arbetstid 

eller att sluta arbeta sågs som en förlorad frihet, vilket dessutom påverkade ekonomin 

negativt (Guerra-Guerrerro et al. 2014; Monaro, Stewart & Gullick 2014; Rix et al. 

2014). En studie gjord av Small (2010) förstärkte dessa problem och författaren 

betonade att en känsla av begränsning som relaterades till att inte kunna resa till sin 

familj för att alltid var tvungen att vara redo och på plats på dialysdagarna. Patienterna 

kände sig således bundna till sitt hem och hemodialysmaskinen.  

 

Relationer till anhöriga och vänner förändrades när HD startade. Relationerna blev 

antingen till det bättre med stöttande familj och vänner, eller så kunde ansvaret upplevas 

för stort för anhöriga som då tog avstånd från patienterna (Guerra-Guerrerro et al. 2014; 

Monaro, Stewart & Gullick 2014). Dahlberg och Segesten (2010, ss. 90-91) hävdar att 

känslan av ensamhet uppstår när viktiga personer inte är närvarande eller bidrar med sitt 

sammanhang, framförallt när dessa tar avstånd eller lämnar patienten bakom sig. Många 

patienter upplevde att det var svårt för anhöriga att förstå innebörden av HD och att 

skapa nya relationer ansågs som nästintill omöjligt (Lindsay, MacGregor & Fry 2014; 

Rix et al. 2014). Tidigare forskning bekräftade liknande känslor hos patienter med HD 

angående svårigheter att skaffa en ny partner. Känslan av ensamhet var framträdande 

hos många patienter eftersom skammen över sjukdomen gjorde att patienterna inte 

vågade öppna sig för nya personer, istället hittade dem stöd hos familj och 

sjuksköterskor på mottagningarna. Många isolerade sig och var hemma istället för att 

komma ut och träffa vänner (Herlin & Wann-Hansson 2010). Att skapa samtalsgrupper 

på dialysmottagningarna för patienter med HD skulle kunna vara ett sätt för patienterna 

att känna sig mindre ensamma och skapa nya relationer. Som resultatet visade i denna 
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litteraturstudie var det lättare för patienterna att öppna upp sig till personer som var i 

samma situation som en själv. Att därmed anordna träffar med patienter som genomgår 

HD har patienterna möjlighet till att dela svåra känslor med någon som förstår och 

samtidigt kommer de ut från sitt hem och träffar nya människor.  

 

Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling innefattar tre delar, miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. 

Dessa bidrar och ger möjligheten till bättre liv för både människor och miljön 

långsiktigt (Världskoll 2015). Resultatet i denna litteraturstudie kan komma att beröra 

dessa delar, framförallt inom den sociala och ekonomiska aspekten. På grund av att HD 

är tids- och energikrävande kan majoriteten av patienterna inte arbeta. Detta påverkar 

den ekonomiska hållbarheten negativt eftersom det blir en kostnad för samhället. Detta i 

sin tur berör den sociala hållbarheten då patienter med HD inte har möjlighet att komma 

ut i arbetslivet igen och tillbaka till det liv de är vana vid. Sjuksköterskans ansvar är att 

informera och motivera patienten till att leva utefter de restriktioner som krävs för att 

upprätthålla en god hälsa för patienter med HD. Genom att sjuksköterskan informerar 

och motiverar om vikten av restriktioner och behandling bidrar detta till ett minskat 

lidande för patienterna och minskade kostnader för samhället. Detta skulle kunna 

innebära färre sjukhusinläggningar och komplikationer. 

 

 

SLUTSATS 

Många patienter upplevde att HD hade en påverkan på livet, både negativ och positiv. 

Patienter som lever med HD upplevde begränsningar i vardagen som ledde till ett stort 

lidande både fysiskt och psykiskt. Dessa begränsningar kunde vara vätskerestriktioner, 

känslan av att vara beroende av andra och hemodialysmaskinen, utmattning och 

upplevelsen av att den egna identiteten hade gått förlorad. Det positiva som patienterna 

upplevde med HD var ett ökat stöd från familj, anhöriga och sjuksköterskan som gav en 

motivation till fortsatt behandling och överlevnad.  

 
Vi anser att fler kvalitativa studier bör göras inom ämnet för att öka kunskapen och 

förståelsen för denna patientgrupp. Patienterna kan leva under tuffa omständigheter med 

många omvälvande livsstilsförändringar. De behöver därför allt stöd de kan få och 

sjuksköterskan bör tillägna sig mer kunskap, vilket skulle kunna leda till en ökad 

förståelse för patienter med HD. Sammantaget bidrar detta till att kunna ge en bättre 

anpassad vård. Sjuksköterskors och anhörigas betydelse för att främja patienters 

upplevelse av välbefinnande är av stor vikt. 
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Bilaga 1 – översikt av sökhistorik 

Sökdatum Databas Sökord Begränsningar 

(limits) 

Antal 

träffar 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

2017-09-26 Cinahl hemodialysis 

AND quality 

of life* AND 

experience 

English, 

research article, 

peer-reviewed  

15 3 1 

2017-10-05 PubMed hemodialysis 

AND quality 

of life AND 

experience 

English, free- 

full text, 5 

years, humans  

42 6 1 

2017-10-10 Cinahl chronic renal 

failure AND 

hemodialysis 

AND 

experience 

2012-2017, 

English, peer-

reviewed 

45 5 2 

2017-10-19 Cinahl hemodialysis 

OR 

haemodialysis 

AND life 

experience* 

AND quality 

of life* AND 

chronic 

kidney 

disease  

Abstract 

available, 

2012-2017, 

English, peer-

reviewed, 

research article, 

exclude 

medline 

records, major 

heading: 

quality of life 

9 7 1 

2017-11-01 Medline hemodialysis 

AND quality 

of life* AND 

experience* 

2012-2017, 

abstract 

available, 

English 

127 5 1 

2017-11-09 Cinhal hemodialysis 

AND quality 

of life* AND 

patient 

experience 

2012-2017, 

English, peer-

reviewed 

35 3 1 

2017-11-13 Cinahl hemodialysis 

AND life 

changes AND 

interviewes  

2012-2017, 

English, peer-

reviewed 

17 3 1 

2017-11-13 Cinahl hemodialysis 

AND quality 

of life AND 

feelings 

2012-2017, 

English, peer-

reviewed 

9 2 1 
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Bilaga 2 – översikt av valda artiklar 

Titel 

Författare 

Tidskrift 

Årtal 

Syfte Metod, urval, 

analys 

Resultat Diskussion 

Gender-based 

experiences 

on the 

survival of 

chronic renal 

failure 

patients under 

hemodialysis 

for more than 

20 years 

Cho, M-K. & 

Shin, G.  

Applied 

Nursing 

Research  

2016 

Undersöka 

upplevelser 

av att ha levt 

och överlevt 

med dialys i 

mer än 20 år, 

bland 

patienter med 

HD. 

Kvalitativ 

metod.  

Djupintervjuer 

med fem 

patienter från ett 

sjukhus i 

Sydkorea. Fyra 

teman utgjorde 

resultatet. 

Livslång 

obehaglig 

sjukdom som 

börjar med ‘säkert 

inte’  

 

Försöka hitta sig 

själv på gränsen 

mellan liv och 

död.  

 

Fastställda idéer 

beträffande 

könsskillnader 

korrigerad av 

makten från 

familjen  

 

Leva från 

överlevnad till 

hopp. 

En djupare förståelse 

för patienter med HD 

är nödvändig för att 

kunna utveckla och 

effektivisera 

sjuksköterskans 

arbete. 

‘Beats the 

alternative 

but it messes 

up your life’: 

Aboriginal 

people’s 

experience of 

haemodialys-

is in rural 

Australia 

Rix, E., 

Barclay, L., 

Stirling, J., 

Tong, A. & 

Wilson, S.  

BMJ Open  

2014 

Beskriva 

upplevelsen 

av HD hos 

aborigin 

patienter. 

Kvalitativ 

metod. 

Djupintervjuer 

med 18 patienter 

från 

dialysmottagnin

gar i Australien.  

Sex teman 

utgjorde 

resultatet. 

‘Den största 

chocken i mitt liv’  

 

‘Slår alla andra 

alternativ, men 

det förstör ditt liv’  

 

‘Familjen är 

allting’  

 

‘Om jag ändå 

hade 

sjuksköterskans 

hjälp hemma’  

 

‘Använd inte de 

svåra orden’  

 

‘Låt dem inte 

följa oss till 

maskinen’. 

Behov av familje-

centrerad vård 

eftersom familjen är 

ett stort stöd och 

motivation för 

patienten. 
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The 

experience of 

living with 

chronic 

illness for the 

haemodialys-

is patient: An 

interpretative 

phenomeno-

logical 

analysis.  

Lindsay, H., 

MacGregor, 

C. & Fry, M.  

Health 

Sociology 

Review 

2014 

Syftet är att 

undersöka 

upplevelser 

av att leva 

med kronisk 

sjukdom, hos 

patienter med 

HD. 

Kvalitativ 

metod. 

Intervjuer med 

sju patienter på 

en dialysmottag-

ning på ett 

privat sjukhus i 

Sydney.  

Tre teman 

utgjorde 

resultatet. 

Utmaningar med 

att leva med 

kronisk njursvikt 

 

Kroppsliga 

förändringar och 

förkroppsligande  

 

Sjukdomsuppleve

lser och sociala 

relationer. 

Att förstå patienters 

livsvärld kan göra att 

sjuksköterskor 

förbättrar den 

evidensbaserade 

vården. 

You live as 

much as you 

have time to: 

the 

experience of 

patients living 

with 

hemodialysis 

Jonasson, K. 

& 

Gustafsson, 

L-K.  

Nephrology 

Nursing 

Journal 

2017 

Beskriva 

förändringar-

na i livet för 

patienter 

diagnostiser-

ade med 

njursvikt och 

som undergår 

HD. 

Kvalitativ 

metod. 

Djupintervjuer 

med nio 

patienter med 

HD. Tre teman 

utgjorde 

resultatet. 

Från frihet till 

fångenskap 

 

Anpassa sig till 

det nya livet.  

 

På väg till 

försoning med det 

nya livet. 

Vikten av att finna 

kontroll i den nya 

situationen, både för 

patienten och 

anhöriga. Resultatet 

kan vara till nytta för 

sjuksköterskor i 

planering av vård för 

dessa patienter. 

Changes in 

the self-

concept mode 

of women 

undergoing 

hemodialysis: 

a descriptive 

study 

Frazao, C. M. 

F. D. Q., 

Bezerra, C. 

M. B., De 

Paiva, M. D. 

G. M. N., 

Identifiera 

förändringar 

av självbilden 

hos kvinnor 

som 

genomgår 

HD. 

Kvalitativ 

metod. 

Intervjuer med 

24 kvinnor i en 

stad i Brasilien. 

Resultatet visade 

att kvinnorna 

hade låg 

självkänsla, 

sexuella problem 

och låg 

självkänsla som 

var relaterad till 

sexuella problem. 

Utveckling av 

individualiserad vård 

till kvinnor med 

dessa problem. 
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Lira, A. L. B. 

D. C.  

Online 

Brazilian 

Journal of 

Nursing 

2014 

Understand-

ing the Life 

Experience 

Of People on 

Hemodialysis

: Adherence 

To Treatment 

and Quality 

of Life 

Guerra- 

Guerrerro, 

Plazas, 

Cameron, 

Salas & 

González 

Nephrology 

Nursing 

Journal 

2014 

Undersöka 

upplevelser 

av HD och 

samband 

mellan 

livskvalitet. 

Kvalitativ 

studie. 

Djupintervjuer 

med 15 HD-

patienter på tre 

olika 

dialysmottagnin-

gar i Chile. Två 

teman utgjorde 

resultatet. 

Försonas med 

sjukdomen och 

dialysen  

 

Förebygga 

utveckling av 

sjukdomen genom 

behandling. 

Sjuksköterskan måste 

tillämpa individuell 

vård utifrån 

patientens behov och 

upplevelser, detta för 

att möjliggöra 

försoning samt öka 

livskvaliteten hos 

patienten. 

A ’lost life’: 

coming to 

terms with 

haemodialys-

is 

Monaro, 

Stewart & 

Gullick 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

2014 

Att beskriva 

upplevelser 

hos patienter 

och familjer i 

den tidiga 

fasen av 

hemodialys-

behandling. 

Kvalitativ 

metod. 11 

patienter och 

fem 

familjemedlem-

mar 

intervjuades. 

Förlust av liv, 

självkänsla, 

spontanitet, frihet 

och social 

interaktion med 

andra. Förändrad 

upplevelse/syn på 

kroppen, 

utmattning. 

Familjemedlemm

arna som var 

vårdare upplevde 

vårdandet 

krävande. 

I den tidiga fasen av 

dialys har patienter 

och 

familjemedlemmar 

svårt att se en positiv 

framtid. Betydelsen 

av stöd, familjens 

närvaro genom HD 

tas upp.  Stödgrupper 

bör finnas för 

patienten och 

familjen. 

Thoughts on 

death and 

dying when 

living with 

haemodialys-

is 

approaching 

end of life  

Beskriva 

patienters 

tankar och 

känslor 

relaterade till 

döden vid 

livets 

slutskede. 

Kvalitativ 

metod, 31 

intervjuer av åtta 

patienter över en 

period på ett år. 

10 subteman följt 

av 3 huvudteman.  

 

Vara medveten 

om att döden kan 

vara nära 

 

Anpassa sig till 

Sjuksköterskor och 

annan hälso- och 

sjukvårdspersonal 

bör utgå ifrån ett 

öppet förhållningssätt 

gentemot patienten 

och våga tala om 

döden och att dö, 
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Axelsson, 

Randers, 

Lundh 

Hagelin, 

Jacobson, 

Klang  

Journal of 

Clinical 

Nursing 

2012 

att närma sig 

döden 

 

Vara ensam med 

existentiella 

tankar. 

med känslighet för 

patientens 

individuella behov.  

Vikten av 

kommunikation 

belyses. 

Study of 

depression 

and quality of 

life among 

hemodialysis 

patients: an 

Egyptian 

experience 

Donia, Zaki, 

Elassy & 

Elbahaey  

International 

Urology and 

Nephrology 

2015 

Undersöka 

förekomsten 

av depression 

och dess 

relation till 

hälso-

relaterad 

livskvalitet 

hos patienter 

med HD. 

Kvantitativ 

studie gjord i 

Egypten. 76 

patienter med 

HD. Psykiatrisk 

intervju och 

psykisk 

bedömning av 

depression och 

livskvalitet. 

76,3 % av 

patienterna  

(58 st) var 

diagnostiserade 

med depression. 

Ett neurologiskt/ 

psykiskt 

tillvägagångssätt bör 

vara centralt i 

vårdandet av 

patienter med HD, i 

syfte att bedöma 

depression hos 

patientgruppen. 

Behovet av fler 

studier belyses. 

 


