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Sammanfattning    

Kronisk njursvikt är ett sjukdomstillstånd som innebär att njurarnas funktion går förlorad. 

Vanliga orsaker till kronisk njursvikt är inflammationer i njuren, ärftliga njursjukdomar och 

diabetes.  När njurarna inte längre kan rena kroppen från slaggprodukter krävs behandling 

med dialys eller njurtransplantation för att patienten ska överleva. Hemodialys innebär att 

kroppen renas från slaggprodukter och befrias från överskott av vatten och elektrolyter via 

blodet. Det är en kontinuerlig och tidskrävande behandling med flera behandlingstillfällen i 

veckan. Att leva med kronisk sjukdom kan innebära ett lidande för patienten. Genom att 

skapa kunskap och förståelse för hur dessa patienter upplever sin livsvärld ökar möjligheterna 

för sjuksköterskan att lindra lidandet. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva 

patienters upplevelser av att leva med kronisk njursvikt och hemodialysbehandling. Nio 

kvalitativa artiklar har analyserats utifrån Evans (2003) modell. Resultatet visar att patienterna 

upplevde ett lidande till följd av begränsningar i livet och upplevelser av att vara beroende av 

behandling och vårdpersonal. Patienterna upplevde en ovisshet inför framtiden som ofta 

innefattade existentiella tankar om döden. Trots lidande hos patienterna fanns en vilja och 

strävan att finna acceptans och lindra lidandet. Patienternas närstående visade sig vara viktiga 

för patienternas välbefinnande. I diskussionen belyses patienternas kontinuerliga vårdbehov 

som gör att de är i ständig kontakt med sjuksköterskor. Denna fortlöpande kontakt ger 

möjlighet för sjuksköterskan att vara ett stöd för patienten och skapa en god vårdrelation som 

kan utgöra en grund för att lindra lidande och öka välbefinnandet. 

 

 

Nyckelord:  kronisk njursvikt, hemodialys, upplevelser, livsvärld,  lidande, litteraturstudie 
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INLEDNING 

I Sverige behandlades vid årsskiftet 2008-2009 omkring 2700 njursjuka patienter med 

hemodialys varav cirka 100 av dessa patienter skötte behandlingen i sitt hem (Svenskt 

njurregister, 2009). Under den verksamhetsförlagda utbildningen på 

sjuksköterskeutbildningen och vid tidigare vårderfarenheter som undersköterskor har vi träffat 

några av dessa patienter. Vid mötet med patienterna har vi sett hur mycket deras liv präglas av 

njursjukdom och hemodialys. Vi har noterat att patienterna ofta besväras av symtom såsom 

trötthet och illamående samt att de inte får äta och dricka vad de vill. Hemodialys är dessutom 

en behandling som kräver mycket tid och patienterna blir bundna till fasta behandlingsrutiner. 

Dessa faktorer har väckt vårt intresse att ta reda på hur patienterna själva upplever sin 

livssituation. Vi vill genom vår uppsats bidra till en ökad kunskap och förståelse för patienters 

upplevelser av att leva med kronisk njursvikt och hemodialys så att vi som blivande 

sjuksköterskor utifrån denna kunskap kan ge dessa patienter en god vård som främjar deras 

hälsa och välbefinnande.  

 

BAKGRUND 

Kronisk njursvikt  

Njurarnas huvudsakliga funktion är att via urinen utsöndra slaggprodukter, som är 

restprodukter från ämnesomsättningen, samt att reglera salt- och vattenbalansen i kroppen. De 

bildar renin som är ett blodtryckshöjande hormon och erytropoietin som är nödvändigt för 

blodbildningen (Nyberg & Jönsson, 2004). Njurarnas funktion är också att säkerställa pH-

värdet genom den så kallade syra-basregleringen (Salomonsson & Persson, 2008). Kronisk 

njursvikt innebär förlust av njurfunktion och är en allvarlig konsekvens av njursjukdom och 

njurskada. Vanliga orsaker till kronisk njursvikt är långvarig diabetes som leder till 

diabetesnefropati, inflammationer i njuren såsom glomerulonefrit och pyelonefrit, samt 

ärftliga njursjukdomar däribland polycystisk njursjukdom (Riksförbundet för Njursjuka, 

2000). Även kärlsjukdomar som leder till stenoser i njurartärerna kan orsaka kronisk njursvikt 

(Herlitz & Jensen, 2008).  

 

De tidigare stadierna av kronisk njursvikt saknar ofta symtom och det är vanligtvis först 

senare i sjukdomsförloppet som dessa framträder. Det syndrom som utvecklas i detta senare 

stadium benämns uremi (urinförgiftning) och beror på ansamling av kvävehaltiga metaboliter 

i kroppsvätskorna. Tidiga symtom på uremi är trötthet, aptitlöshet och viktnedgång. Symtom 

från mag-tarmkanalen såsom illamående och kräkningar är mycket vanliga vid uremi. Även 

huden påverkas. Den är ofta tunn och får en grågul färgton. Blödningar i hud och slemhinnor 

är vanliga och stark klåda är också förknippat med avancerad uremi. I tidigare stadier kan 

njursvikten behandlas med läkemedel och reglering av kosten. I senare stadier krävs 

dialysbehandling via bukhinnan (peritonealdialys) eller via blodet (hemodialys). 

Njurtransplantation är ett behandlingsalternativ som innebär att patienten kan bli fri från 

dialys så länge den transplanterade njuren fungerar (Attman & Alvestrand, 2008). 

 

Hemodialys  

Syftet med hemodialysbehandling är att rena kroppen från slaggprodukter och syror, samt att 

göra den fri från överskott av vatten och elektrolyter. Detta görs via en dialysmaskin. 

Kopplingen mellan patienten och dialysmaskinen görs vid kronisk hemodialysbehandling i 

första hand via en så kallad arteriovenös fistel (AV-fistel), vilket innebär att en artär kopplas 
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ihop med en ven på kirurgisk väg. AV-fisteln läggs vanligtvis på under- eller överarmen. Vid 

akut dialys då patienten inte har någon AV-fistel kan en central dialyskateter (CDK) som 

läggs i någon av kroppens centrala vener användas (Furuland & Wikström, 2008). 

Hemodialysbehandling sker oftast på dialysavdelning på sjukhus och vanligtvis utförs 

behandlingen tre gånger i veckan, cirka tre till fyra timmar per gång (Paulsen & Chruicshank 

Flakne, 2002). Det finns även möjlighet för så kallad hem-hemodialys där patienten själv 

sköter dialysen i sitt hem. Patienter som vill och har möjlighet att lära sig kan bli aktuella för 

hem-hemodialys. Detta ger möjlighet till längre och tätare dialystider och patienten kan välja 

att dialysera kvälls- eller nattetid (Furuland & Wikström, 2008). Vid ökad dialystid ökar 

också reningseffekten (Nyberg & Jönsson, 2004).  

 
Komplikationer kan ibland uppstå till följd av hemodialysbehandlingen. Blodtrycksfall, 

illamående och kräkningar, muskelkramper och huvudvärk är vanliga komplikationer som 

ofta beror på att en stor volym vatten ska dras från blodbanan, så kallad ultrafiltration, vilket 

leder till en låg cirkulerande blodvolym (Nyberg & Jönsson, 2004).  

 

Nutrition vid kronisk njursvikt och hemodialys 

Kronisk njursvikt medför ofta nutritionsproblem där kost- och vätskerestriktioner är en viktig 

del av behandlingen för patienterna. Det finns flera olika näringsmässiga faktorer som 

patienten måste vara uppmärksam på, främst för att inte få en för stor ansamling av vatten, 

slaggprodukter och ämnen i kroppen som njurarna inte kan utsöndra samt för att upprätthålla 

en god näringsstatus. Det har visat sig att det finns ett samband mellan dålig näringsstatus och 

en ökad mortalitet hos patienter med hemodialysbehandling (Nyberg & Jönsson, 2004). En 

viktigt orsak till den dåliga näringsstatusen är att patienter med kronisk njursvikt ofta har 

dålig aptit som kan bero på att slaggprodukter som ansamlas i kroppen retar mag-

tarmkanalens slemhinna. Illamående, obehaglig lukt och smak från munnen samt muntorrhet 

är vanliga besvär som också kan bidra till den nedsatta aptiten (Paulsen, 2002). Den 

ansamling av slaggprodukter som bildas i kroppen vid kronisk njursvikt kommer främst från 

proteinnedbrytningen. Innan patienter med kronisk njursvikt startar med dialysbehandling blir 

vissa ordinerade proteinreducerad kost, för att minska denna ansamling av slaggprodukter. 

Vid nedbrytning av fett och kolhydrater bildas inga giftiga slaggprodukter och kan därför 

intas fritt (Paulsen, 2002) Protein- och energiundernäring är vanligt hos patienter som börjat 

dialysera och de kan istället vara i behov av proteinrik kost (Paulsen & Chruicshank Flakne, 

2002). En annan viktigt näringsmässig aspekt för patienterna är att de måste vara försiktiga 

med sitt intag av koksalt (natriumklorid) och kaliumrika livsmedel på grund av njurarnas 

svårigheter att balansera elektrolytnivåerna i kroppen. Även kalcium- och fosfatbalansen 

påverkas och behandlas främst med läkemedel (Paulsen, 2002). 

 

Vid avancerad kronisk njursvikt är kontroll och reglering av vätskebalansen mycket viktigt, 

för att patienten inte ska samla på sig vätska. Om patienten blir övervätskad och får symtom i 

form av ödem, andnöd och bröstsmärtor måste vätskeintaget minskas. Oftast ska vätskeintaget 

vara lika stort som urinutsöndringen och den utsöndring som sker via svettning (Paulsen, 

2002). För patienter med hemodialysbehandling rekommenderas att intaget av vätska inte 

överstiger 500-1000 ml per dygn plus den eventuella urinmängden (Nyberg & Jönsson, 2004).  

 

Patienters upplevelser vid kronisk sjukdom  

En kronisk sjukdom är en stadigvarande, ihållande, långsamt fortlöpande eller obotlig 

sjukdom (Nationalencyklopedin, 2010). När en patient blir diagnostiserad med kronisk 
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njursvikt vet han eller hon att sjukdomstillståndet inte går att bota och att han eller hon inte 

kommer att bli frisk igen (Paulsen, 2002). Eriksson (1994) delar upp patientens lidande i tre 

olika former: sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidandet utgörs av det 

lidande som sjukdom och behandling förorsakar. Det kan exempelvis vara ett lidande orsakat 

av fysisk smärta men det kan också vara ett lidande i en själslig eller andlig dimension där 

människan kan uppleva förnedring, skam och skuld till följd av sin sjukdom eller behandling. 

Vårdlidandet är det lidande som står i relation till olika vårdsituationer. Det kan handla om en 

kränkning av patientens värdighet, fördömelse, straff och maktutövning från vårdpersonalen 

gentemot patienten. Ett vårdlidande kan även orsakas av utebliven vård. Livslidandet är den 

form av lidande som rör människans livssituation i helhet. Det är ett lidande som rör 

människans existens och är relaterat till allt det som innebär att leva och att vara människa.  I 

Öhman, Söderberg och Lundmans (2003) studie om patienters upplevelser av att leva med 

allvarlig kronisk sjukdom beskrivs ett lidande hos patienterna. Detta lidande grundar sig bland 

annat i smärtor till följd av sjukdom och behandling, en förlorad självständighet och känslor 

av ensamhet och utanförskap. Patienterna kunde uppleva en förvirring när vårdpersonalens 

föreställningar och förklaringar till deras sjukdom inte stämde överens med deras egna 

känslor. Deltagarna i studien kände även en rädsla över sjukdomens progress och en 

kommande död samtidigt som de ibland önskade att de inte längre behövde leva. De 

upplevelser av lidande patienterna med kronisk sjukdom beskrev innefattar samtliga av 

Erikssons (1994) tre former av lidande. Enligt Wiklund (2003) upplever människan ett 

lidande när hon förlorar en känsla av helhet och kontroll i sitt liv och som person. Människan 

kan känna att hon inte kan leva upp till sina egna eller omgivningens förväntningar till följd 

av exempelvis sjukdom.  

 

Patienterna upplevde att deras livssituation förändrats med den kroniska sjukdomen. Deras 

planer och förväntningar på framtiden hade förändrats och de var tvungna att lära sig att leva 

på ett nytt sätt då sjukdomen begränsade deras vardag (Öhman et al., 2003). En förändrad 

livssituation kan innebära en för patienten förändrad livsvärld. Livsvärlden är det liv vi 

dagligen upplever. Det är genom denna värld vi söker mening och innehåll i livet och vi kan 

inte komma ifrån den så länge vi lever. Det är genom vår livsvärld vi finns till i, och upplever 

världen. Genom att ha ett livsvärldsperspektiv uppmärksammas människors dagliga tillvaro 

och vardag. Det innebär att se, förstå, beskriva och analysera världen som den erfars av 

människor. Genom att bejaka patientens och dess närståendes livsvärld kan sjuksköterskan ta 

del av deras upplevelser och erfarenheter och därmed få en bild av hur de erfar sin hälsa, 

lidande, välbefinnande och vård (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  

 

Sjuksköterskan i mötet med kroniskt sjuka patienter 

Ett kontinuerligt arbete med kroniskt sjuka patienter lägger grunden för en nära relation 

mellan patient och sjuksköterska. Sjuksköterskan ska stötta patienten och vara en trygghet 

samtidigt som hon eller han inte hindrar patienten från att bli självständig och ta ansvar för sitt 

eget liv (Paulsen & Chruicshank Flakne, 2002). En förutsättning för att kunna ge en god vård 

är att det finns en fungerande vårdrelation, vilket innebär en mellanmänsklig relation mellan 

vårdare och patient (Dahlberg et al., 2003). Utan vårdrelationen blir vårdandet enbart ett 

utförande av olika arbetsuppgifter (Wiklund, 2003). Ansvaret i vårdrelationen ligger alltid hos 

vårdaren och det är vårdarens uppgift att se till att relationen blir positiv och att det inte 

uppstår något vårdlidande för patienten (Dahlberg et al., 2003). Det är viktigt att komma ihåg 

att vårdaren genom sitt yrke och sin kunskap har en maktposition gentemot patienten. 

Vårdaren måste reflektera över sin makt och hur den används för att vården inte ska bli oetisk. 

Trots att vårdaren har ett övertag i relationen förutsätter den en ömsesidighet från båda parter. 
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Patienten måste bjuda in vårdaren i sin värld för att en relation ska kunna uppstå och detta är 

något som inte kan forceras fram av vårdaren (Wiklund, 2003). 

 

I en studie gjord av Fox och Chesla (2008) om hur kvinnor med kronisk sjukdom upplever 

hälsoeffekter av vårdrelationen framkommer det att kvinnorna upplevde att deras relation med 

vårdgivaren hade en betydande påverkan på deras hälsa. Vid en god vårdrelation upplevde de 

en större känsla av välbefinnande och att de var väl omhändertagna och försäkrade om att de 

inte var ensamma i sin sjukdom. Enligt Dahlberg et al. (2003) är en fungerande vårdrelation 

en förutsättning för att vårdaren ska kunna ha ett livsvärldsperspektiv där hon eller han visar 

en öppenhet och en följsamhet inför patienten. De skriver att det är viktigt att visa respekt för 

både patientens lidande och välbefinnande samtidigt som patientens tid respekteras. Detta kan 

innebära att vårdaren ibland kan behöva våga gå utanför strukturerade program och rutiner 

som finns inom hälso- och sjukvården, för att ge patienten den tid han eller hon behöver för 

att dela med sig av sina erfarenheter.  

 

PROBLEMFORMULERING 

När en patient blir diagnostiserad med kronisk njursvikt som kräver hemodialysbehandling 

innebär det att hon eller han inte kommer att bli frisk igen. Hemodialysen blir dessutom 

nödvändig för att patienten ska överleva. Sjukdomstillståndet för med sig faktorer, såsom 

fysiska symtom, behov av flera timmars dialys i veckan och nutritionsproblem, som innebär 

att patientens livssituation förändras och livsvärlden påverkas. Studier visar att kroniskt sjuka 

patienter upplever olika former av lidande till följd av sin sjukdom. När sjuksköterskan möter 

en patient med kronisk njursvikt och hemodialys behöver hon eller han god kunskap och 

förståelse för patientens livssituation och livsvärld för att kunna lägga grunden för en god 

vårdrelation. Genom att skapa en ökad kunskap om hur dessa patienter upplever sin livsvärld 

och vardag ökar möjligheterna för sjuksköterskan att lindra lidandet för dessa patienter.  

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelser av att leva med kronisk njursvikt och 

hemodialysbehandling. 

 

METOD 

Vi har valt att göra en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Enligt Segesten (2006) ger 

kvalitativa studier möjlighet att ta del av och skapa förståelse för patienters upplevelser, 

erfarenheter, förväntningar och behov inom ett valt område. Vi anser att detta är en lämplig 

metod då vårt syfte är att beskriva patienters upplevelser av att leva med kronisk njursvikt och 

hemodialysbehandling.  

 

Datainsamling 

Litteratursökningen gjordes i databaserna Academic Search Premier, Cinahl, Pubmed och 

Scopus. De sökord vi valde att använda var: hemodialysis, experience, quality of life, nursing, 

end stage renal disease, dialysis patients och qualitative study. Dessa sökord användes i olika 

kombinationer. Valda inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara vårdvetenskapliga med 

kvalitativ ansats. De skulle inrikta sig på vuxna personer (>18 år) med kronisk njursvikt och 

hemodialysbehandling och ha ett patientperspektiv. Målet var att artiklarna inte skulle vara 

äldre än tio år, men då antalet vårdvetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats var begränsat 
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inkluderades en artikel från 1998 då den stämde väl överens med vårt syfte. 

Inklusionskriterierna innefattade inga geografiska begränsningar och artiklar från hela världen 

kunde inkluderas. Den första databasen vi sökte i var Academic Search Premier. Där hittade 

vi samtliga artiklar som senare inkluderades i analysen. Sökningar i Academic Search Premier 

och Cinahl resulterade i 16 artiklar varav två exkluderades vid kvalitetsgranskningen på grund 

av låg vetenskaplig kvalitet. Ytterligare fem artiklar valdes bort då de vid mer noggrann 

läsning inte stämde överens med vårt syfte (se bilaga 2). Sökningar i Pubmed och Scopus 

resulterade inte i några nya artiklar. Granskning av de valda artiklarnas vetenskapliga kvalitet 

gjordes genom Forsberg och Wengströms (2008) checklista för kvalitativa artiklar. De artiklar 

som kunde besvara huvuddelen av checklistans frågor inkluderades då de ansågs hålla 

tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet. De två artiklar som exkluderades vid 

kvalitetsgranskningen ansågs inte hålla en tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet då deras 

metodbeskrivning inte var tillräckligt utförlig. Beskrivning av hur författarna hade gått 

tillväga vid urvalet av deltagare till studien samt var och hur intervjuer hade utförts saknades i 

båda artiklarna. Datainsamlingen resulterade slutligen i nio artiklar som ansågs lämpliga för 

att besvara vårt syfte (se bilaga 1).   

 

Dataanalys 

Analys av artiklarna gjordes enligt Evans (2003) modell som är lämplig vid analys av 

kvalitativa artiklar. Modellens olika steg följdes noggrant. Inledningsvis lästes artiklarna av 

båda författarna upprepade gånger för att få en helhetsbild av deras innehåll. Därefter lästes 

artiklarnas resultat mer ingående och nyckelfynd som svarade an mot vårt syfte plockades ut 

från varje artikel. Samtliga artiklars resultat analyserades av författarna genom att först ta ut 

nyckelfynd var författare för sig och sedan tillsammans för att inte gå miste om betydelsefulla 

nyckelfynd samt för att säkerställa att författarna inte tolkat nyckelfynden på olika sätt. För att 

försäkra att varje nyckelfynd verkligen svarade an mot vårt syfte gick författarna tillsammans 

igenom dem ytterligare en gång innan fortsatt analysarbete. Varje nyckelfynd skrevs ned på 

en papperslapp och markerades med en specifik symbol som var kopplad till originalartikeln. 

Detta för att lätt kunna gå tillbaka till originalartikeln för att se nyckelfyndet i sitt ursprungliga 

sammanhang. Lapparna lades ut på ett bord för att ge en överblick över nyckelfynden och för 

att kunna identifiera likheter och skillnader hos dem. De olika nyckelfynden sorterades i 

grupper utefter deras likheter. Utifrån dessa grupper med likheter bildades teman och ur dessa 

teman identifierades sedan subteman. Analysen resulterade i fyra teman och totalt åtta 

subteman som presenteras i resultatet (se tabell 1). För att säkerställa att vår tolkning av 

nyckelfynden stämde överens med originalartiklarna gick vi tillbaka och försäkrade att vårt 

resultat kunde återfinnas i dem. För att styrka vårt resultat identifierades citat från 

originalartiklarna som presenteras i resultatet.  

 

RESULTAT 

Resultatet från de analyserade artiklarna presenteras utifrån fyra huvudteman som beskrivs i 

form av två subteman vardera. Dessa presenteras i tabell 1.  
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Tabell 1. Presentation av huvudteman och subteman. 

Huvudtema Subtema 

Ett liv i begränsning  Att ha en begränsad vardag 

 Att vara i föränderliga relationer 

Att vara beroende  Att vara beroende av dialysmaskinen 

 Att vara beroende av vårdpersonalen 

Att vilja finna acceptans och lindra 

lidandet 
 Att vara optimistisk 

 Att värna om och odla relationer 

Att känna ovisshet inför framtiden  Att känna oro 

 Att bli påmind om döden 

 

Ett liv i begränsning 

Patienterna i de analyserade studierna uttryckte  att de levde ett liv där sjukdom och 

behandling förde med sig olika former av begränsningar som förändrade deras livssituation. 

 

Att ha en begränsad vardag 

Patienter i flera av studierna påtalade att trötthet var en av huvudfaktorerna till att de kände 

sig begränsade i sin vardag. De hade inte förmågan att leva det liv och utföra de aktiviteter de 

kunnat göra innan de blev sjuka (Al-Arabi, 2006; Gregory, Way, Hutchinson, Barrett & 

Parfrey, 1998; Hagren, Pettersen, Severinsson, Lützén & Clyne, 2001, 2005; Lee, Lin, 

Chaboyer, Chiang & Hung, 2007; Polaschek, 2003). I Lee et al. (2007) beskrev patienterna 

hur de upplevde att de var inlåsta i sin svaga kropp och att tröttheten påverkade deras 

kognitiva förmåga i form av minnessvårigheter och en försämrad koncentrationsförmåga. I 

Al-Arabis (2006) studie beskrev patienterna upplevelser av hur en förlorad frihet och 

möjligheten att göra olika val i livet, till följd av den tidskrävande behandlingen och 

tröttheten, utgjorde stora begränsningar i deras vardag. En annan patient beskrev hur 

tröttheten påverkade hans liv: 

 

in reality I only have a 4-day week because the dialysis days don’t 

count because I am too tired to do anything (Hagren et al., 2001, s. 

199).  

 

I samtliga artiklar diskuterades hemodialysbehandling som en tidskrävande behandling och 

att det för många patienter innebär en livslång process. Patienter i Tanyi och Stehle Werners 

studie (2008) beskrev att de hade svårt att acceptera och anpassa sig till de 

livsstilsförändringar hemodialysen förde med sig. Patienter i andra studier liknade sin 

dialysbehandling med ett andra jobb eftersom den upptog så mycket tid från det dagliga livet 

(Hagren et al., 2001; Yu & Petrini, 2010). De deltagare som valt att sköta behandlingen i 

hemmet upplevde sig ha större möjligheter att planera behandlingen så att det passade deras 

liv och därmed ökade deras möjligheter att fortsätta i arbetslivet. Trots detta upplevde även 

dessa patienter en pressad tidsplan till följd av dialysbehandlingen där möjligheten att resa 

bort var den tydligaste begränsningen (Polaschek, 2003). En patient uttryckte sin upplevelse 

av ett begränsat liv: 

 

I was always extremely out-going, very independent person at that 

time. Your life is somewhat restricted because you have to save those 

hours that you have to go to dialysis…(Al-Arabi, 2006, s. 288). 



  7 

 

Att vara i föränderliga relationer  

Till följd av sjukdom och behandling upplevde patienterna att relationen till sina närstående 

blev förändrad. Det var framförallt begränsningarna i deras liv som påverkade relationerna. 

Gemensamt uttryckte många att den tidskrävande behandlingen och den medförande 

tröttheten var det som begränsade dem att uppehålla social kontakt (Al-Arabi, 2006; Hagren 

et al., 2001, 2005; Lee et al., 2007; Polaschek, 2003; Yu & Petrini, 2010). Samtliga av 

patienterna som levde med en partner i Polascheks (2003) studie upplevde att deras 

förhållande till sin partner hade förändrats på något sätt. De deltagare i samma studie som 

levde ensamma uttryckte att de hade svårt att utveckla och bibehålla intima relationer på 

grund av att deras vardag var begränsad till följd av dialysbehandlingen. En patient i Hagren 

et al. (2001) uttryckte att han önskade att andra kunde ha lite mer förståelse för hans 

livssituation och hur tröttheten begränsade honom från att umgås med andra på det sätt han 

tidigare hade gjort. En annan patient beskrev hur tröttheten påverkade hans sociala liv: 

 

Yes, it takes a lot of energy to visit people these days. I can’t sit for 

hours and talk. I get tired. I’m used to being at home, lying back in my 

easy chair with my feet up: Just relaxing and enjoying the peace and 

quiet. I live alone, you see. So it’s very demanding to sit at a party, 

talking, laughing and having fun (Hagren et al., 2005, s. 297). 

 

Några patienter uttryckte att deras familjemedlemmar hade varit tvungna att lära sig om 

sjukdomen och behandlingen för att kunna ta hand om dem (Gregory et al., 1998; Hagren et 

al., 2001) Vissa av patienternas familjemedlemmar hade själva anpassat sig efter 

livsstilförändringar, såsom kostförändringar och tidsmässiga förändringar, som sjukdomen 

och behandlingen kräver (Gregory et al., 1998; Hagren et al., 2001; Polaschek, 2003; Yu & 

Petrini, 2010). I Yu och Petrini (2010) beskrev en patient hur hennes sjukdom och behandling 

påverkat hennes make i stor utsträckning då han var tvungen att anpassa sig efter hennes 

dialystider och ta mer ansvar i hushållsarbetet eftersom hon inte hade energin att göra det 

längre. En patient beskrev hur hennes sjukdom och behandling påverkat hennes make: 

 

My husband has been with me for so long now. He’s even been my 

nurse. So he’s had to learn all about this too. But we don’t talk about 

it very much anymore. I don’t think he likes to (Hagren et el., 2001, s. 

200).  

 

Att vara beroende 

Patienternas upplevelse av att gå från att ha varit oberoende individer till att bli beroende till 

följd av sin sjukdom var något som kunde identifieras i de analyserade studierna. 

 

Att vara beroende av dialysmaskinen 

Att dialysmaskinen är en förutsättning för att överleva var en vetskap som delades av 

patienterna i studierna. Dialysmaskinen blev för patienterna en symbolisk livlina som räddar 

dem från döden på bekostnad av en förlorad frihet (Gregory et al., 1998; Hagren et al., 2001). 

Även patienter som utförde hemodialysen i hemmet och därmed upplevde en större autonomi 

och möjlighet att fortsätta med många av sina vardagssysslor  var medvetna om de fortfarande 

var beroende av medicinsk teknik och att dialysmaskinen var en förutsättning för deras 
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överlevnad (Polaschek, 2003). En patient beskrev hur han hade upplevt sin relation till 

dialysmaskinen efter en njurtransplantation: 

  

It’s a security blanket…when they took it (the dialysis machine) out 

after having my transplant it was like having my arm cut off, losing 

your pet. (Polaschek, 2003, s. 49). 

 

Beroendet av dialysmaskinen och det faktum att patienten inte överlever om behandlingen 

avbryts fick vissa av patienterna att uppleva en frustration över att behandlingen är en 

fortlöpande process som aldrig tar slut. Patienterna beskrev att beroendeförhållandet till 

dialysmaskinen skapade känslor av att vara fastbunden, uttråkad och att känna avsky gentemot 

behandlingen (Al-Arabi, 2006; Hagren et al., 2001; Lee et al., 2007; Polaschek, 2003). En 

patient beskrev sitt beroendeförhållande till dialysen: 

 

Naturally, I have to accept this because this is my life. If I don’t do it, 

that’s the end. But sometimes I feel I don’t want to continue. 

Sometimes it’s 4 days a week, 4·5 hours each time. Then they want to 

come and take some blood specimen from me: I don’t like it that the 

dialysis takes so much time. I like things to go fast. I get so tired 

(Hagren et al., 2001, s. 199).  

 

En annan patient beskrev sina upplevelser av att vara i behov av kontinuerlig 

hemodialysbehandling: 

 

Helplessly, it is suffering to lie down for four hours. There is nothing I 

can do. You must have a strong will to survive (Lee et al., 2007, s. 

410). 

 

I Waltons studie (2002) uttryckte patienterna att de till en början känt det som en stor börda att 

leva sitt liv beroende av en maskin men att de senare kunnat se dialysmaskinen som en livlina 

som hjälpte dem att leva istället för något som tog liv ifrån dem. 

 

Att vara beroende av vårdpersonalen 

Patienternas behov av kontinuerlig behandling gör att de är i ständig kontakt med 

vårdpersonalen och de blir beroende av de som föreskriver och ger dem behandling och vård. 

I flera av studierna beskrev patienterna dialysavdelningen och dess personal som en viktig del 

av sina liv som påverkade deras välbefinnande. Vårdpersonalens bemötande, attityder och 

kompetens diskuterades i flera artiklar och detta var viktiga faktorer som kunde resultera i ett 

lidande om de inte fungerade tillfredsställande enligt patienterna (Gregory et al., 1998; 

Hagren et al. 2001, 2005; Polaschek, 2003; Yu & Petrini, 2010). Några patienter beskrev 

vikten av att bli sedda som en individ  av vårdgivaren och att bli förstådd utefter sina behov 

(Hagren et al., 2001, 2005; Polaschek, 2003). I Polaschek (2003) beskrev en patient att han 

upplevde att sjuksköterskor inte förstod hur det är att följa de kost- och vätskerestriktioner 

som rekommenderas i samband med kronisk njursvikt hemodialysbehandling. Denna känsla 

av att inte bli förstådd resulterade i att patienten valde att inte diskutera eventuella 

förändringar han gjorde i sin livsstil med sjuksköterskorna. Vidare beskrev en annan patient 

hur en känsla av känslomässig distans till sjuksköterskorna uppstod när de inte förstod hans 

svårigheter att följa de rekommenderade vätskerestriktionerna: 
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If you come in and need a lot of drainage (ultrafiltration), they say 

’why do you need so much’ and start nagging me. Well I know that 

I’ve been bad, but it’s impossible to stop yourself when you’re thirsty. 

I’ve told them ’would you last on five dl a day?’, then they’ll tell me 

’but we’re healthy!’ As if I didn’t know (Hagren et al., 2005, s. 297).  

 

 

Flera patienter upplevde att deras oro minskade och att de kände ett större välbefinnande när de 

uppfattade vårdpersonalen som kompetent och att de fick den information om sin sjukdom och 

behandling som de behövde (Gregory et al., 1998; Hagren et al., 2005; Yu & Petrini, 2010). 

Trots att vissa av patienterna i studierna hade upplevt situationer där vårdpersonalen inte visade 

förståelse för dem hade många patienter en god relation med vårdpersonalen och uttryckte att 

de var en viktig del av deras liv. Flera patienter upplevde att de hade utvecklat ett 

vänskapsförhållande med sjuksköterskorna då mycket av deras tid togs upp av 

dialysbehandlingen (Hagren et al., 2001; Polaschek, 2003; Walton, 2002).   

 

I have really good friends in dialysis. Not only patient-wise, but the 

nurses. They have been a lot of help and given me a lot of 

encouragement…(Walton, 2002, s. 452).          

 

Att vilja finna acceptans och lindra lidandet 

I samtliga studier som ingått i analysen framkom patienternas vilja och strävan efter att finna 

acceptans, lindra sitt lidande och i så stor utsträckning som möjligt leva sitt liv på det sätt de 

själva önskar.  

 

Att vara optimistisk 

Trots att patienterna upplevt lidande till följd av sin sjukdom och behandling var det enligt 

samtliga studier viktigt för dem att försöka acceptera sin livssituation genom att vara 

optimistiska och utveckla egna handlingsstrategier. Några patienter fick hjälp att acceptera 

hemodialysen genom att se den som något positivt som hjälpte dem att fortsätta leva (Gregory 

et al., 1998; Hagren et al., 2001; Walton, 2002). För vissa patienter fungerade hopp som en 

handlingsstrategi för att lindra lidandet och acceptera sin livssituation. De levde på ett hopp 

om att framtiden skulle bli ljusare och att de skulle få genomgå en lyckad njurtransplantation 

som skulle befria dem från dialysbehandlingen (Gregory et al., 1998; Polaschek, 2003). För 

många patienter krävdes en stark vilja för att vara optimistisk. Många hade upplevt 

nedstämdhet, depression och känslor av hopplöshet och de kände att de var tvungna att vara 

starka för att besegra dessa negativa känslor (Al-Arabi, 2006; Gregory et al., 1998; Hagren et 

al., 2005; Tanyi & Stehle Werner, 2008; Walton, 2002). I Tanyi och Stehle Werners (2008) 

studie om hur kvinnor med njursjukdom och hemodialys upplevde sin andlighet beskrev 

patienterna att deras andlighet hjälpt dem att acceptera sin livssituation. Andligheten, som 

enligt patienterna i studien innebar mellanmänskliga relationer, samhörighet med Gud och en 

tro på det osedda, hjälpte dem att vara optimistiska. En patient beskrev hur andligheten hjälpte 

henne: 

 

It keeps me positive and…when I start to feel depressed and 

everything, you know, I just reach inside of me and find something to 

think about that makes me happy (Tanyi & Stehle Werner, 2008, s. 43). 
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Några patienter uttryckte en ovilja att umgås med andra dialyspatienter om de var 

pessimistiska och uttryckte negativa tankar då detta påverkade dem själva genom att ge dem 

negativa känslor (Walton, 2002; Yu & Petrini, 2010). En patient beskrev sina känslor av att 

inte vilja tala med andra patienter som var pessimistiska: 

 

I do not like to talk with those people who lost heart, I do not like to 

hear hopeless words which will make me sad or unhappy and the fact 

is that we have this disease, we can not change this situation, but we 

can choose to live pessimistically or optimistically…At first, I was also 

sad, but this was no help and then I began to pick up my hobbies 

again, to visit my old friends…peace and an optimistic mood can make 

my life better (Yu & Petrini, 2010, s. 662).  

 

Att värna om och odla relationer 

En viktig del av att acceptera livssituationen och att lindra lidandet utgjordes av patienternas 

relationer. Det var främst relationen till familj och vänner som var viktiga för patienterna (Al-

Arabi, 2006; Gregory et al., 1998; Polaschek, 2003; Walton, 2002; Yu & Petrini, 2010). Trots 

att många patienter bekymrade sig över att deras sjukdom och behandling påverkade deras 

närstående genom att de fick anpassa sitt liv efter patienten utgjorde de ett stort stöd i deras liv 

(Gregory et al., 1998; Polaschek, 2003; Yu & Petrini, 2010). I Al-Arabi (2006) beskrev 

patienterna att kärlek och stöd från närstående gav dem något att leva för och fick dem att 

tycka om sig själva. I Walton (2002) upplevde patienterna att de genom stöd från vänner och 

familj kunde besegra de depressiva känslor de ibland kände. En patient uttryckte att det var 

hans fru och son som fick honom att uthärda livet med sin sviktande hälsa. Vidare beskrev 

patienterna i Gregory et al. (1998) hur relationen till familj och vänner hjälpte dem att känna 

sig tillfreds och acceptera sjukdomen och behandlingen. En patient uttryckte: 

 

Like, if he [husband] hadn’t been there when I was sick, I wouldn’t 

have made it….He was the fellow that was keeping me going (Gregory 

et al., 1998, s. 772).  
 

En annan relation som utvecklats under patienternas sjukdomstid var relationen till andra 

patienter som behandlades med hemodialys. Vissa patienter upplevde relationen och det stöd 

de kunde ge varandra som en viktig del av att kunna acceptera sin livssituation (Gregory et 

al., 1998; Walton, 2002). Patienter i Waltons (2002) studie beskrev att de upplevde relationen 

med sina medpatienter som en gemenskap där de kunde stötta varandra genom att dela 

erfarenheter. En patient uttryckte till och med en rädsla av att förlora gemenskapen med sina 

medpatienter om hon skulle få en njurtransplantation. En annan patient beskrev sin relation 

till sina medpatienter: 

 

We’re all in the same boat….I suppose we’re one, big, happy family to 

a point (Gregory et al., 1998, s. 772).  

 

Att känna ovisshet inför framtiden 

Många patienter uttryckte att de upplevde en känsla av ovisshet inför framtiden. Denna 

ovisshet skapade ofta en oro hos patienterna. Att vara kroniskt sjuk gjorde döden mer påtaglig 

för patienterna och de blev påminda om att de själva ska dö en dag.  
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Att känna oro 

Vetskapen om att njurarna inte längre fungerade och tanken på att bli beroende av 

dialysmaskinen var skrämmande för många patienter och mycket tankar och oro om hur 

framtiden skulle bli fanns hos dem (Hagren et al., 2001, 2005; Gregory et al., 1998; 

Polaschek, 2003; Tanyi & Stehle Werner, 2008; Walton, 2002). Några patienter beskrev att de 

ofta oroade sig för vad som kunde hända om dialysbehandlingen slutade fungera och om inte 

möjligheten att få en ny njure fanns (Hagren et al., 2005). I en studie uttryckte patienterna hur 

alla de timmar som tillbringades vid dialysmaskinen gav tid för reflektion över livet, 

sjukdomen och framtiden (Hagren et al., 2001). Hos vissa patienter som kunde bli aktuella för 

njurtransplantation fanns en oro över om och i så fall när det skulle kunna bli aktuellt med en 

transplantation (Polaschek, 2003; Yu & Petrini, 2010). En patient uttryckte: 

 

I do not know how long I will have to wait, I have heard of some who 

had to wait more than eight years. I can not imagine having to wait so 

long…I get upset and lose my temper when I think of that. But who can 

tell me how long I will have to wait? I am really worried about that 

(Yu & Petrini, 2010, s. 662). 

 

 

Att bli påmind om döden 

I flera studier beskrev patienter hur deras kroniska sjukdomstillstånd bidragit till tankar om 

döden. Tankar om döden hade funnits hos patienterna i olika skeden av sjukdomsförloppet, 

såväl terminalt som i ett tidigt stadium. Att konfrontera döden väckte ofta starka känslor 

(Hagren et al., 2001; Polaschek, 2003; Tanyi & Stehle Werner, 2008; Walton, 2002). 

Upplevelsen av att inte ha någon kontroll över livet och framtiden bringade känslor av rädsla, 

oro, ilska och förnekelse (Walton, 2002).  Några patienter beskrev att de förstod hur allvarlig 

deras sjukdom var när de såg andra patienter från dialysavdelningen som var mycket sjuka 

och döende. Att se andra patienter lida upplevdes mycket plågsamt och patienterna blev 

påminda om att de själva levde med en dödlig sjukdom (Gregory et al., 1998; Walton, 2002). 

En patient beskrev sin upplevelse av att se en medpatient dö: 

 

My life flashed in front of me, and it’s still on my mind (Gregory et al., 

1998, s. 772). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I vår problemformulering uttrycks att syftet med studien var att erhålla en ökad kunskap och 

förståelse för patienter med kronisk njursvikt och hemodialysbehandling. Enligt Friberg 

(2006) har kvalitativa studier en ökad förståelse som yttersta mål. Vi valde därför att 

genomföra vår litteraturstudie genom att analysera kvalitativa artiklar. Litteratursökningen 

planerades noggrant och vi valde ut sökord som vi ansåg var relevanta. Sökningen gjordes i 

fyra databaser och sju sökord kombinerades. Trots denna omfattande sökning fann vi samtliga 

av de artiklar vi inkluderade i analysen i den första databasen (Academic Search Premier) vi 

använde. Vi fortsatte att söka i de andra databaserna med ett flertal kombinationer av 

sökorden men detta resulterade inte i några nya artiklar utan endast de vi redan inkluderat 

återkom. Vi hittade inte heller några nya relevanta sökord som kunde utöka sökresultatet. Vi 
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anser att denna grundläggande artikelsökning har givit oss en stor del av de vårdvetenskapliga 

artiklar med kvalitativ ansats som svarar an mot vårt syfte och som går att finna i de använda 

databaserna.  

 

Initialt var vårt syfte att enbart fokusera på hur patienter med kronisk njursvikt upplever att 

leva med hemodialysbehandling och inte upplevelser av sjukdomstillståndet kronisk njursvikt 

i sig. När vi läste in oss mer på våra artiklar upptäckte vi dock att den kroniska njursvikten 

och hemodialysen diskuterades parallellt i samtliga artiklar och patienternas liv påverkades av 

både sjukdomen och behandlingen. Vi kände därför att det skulle ge en mer rättvis bild av hur 

dessa patienter upplever sin livssituation om vi tog hänsyn till både deras sjukdomstillstånd 

och behandling. 

 

De analyserade artiklarna kommer från Sverige, USA, Canada, Nya Zeeland, Kina och 

Taiwan. Vi är medvetna om att sjukvårdssystemen kan se olika ut i de olika länderna och 

deltagarnas socioekonomiska bakgrund kan variera. Detta är faktorer som kan påverka 

patienternas upplevelser av sin livssituation. Vi har dock noterat att det finns mycket likheter 

mellan patienternas upplevelser av kronisk njursvikt och hemodialys oavsett vilken del av 

världen de kommer ifrån. Artiklarnas fokus varierade något. Två artiklar inriktade sig på att 

undersöka patienternas upplevelser av andlighet medan en artikel hade patienternas trötthet 

som fokus. Gemensamt för alla artiklar vi analyserat är trots variationer att de fokuserar på 

patienter som lever med kronisk njursvikt och hemodialysbehandling. Vi anser att samtliga 

artiklar därför varit användbara för att besvara vårt syfte. Då platsen för var patienternas 

hemodialysbehandling ägde rum inte var specificerad i våra inklusionskriterier valde vi att 

inkludera en artikel där patienterna utförde dialysen i hemmet. Detta val grundar sig i att 

denna artikel handlar om patienters upplevelser av kronisk njursvikt och hemodialys, vilket 

motsvarar vårt syfte. De få skillnader i patienternas upplevelser som framkom i artikeln till 

följd av att de dialyserade hemma istället för på dialysavdelning har vi valt att framföra i vårt 

resultat. Vår målsättning var att artiklarna inte skulle vara äldre än tio år för att inkludera så 

aktuell forskning som möjligt. På grund av ett begränsat antal vårdvetenskapliga kvalitativa 

artiklar gjordes ett undantag och en artikel som är tolv år gammal inkluderades. Vi ser det 

som något positivt att fem av nio artiklar är utgivna under de senaste fem åren varav en är 

publicerad i år då detta medför att en stor del av vårt resultat baseras på aktuell forskning.  

 

Tillämpningen av Evans (2003) modell har varit ett användbart redskap för analys av 

artiklarna. Genom att följa modellens steg har vi systematiskt kunnat ta ut delar (nyckelfynd) 

av artiklarnas resultat för att sedan skapa en ny helhet av delarna. Vi valde att ge varje artikel 

en specifik symbol för att sedan markera varje utplockat nyckelfynd med samma symbol för 

att lätt kunna återgå till nyckelfyndets originalkälla. Detta visade sig vara mycket praktiskt då 

det underlättade för oss att säkerställa att de tolkningar vi gjort till vårt resultat stämde 

överens med originalartiklarna genom att vi snabbt kunde hitta varje nyckelfynds 

originalkälla.  

 

Resultatdiskussion 

Genom vårt resultats huvudteman och subteman har vi beskrivit patienters upplevelser av att 

leva med kronisk njursvikt och hemodialysbehandling. Genom denna förvärvade kunskap och 

förståelse vill vi som blivande sjuksköterskor kunna ge dessa patienter en god vård och lindra 

det lidande som kroniskt sjuka patienter upplever enligt Öhman et al. (2003).  
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Resultatet visar att nästan samtliga av patienterna någon gång erfar ett lidande till följd av den 

kroniska njursvikten och hemodialysen. Lidandet uttrycktes inte alltid explicit men det kunde 

urskiljas när patienterna beskrev känslor som rädsla, oro, frustration, nedstämdhet och förlust 

av kontroll. Orsaken till patienternas lidande varierade. Symtom som trötthet, förlust av frihet 

till följd av den tidskrävande behandlingen och en upplevelse av att vara beroende av 

vårdpersonal och dialysmaskin var dock framträdande orsaker till lidande hos patienterna. 

Många av patienterna hade någon gång under sin sjukdom upplevt ett existentiellt lidande då 

de tvingats konfrontera döden genom vetskapen att kronisk njursvikt är ett obotligt tillstånd 

och att dialysbehandlingen är en förutsättning för att de ska överleva. Några av patienterna 

hade haft upplevelser av att vårdpersonal inte hade förståelse för deras livssituation och att 

detta skapade en distans mellan patient och vårdare. Utifrån hur vårt resultat belyser 

patienternas upplevelser av lidande kan Erikssons (1994) tre former av lidande urskiljas: 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande.  

 

Sjuksköterskans betydelse för patientens lidande och välbefinnande 

Utifrån subtemat, att vara beroende av vårdpersonalen, framkommer hur patienternas 

kontinuerliga vårdbehov resulterar i att de är i ständig kontakt med vårdpersonalen. 

Patienterna upplevde att vårdpersonalen hade en inverkan på både deras lidande och 

välbefinnande. Ett visst mått av vårdlidande, som enligt Eriksson (1994) är det lidande som 

patienten kan uppleva till följd av vård och behandling, framkom i resultatet. Detta 

synliggjordes tydligast när patienter beskrev upplevelser av att sjuksköterskor saknade 

förståelse för deras livssituation och behov. Denna oförståelse gentemot patienterna 

resulterade i att patienterna drog sig tillbaka och en distans mellan sjuksköterska och patient 

uppstod (Hagren et al., 2001, 2005; Polaschek, 2003). Trots att det var långt ifrån alla 

patienter som uttryckte att de upplevt ett vårdlidande, anser vi att det är en viktig del att ta upp 

då sjuksköterskor bör sträva efter att patienten inte ska behöva uppleva vårdlidande 

överhuvudtaget. Vi menar att sjuksköterskan har ett ansvar och en stor möjlighet att eliminera 

denna form av lidande. Detta styrks av Arman och Rehnsfeldt (2006) som anser att det är 

viktigt med ett medvetet arbete för att eliminera det lidande som vården förorsakar patienten. 

De skriver att detta kan åstadkommas genom att studera patientens vårdlidande och därmed 

erhålla kunskaper om vad vi som vårdare kan förändra.  

 

Patienternas berättelser om hur sjuksköterskors oförståelse fick dem att dra sig tillbaka och 

inte dela med sig av sina erfarenheter anser vi är mycket beklagligt då det innebär ett hot mot 

vårdrelationen. Enligt Wiklund (2003) är vårdrelationen beroende av att patienten bjuder in 

vårdaren i sin värld. Vi anser därför att det är en viktig uppgift för sjuksköterskan att lyssna 

till och respektera patienten och hans eller hennes berättelse. Sjuksköterskan kan ha god 

kunskap om en sjukdom eller behandling men varje patient är unik och det är därför viktigt att 

respektera just hans eller hennes upplevelser. Vi är medvetna om att det kan vara svårt för 

sjuksköterskan att leva sig in i att enbart få dricka en halv liter vätska om dagen trots en stark 

törst eller att avstå från viktiga saker i livet på grund av en tidskrävande behandling. Det anser 

vi gör det ännu viktigare att lyssna på patientens berättelse för att försöka erhålla en ökad 

förståelse. Detta styrks av Fox och Cheslas (2008) studie där deltagarna beskrev att deras 

välbefinnande och trygghet ökade när vårdpersonalen visade förståelse för dem och deras 

behov samt lyssnade till deras berättelse.  

 

Trots att ett visst vårdlidande framkom i resultatet hade de flesta patienter lyckligtvis en god 

relation till vårdpersonalen. De upplevde att detta påverkade deras välbefinnande i en positiv 

riktning. Då ett av våra mål i vårdandet är att öka patientens välbefinnande anser vi att 
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sjuksköterskan bör ta hänsyn till att hans eller hennes attityd, kompetens och bemötande är 

viktiga faktorer för hur patienten mår. Flera patienter upplevde att de hade utvecklat ett 

vänskapsförhållande med sjuksköterskorna på dialysavdelningen vilket enligt oss tyder på en 

väl fungerande vårdrelation.  

 

Relationen till familj och vänner 

Utifrån resultatet kan vi se att patienternas närstående, vilka i vårt resultat innefattar 

patientens familj och vänner, utgör en viktig del i deras liv. Det framkom att relationen till de 

närstående var ett viktigt stöd i patienternas liv och att den var en källa att hämta kraft ifrån. 

Samtidigt uttryckte många patienter att det var betungande att deras sjukdom och behandling 

påverkade deras närstående och att deras familj hade fått göra uppoffringar i livet för att 

anpassa sig efter sjukdom och behandling. I studier gjorda av Ziegert, Fridlund och Lidell 

(2006, 2009) beskrivs närståendes upplevelser av att leva tillsammans med en person som 

lever med hemodialysbehandling. I studierna framkommer att de närstående upplevde sig 

begränsade i livet, osäkra på framtiden och svårigheter att anpassa sig till ett liv präglat av 

sjukdom. Samtidigt uttryckte de närstående en önskan att få vara ett stöd för den sjuke. Vi 

tycker att detta är mycket intressant då det stämmer väl överens med hur patienterna i vårt 

resultat upplever att leva med kronisk njursvikt och hemodialys. Då patienterna i vårt resultat 

upplevde sina närstående som viktiga för deras välbefinnande anser vi att det är viktigt att de 

närstående mår väl och orkar fortsätta att vara ett stöd för patienten. Att även värna om de 

närståendes välbefinnande tror vi både gynnar både patienten och de närstående i längden. 

Detta styrks av Ziegert et al. (2006, 2009) som menar att det är viktigt att sjuksköterskor ger 

stöd till hemodialyspatienters närstående för att främja deras hälsa.  

 

Patienternas strävan att finna acceptans och lindra lidandet 

Trots att det framkom ett lidande i patienternas upplevelser finner vi det glädjande att 

resultatet visar att många patienter uttryckte en vilja och strävan efter att finna acceptans och 

lindra sitt lidande. Många patienter försökte att skapa olika handlingsstrategier för att kunna 

acceptera sin livssituation. Genom att se optimistiskt på tillvaron och se hemodialysen som en 

livgivande process var det lättare för många patienter att acceptera att leva med den 

påfrestande och tidskrävande behandlingen. En del patienter uttryckte att de levde på ett hopp 

om att någon gång bli fri från hemodialysen, genom exempelvis en lyckad njurtransplantation. 

Enligt Öhman et al. (2003) kan patienten efter att ha drabbats av en allvarlig obotlig sjukdom 

uppleva känslor av hopplöshet samtidigt som hoppet om att på något sätt bli fri från sin 

sjukdom och uppleva hälsa igen finns närvarande. Detta pendlande mellan optimism, hopp 

och lidande känner vi igen från vårt resultat. Ett talande exempel är hur hemodialysen både 

beskrevs som en börda som tog liv från patienterna och en behandling som hjälpte dem att 

leva.  

 

Utifrån det här resultatet upplever vi att det är viktigt att sjuksköterskan stöttar patienten i 

stunder av hopplöshet och samtidigt försöker hjälpa patienten att finna sitt inre hopp och sin 

strävan efter att finna acceptans. Vi finner det positivt att det framkom en optimism hos 

patienterna i resultatet och vi anser att det är viktigt att sjuksköterskan försöker uppmuntra 

patienten i dessa positiva känslor. För att kunna göra det tror vi att sjuksköterskan måste utgå 

ifrån varje enskild patient och ta reda på vad som är viktigt för att han eller hon ska känna 

välbefinnande i tillvaron. Det är även viktigt att ta reda på vad det finns för eventuella faktorer 

som kan utgöra ett hinder för att patienten ska känna hopp och optimism. Särskilt viktigt är 

det att ta reda på om dessa hinder ligger i vårdandet och om sjuksköterskan kan göra något för 

att eliminera detta. Detta styrks av Davison och Simpsons (2006) studie om hoppets betydelse 
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i planering av vården till patienter med kronisk njursvikt och dialysbehandling. I studien 

beskrivs patienternas hopp som en central del i planeringen av vården. För patienterna i 

studien kunde vården både stärka och minska deras förmåga att känna hopp. De uppgav att 

det var viktigt att vårdpersonalen gav dem information om deras sjukdom och behandling för 

att minska deras osäkerhet. En minskad osäkerhet gjorde att de lättare kunde bibehålla hoppet. 

 

Praktiska implikationer för vårdandet 

Vi hoppas att den här uppsatsen kan ge en ökad kunskap och förståelse för patienter med 

kronisk njursvikt och hemodialys som kan fungera som en vägledning för sjuksköterskor i 

mötet med dessa patienter. Utifrån det vi kommit fram till i studiens resultat är följande 

punkter förslag på hur sjuksköterskor kan arbeta för att lindra lidandet och öka välbefinnandet 

hos patienter med kronisk njursvikt och hemodialysbehandling: 

 

 Lyssna till och respektera patientens berättelse för att erhålla en ökad förståelse för 

patientens livsvärld.  

 

 Värna om vårdrelationen. Genom att skapa en god relation med ömsesidig respekt ökar 

möjligheten att lindra patientens lidande och öka välbefinnandet.  

 

 Se och stötta patientens närstående. De är viktiga för patientens välbefinnande men är 

utsatta då de liksom den sjuke påverkas av både sjukdom och behandling. 

 

 Ta reda på patientens behov av information och informera patienten kring sin sjukdom 

och behandling. 

 

 Försök stötta patienten att känna hopp och optimism genom att ta reda på vad som är 

viktigt för att han eller hon ska känna välbefinnande i tillvaron. 

 

Förslag till vidare forskning 

Under arbetet med vår uppsats har vi upptäckt att det finns relativt mycket forskning gjord 

kring patienter med kronisk njursvikt och hemodialysbehandling. Vi har funnit både 

kvalitativa och kvantitativa studier från olika vetenskapsområden som behandlat ämnet ur 

olika synvinklar. Under arbetets gång har dock frågor som vi skulle vilja ha besvarade 

uppkommit. Vi har i vårt resultat kunnat se att patienterna har ett informationsbehov och att 

de upplever en större trygghet och ett ökat välbefinnande om de får tillräcklig information om 

sin sjukdom och behandling. Vi tycker att det skulle vara intressant att veta vilken information 

patienter med kronisk njursvikt och hemodialys upplever som viktig och hur sjuksköterskor 

kan utveckla strategier för att patienterna ska kunna ta till sig informationen och få sitt 

informationsbehov tillgodosett.  
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Bilaga 1. Översikt av analyserad litteratur 

 

 Perspektiv Problem och 

syfte 

Metod Resultat 

Titel: The  

HRQoL of 

Chinese 

patients 

undergoing  

haemodialysis 

Författare: 
Yu, H-D. & 

Petrini, M. A. 

Tidskrift: 

Journal of  

Clinical 

Nursing 

Årtal: 2010  

 

Patientperspektiv 

Vårdvetenskapligt 

perspektiv 

Syftet var att  

undersöka  den 

hälsorelaterade 

livskvaliteten 

hos patienter 

med 

njursjukdom i 

terminal fas 

som 

genomgår 

hemodialys- 

behandling i 

Kina.  

Kvalitativ metod. 

Halvstrukturerade 

intervjuer 

baserade på  

fenomenologisk 

metod med 16 

hemodialys- 

patienter,  

varav 10 män 

och 6 kvinnor, 

från två sjukhus 

i Kina.  

  

Resultatet visar 

att dialys- 

patienterna 

upplevde en  

förbättring av 

sina fysiska 

symptom I  

samband med 

att de startat 

med hemodialys. 

De 

upplevde även 

emotionell  

instabilitet och 

psykiskt lidande, 

ekonomisk börda, 

otillräcklig 

kunskap om sin 

sjukdom och 

minskat socialt 

stöd som  

påverkade deras 

livskvalitet.  

 

 

Titel: The  

fatigue 

experience of 

haemodialysis 

patients in  

Taiwan 

Författare: 

Lee, B-O., 

Lin, C-C.,  

Chaboyer, W., 

Chiang, C-L., 

& 

Hung, C-C.  

Tidskrift: 

Journal of  

Clinical 

Nursing 

Årtal: 2007 

Patientperspektiv 

Vårdvetenskapligt 

perspektiv 

Syftet var att 

undersöka  

upplevelsen av 

trötthet hos  

patienter med 

hemodialys. 

Kvalitativ metod 

med 

fenomenologisk  

ansats. 14  

patienter, 4 män 

och 10 kvinnor, 

från en dialys- 

avdelning i 

Taiwan 

intervjuades.  

Resultatet visar 

att patienterna 

med hemodialys 

upplever trötthet 

på flera 

dimensioner, både 

fysisk, 

emotionell och 

kognitiv trötthet.  

Tröttheten 

påverkar deras liv 

på ett flertal sätt 

och patienterna 

utvecklar 

handlingsstrategier 

för att kunna leva 

med tröttheten. 
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Perspektiv Problem och 

syfte 

Metod Resultat 

Titel: Living 

on dialysis: 

concerns of  

clients in a  

renal setting 

Författare: 

Polaschek, N. 

Tidskrift: 

Journal of 

Advanced  

Nursing 

Årtal: 2003 

Patientperspektiv 

Vårdvetenskapligt 

perspektiv 

Syftet med  

studien var att 

beskriva och 

förstå  

upplevelser av 

kronisk njur- 

sjukdom och  

hemodialys ur 

ett patient- 

perspektiv.  

Kvalitativ metod  

med 

hermeneutisk 

ansats. Intervjuer 

gjordes med  

6 män med 

hemodialys i 

hemmet som  

rekryterats från 

en njurmedicin- 

avdelning.  

Resultatet  

visar att 

patienterna 

upplevde lidande i 

form 

av symptom  

från njursjukdom 

och dialys. De 

kände även en 

begränsning i 

vardagen, en 

osäkerhet om  

framtiden och  

ett förändrat 

förhållande 

mellan 

självständighet 

och beroende.  

Titel: Quality 

of Life:  

Subjective  

Descriptions 

of 

Challenges to 

Patients With 

End Stage  

Renal Disease 

Författare: 

Al-Arabi, S. 

Tidskrift: 

Nephrology 

Nursing 

Journal 

Årtal: 2006 

Patientperspektiv 

Vårdvetenskapligt 

perspektiv 

Syftet var att 

beskriva hur 

personer med 

njursjukdom 

i terminal fas  

upplever och 

hanterar  

kvaliteten i 

sin vardag.  

 

Kvalitativ metod 

med naturalistisk 

ansats. 80 

patienter med 

kronisk njursvikt 

och hemodialys- 

behandling 

rekryterades  

från ett center 

för hemodialys i 

sydvästra USA.  

Halvstrukturerade 

intervjuer gjordes 

med deltagarna. 

Resultatet 

visar att  

patienterna  

upplevde och 

kunde upprätthålla 

en 

känsla av  

livskvalitet  

trots 

komplikationerna 

som medför en 

kronisk sjukdom. 
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 Perspektiv Problem och 

syfte 

Metod Resultat 

Titel: The 

haemodialysis 

machine as 

a lifeline: 

experiences of 

suffering from 

end-stage renal 

disease 

Författare: 

Hagren, B.,  

Pettersen, I-M., 

Severinsson, E., 

Lützén, K., & 

Clyne, N. 

Tidskrift: 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Årtal: 2001 

Patientperspektiv 

Vårdvetenskapligt 

perspektiv 

Syftet med  

studien var att 

beskriva  

hemodialys-

patienters  

upplevelser av 

att lida av  

njursjukdom i 

terminal fas.  

Kvalitativ 

metod. 15 

patienter, 7 män 

och 8 kvinnor, 

som behandlats 

med hemodialys 

minst tre 

månader 

rekryterades 

från en dialys- 

avdelning på 

ett sjukhus i 

Sverige.  

Deltagarna  

intervjuades och 

data 

analyserades 

med hjälp 

av kvalitativ 

tolkande  

innehålls- 

analys. 

Resultatet  

visar att 

hemodialys- 

patienternas 

lidande 

huvudsakligen 

var relaterat 

till avsaknad 

av frihet på 

grund av ett 

beroende till 

hemodialys- 

maskinen och 

vårdgivarna. 

Lidandet kunde 

lindras om 

patienterna  

kunde finna 

acceptans 

gentemot 

hemodialysen 

samt bibehålla 

sin autonomi  

genom att bli  

sedda som 

individer av 

vårdgivarna. 

Titel: 

Maintenance  

haemodialysis: 

patients’  

experiences of 

their life 

situation  

Författare: 

Hagren, B., 

Pettersen, I-M., 

Severinsson, E., 

Lützén, K., & 

Clyne, N. 

Tidskrift: 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Årtal: 2005 

Patientperspektiv 

Vårdvetenskapligt 

perspektiv 

Syftet med  

studien var att 

utreda hur 

patienter med 

kronisk njur- 

sjukdom och 

hemodialys  

upplever sin 

livssituation. 

Fokus låg på 

hur 

behandlingen 

inkräktar på 

tid och rum  

samt hur 

patienterna  

upplever 

vården. 

Kvalitativ 

metod.  

Intervjuer med 

41 deltagare, 26 

män och 15 

kvinnor.  

Undersökningen 

genomfördes 

på 3 sjukhus i 

Sverige. 

I resultatet 

uttrycker  

patienterna 

en existentiell  

kamp där 

behandlingens 

inkräktning  

på tid och rum 

utgör en  

viktig del. De 

kände en 

sårbarhet som 

vårdpersonal 

inte alltid 

verkade vara  

medvetna om.   
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 Perspektiv Problem och 

syfte 

Metod Resultat 

Titel: Finding 

a Balance: A 

Grounded 

Theory Study 

Of Spirituality 

In 

Hemodialysis 

Patients 

Författare: 

Walton, J. 

Tidskrift: 

Nephrology 

Nursing 

Journal 

Årtal: 2002 

Patientperspektiv 

Vårdvetenskapligt 

perspektiv 

Syftet var att 

utforska vad  

andlighet  

betyder för 

hemodialys- 

patienter och 

hur det  

påverkar deras 

liv. 

Kvalitativ 

metod med 

grounded  

theory som 

ansats. 

Intervjuer 

gjordes med 

11 

deltagare, 7 

kvinnor och  

4 män från 

en 

hemodialys- 

avdelning i 

nordvästra 

USA. 

  

Huvudkategorin 

i studiens resultat 

handlade om att finna 

balans som 

presenterades i 

form av att 

konfrontera döden, få 

nya perspektiv, 

anpassa sig till 

dialysen och att möta 

utmaningen.  

Deltagarna beskrev 

att 

andlighet  

inspirerade dem att 

sträva efter att finna 

balans i tillvaron.  

Titel: Patients’ 

Perceptions of 

their 

Experiences 

with ESRD and 

Hemodialysis 

Treatment 

Författare: 

Gregory, D. 

M., 

Way, C. Y., 

Hutchinson, T. 

A., Barrett, B. 

J., & Parfrey, 

P. S.  

Tidskrift: 

Qualitative 

Health 

Research 

Årtal: 1998 

Patientperspektiv 

Vårdvetenskapligt 

perspektiv 

Syftet var att 

undersöka  

patienters 

upplevelser av 

njursjukdom i 

terminal fas 

och 

hemodialys- 

behandling.  

Kvalitativ 

metod med 

grounded 

theory som 

ansats.  

Intervjuer med 

36 deltagare, 

18 

män och 18 

kvinnor som 

behandlats 

med 

hemodialys 

under minst 3 

månader. En 

andra intervju 

gjordes 6-8 

veckor efter 

den första för 

att 

bekräfta att 

tolkningar var 

korrekta. 

Studien 

ufördes på ett 

sjukhus i 

Canada. 

Resultatet presenterar  

deltagarnas 

upplevelser av 

anpassning och 

acceptans till den 

kroniska sjukdomen 

och behandlingen,  

vikten av stöd från 

familj, vänner, 

medpatienter och 

vårdgivare samt 

upplevelser till följd 

av sjukdomen och 

dialysbehandlingen 

(ex. kunskap och 

förståelse kring 

sjukdomen, 

följsamhet till 

behandlingsregimen 

och 

livsstilsförändringar).  
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 Perspektiv Problem och 

syfte 

Metod Resultat 

Titel: Women’s 

Experience of 

Spirituality 

Within End-

Stage Renal 

Disease and 

Hemodialysis 

Författare:  
Tanyi, R. A., &  

Stehle Werner, 

J. 

Tidskrift: 

Clinical 

Nursing 

Research  

Årtal: 2008 

Patientperspektiv 

Vårdvetenskapligt 

perspektiv 

Syftet med 

studien var att 

beskriva levda 

erfarenheter av 

andlighet hos 

kvinnor med 

njursjukdom i 

terminal fas och 

hemodialys- 

behandling.  

Kvalitativ 

metod med 

fenomenologisk 

ansats. 16 

kvinnor 

intervjuades om 

andlighet i 

relation till livet 

med 

hemodialys. 

Studien gjordes 

vid en 

dialysavdelning 

i centrala USA. 

Resultatet visar 

att deltagarnas 

andlighet 

uttrycks på olika 

sätt och har olika 

innebörd. 

Det visar sig att 

andligheten 

hjälper 

deltagarna med 

att finna 

acceptans, styrka, 

förståelse och 

förmåga att 

hantera sina 

känslor i deras 

liv med 

njursjukdom och 

dialysbehandling. 
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Bilaga 2. Utfall av litteratursökning 

  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Antal 

artiklar 

inkl. För 

granskning 

Antal 

artiklar 

inkl. För 

analys 

Academic 

Search 

Premier 

26/2-2010 

hemodialysis 

(AB) AND 

experience 

(AB) 

324 15 9 7 

Academic 

Search 

Premier 

26/2-2010 

hemodialysis 

(AB) AND 

quality of life 

(AB) 

329 5 1 1 

Academic 

Search 

Premier 

26/2-2010 

hemodialysis 

(AB) AND 

nursing (AB) 

100 1 0 0 

Academic 

Search 

Premier 

26/2-2010 

hemodialysis 

(AB) AND 

qualitative 

study (AB) 

30 4 4 1 

Academic 

Search 

Premier 

26/10-2010 

dialysis 

patients (AB) 

AND 

experience 

(AB) AND 

nursing (AB) 

20 0 0 0 

Cinahl 

1/3-2010 

hemodialysis 

(AB) AND 

experience 

(AB) 

123 10 1 0 

Cinahl 

1/3-2010 

hemodialysis 

(AB) AND 

qualitative 

study (AB)  

48 2 1 0 

Cinahl 

1/3-2010 

end stage 

renal disease 

(AB) AND 

experience 

(AB) 

108 1 0 0 

 


