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Sammanfattning    

Det finns två former av njursvikt en akut- och en kronisk. Sjukdomen medför en 

minskad eller förlorad njurfunktion. Blodet kan inte renas, utsöndra slaggprodukter 

samt vätska, då blir dialysen kroppens reningsverk. Det finns två 

behandlingsmöjligheter, hemodialys där blodet renas utanför kroppen samt 

peritonealdialys då bukhålan används som reningsfilter. När kost- och 

vätskerestriktioner blir dominerande uppstår ett lidande i familjens vardag. 

Livsförändringarna kan hanteras genom utarbetade copingstrategier. Flertalet patienter 

lider av att vara beroende av dialysbehandlingen då den upptar en stor del av tiden, 

vilket påverkar livskvalitet för individen samt familjen. Kunskapen avser att hjälpa 

sjuksköterskan att finna djupare förståelse i undervisningen till patienten samt familjen. 

Syftet är att belysa patientens upplevelse av att vara beroende av dialys samt familjens 

upplevelse av att vara närstående. 10 kvalitativa artiklar med vårdvetenskapligt 

perspektiv inkluderades. I resultatet framkommer det att sjukdomen medför 

livsförändringar samt bundenhet till dialysen. Upplevelsen av ständig trötthet och 

svikande krafter påverkar familjerelationen. Resultatet påvisar även en ovisshet inför 

framtiden vilket skapar rädsla och frustration då behandlingen är opåverkbar. 

Sjuksköterskan behöver inbjuda till delaktighet för att skapa tillfredställelse till vård och 

behandling. Vi anser att en bristfällig kommunikation skapar ett onödigt lidande. 

Genom tron, ta dagen som den kommer samt finna positiv mening kan lidandet 

reduceras. I diskussionen framgår det att sjukdomen innefattar en känslomässig kamp 

och det är nödvändigt att finna acceptans till den livsupprätthållande 

dialysbehandlingen. Därför anser vi att sjuksköterskan bör avsätta tid och engagemang i 

undervisningen till patienten samt familjen då de utgör ett centralt stöd. 
 

Nyckelord: Njursvikt, Dialys, Upplevelsen, Livskvalitet, Coping, Familj, Att leva med 

svikt, Nutrition. 
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INLEDNING 

Båda författarna har erfarenhet av njursvikt. En av författarna har en förälder som har 

kronisk njursvikt och den andra författaren har vårdat denna patientgrupp. Detta 

skapade grunden till vårt intresse. Att belysa problematiken som uppstår för patienten 

samt familjen ansåg författarna vara en central del att lyfta fram. Det nationella 

kvalitetsregistret gav en inblick hur aktuellt det är med dialysbehandling då 1100 

människor insjuknar varje år i njursvikt och påbörjar dialysbehandling (Rippe, 2010). 

Patienter med njursvikt kan vårdas på ett flertal avdelningar, på grund av sekundära 

symtom som kräver specialist vård. Därför är ämnet aktuellt för all vårdpersonal inom 

olika kontext. Författarnas erfarenheter säger att det är en tidskrävande behandling som 

påverkar såväl individen som familjen. Därför vill vi fördjupa vår kunskap kring de 

upplevelser som framkommer under behandlingen, för att bättre klara av att stödja och 

handleda alla parter. Enligt Stenvinkel och Elinder (2008) är kunskap om njursvikt 

betydande för sjuksköterskan då en till två procent av de patienter som finns 

inneliggande på medicin- och kirurgavdelningar drabbas av akut njursvikt. Därmed 

avser vår kunskap att ge allmänsjuksköterskan rätt verktyg för att bemästra situationer 

som omfattar både emotionella- och kognitiva svårigheter hos patienten samt familjen. 

 

 

BAKGRUND 

I bakgrunden vill författarna att läsaren skall få en tydlig bild kring vad njursvikt är och 

vad dialys innebär. Författarna vill även förtydliga vad copingstrategier står för samt 

den betydelsefulla rollen sjuksköterskan har i den familjecentrerade vården. 

Vårdvetenskapliga begrepp är beskrivna vilket underlättar för läsaren att kunna ta del av 

uppsatsen.   

 

Njursvikt 

Det finns två former av njursvikt en akut- och en kronisk. Den akuta njursvikten 

inträffar inom dagar, veckor och är ofta reversibel medan den kroniska njursvikten är 

mer smygande och irreversibel (Stenvinkel & Elinder, 2008). Orsakerna till akut 

njursvikt kan vara ett hindrat urinavflöde, akuta infektioner, trauman samt efter 

operation. Kronisk njursvikt kan orsakas av njurskador till följd av diabetes, 

njurinflammation, njurbäckeninflammation samt cystnjurar. De förekommande 

symtomen är trötthet, koncentrationsproblematik, minskad urinmängd, klåda, 

illamående, kräkningar, vätskeansamling samt andfåddhet. Vätskerubbningen innebär 

att natrium och vatten inte utsöndras vilket medför att ödem och ett stigande blodtryck 

utvecklas (Grefberg & Johansson, 2007).  I den predialytiska fasen när patienten inte 

påbörjat dialysbehandling är det viktigt med kostrestriktioner. Vid en försämrad 

njurfunktion krävs en proteinreducerad kost då proteinnedbrytningen bildar ämnen som 

är giftiga för njurarna. Dessa gifter kan inte utsöndras på grund av njursvikten och vid 

en ansamling ökar nedbrytningsprodukterna. Då framträder symtom så som trötthet, 

illamående, kräkning samt klåda. Detta resulterar i en aptitlöshet och patienten får inte i 

sig tillräckligt med kalorier under dygnet. För att förebygga malnutrition finns det 

näringsdrycker som ger ett ökat energiförråd och minskar proteinnedbrytningen i 

kroppen. Patienter med en pågående dialysbehandling har ett större proteinbehov då 

behandlingen medför en väsentlig proteinförlust. Det är också nödvändigt att tillföra 
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energi i form av kolhydrater och fett för att proteinerna skall kunna nyttjas som 

kroppens byggstenar.  

När urinproduktionen minskar eller upphör är det ett tecken på att njurfunktionen är 

nedsatt. Då njurarnas reningsförmåga har blivit reducerad krävs en vätskerestriktion, för 

att vätskeansamlingen samt de toxiska ämnena inte skall ansamlas i kroppen. Vanligtvis 

är denna restriktion 500-1000 ml per dygn (Nyberg & Jönsson, 2004). Genom födan får 

vi i oss kalium och vid njursvikt kan inte kalium utsöndras i tillräcklig mängd. Höga 

halter kalium i kroppen kan utveckla ett hjärtstopp. Njurarna kan inte längre aktivera D-

vitamin och kalcium kan inte absorberas, det resulterar i att skelettet urkalkas. Kroppen 

utvecklar anemi på grund av att njurarna inte längre kan bilda hormonet erytropoetin 

vilket förstärker trötthetskänslan (Grefberg & Johansson, 2007).   

 

Dialys 

Målet med dialysbehandling är att kroppens slaggprodukter, toxiska ämnen och 

vätskeansamlingen skall avlägsnas. Dialys är en underhållsbehandling vilket innebär att 

den inte botar patienten från sin njursvikt utan ökar livskvaliteten, som kan innebära en 

minskad trötthet samt en förbättrad andningskapacitet. För att veta hur mycket vätska 

som behöver avlägsnas, räknas torrvikten ut. Torrvikten är den normala mängd vatten 

som en person bör ha i kroppen. Idealvikten bedöms utifrån grad av övervätskning som 

kan visa sig genom andfåddhet, ödem samt viktökning. Torrvikten regleras utifrån 

blodtrycket och eftersom dessa faktorer är föränderliga så måste torrvikten ständigt 

omvärderas inför varje dialystillfälle. Det finns två olika former av dialys, hemodialys 

samt peritonealdialys (Nyberg & Jönsson, 2004).   

 

Hemodialys 

Vid hemodialys leds blodet ur kroppen till ett filter där det renas och återförs till 

blodbanan. Behandlingen kan ske på tre sätt, inledningsvis opereras en 

centraldialyskateter in som giver direkt anslutning till blodbanan. En 

centraldialyskateter har en hög komplikationsrisk, därför bör användningen minimeras. 

En arteriovenös fistel bör skapas i ett tidigt skede, då tiden kan reduceras vid 

övergången från en centraldialyskateter. Detta är det andra alternativet och en 

arteriovenös fistel är då en ven kopplas samman med en artär för att klara av det höga 

trycket. Det tar fyra till åtta veckor innan venen och artären växt till sig och är 

användbar. Tredje alternativet används till de patienter med tunna och sköra kärl som 

behöver ett kärlsubstitut en så kallad graft för att förstärka sammanbindningen i den 

arteriovenösa fisteln (Furuland & Wikström, 2008). Vid hemodialys är behandlingstiden 

vanligtvis fyra till fem timmar vid tre dialystillfällen per vecka (Grefberg & Johansson, 

2007). Om torrvikten blivit felbedömd och för mycket vätska har eliminerats eller med 

en för hög hastighet kan komplikationer som blodtrycksfall, muskelkramper, 

huvudvärk, illamående samt kräkningar förekomma (Furuland & Wikström, 2008). 

 

Peritonealdialys 

Vid peritonealdialys används bukhålan för att eliminera slaggprodukter och vätska. 

Vätska förs in till bukhålan genom en inopererad kateter. Vätskan innehåller glukos som 

genom den osmotiska drivkraften för ut slaggprodukter samt vätska. 

Peritonealdialys omfattar två olika behandlingar, den ena heter CAPD (kontinuerlig 

ambulatorisk peritonealdialys) och innebär att vätskan i patients bukhåla byts ut. Detta 

sker vanligtvis fyra till fem gånger per dag med tre till fem timmars mellanrum. 
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Behandlingen sköts manuellt av patienten. Alternativet ger möjlighet till en god 

nattsömn då inga byten vanligtvis görs nattetid. APD (automatisk peritonealdialys) 

innebär att behandlingen styrs maskinellt under natten och byten under dagtid behövs i 

regel inte. Den allvarligaste komplikationen vid CAPD och APD är 

bukhinneinflammation, som uppstår då dialyskopplingen kontamineras. Symtomen kan 

variera från lindrig till kraftfull buksmärta, feber och grumlig dialysvätska. Det ökade 

trycket i bukhålan kan utveckla komplikationer så som ljumsk- och navelbråck 

(Heimbürger & Rippe, 2008).      

 

Copingstrategier 

Brattberg (2008) anser att människan vill ha kontroll i tillvaron och vid en kris vänds 

livet upp och ned. Coping innebär att bemästra situationer genom att påverka, förändra 

eller anpassa omvärlden och tolka det som har hänt, vilket är en tidskrävande process. 

Finns de otillräckliga resurser i en kris kan situationen utveckla ett lidande samt en 

psykologisk påfrestning. I sociala sammanhang kan händelser och irritationsmoment bli 

ohanterbara. Syftet med copingprocessen är att reducera den fysiska, emotionella och 

psykologiska stressen. 

 

Brattberg (2008) beskriver tre copingstrategier, den ena är problemfokuserad och går ut 

på att lösa konflikten samt anpassa sig till situationen eller att ändra omständigheterna 

omkring problemet. Den andra är känslofokuserad vilket innebär att hantera och 

kontrollera sina känslor, försonas med problemet samt att söka socialt stöd i 

omgivningen. Den tredje strategin innebär att undvika problemet genom flykt och 

förnekelse. Genom en god copingförmågan finns en större möjlighet att finna mening 

med livet.  

 

Under hela livsresan finns en verktygslåda med olika redskap, som hjälper människan 

att bemästra olika påfrestande situationer. Ur varje kris utvecklas ett nytt verktyg som 

kan vara användbart i nästkommande krissituationer. Människor som saknar verktyg 

upplever stressade situationer som opåverkbara. Verktygen består av inre och yttre 

resurser, där de inre handlar om personlighetsfaktorer som självkänsla, 

problemlösningsförmåga, förmågan att se hopp samt känsla av sammanhang. De yttre 

resurserna omfattar materiella faktorer som kan utgöras av ett socialt närverk, ekonomi, 

levnadsstandars samt en god tidsplan. Allt handlar om att stiga ur sin trygga zon, men 

där råder ett kaos. Strävan efter en förändring trots en önskan att inte ändra på något 

(Brattberg, 2008). 

 

Sjuksköterskan i den familjecentrerade vården 

 

En familj anser Nationalencyklopedin (2011) vara när en man och en kvinna lever 

tillsammans med deras biologiska eller adopterade barn. Vid njursvikt kommer 

livskvaliteten förändras för både patienten och familjen. Några centrala byggstenar i 

livskvaliteten är: Hopp, gemenskap, identitet samt mening. Genom att finna en mening 

påverkas vår hälsa då ett välbefinnande växer fram. Livskvaliteten är det människan 

individuellt värdesätter i livet (Rustøen, 1993). Patienten behöver goda relationer för att 

kunna skapa sin lidandeberättelse. Sjuksköterskan behöver hjälpa patienten att skapa en 

fristad, där patienten kan känna sig sedd, hörd och betydelsefull. Det är i fristaden 

känslan av mening med lidandet kan infinna sig samt att utveckla mod till att starta 

kampen. Patienten kan då uppleva kroppen som värdig trots att den sviker. 
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En lidandeberättelse kan utformas då vårdaren bekräftar och ser sårbarheten hos 

patienten (Öhlén, 2000). Den subjektiva kroppen är den kropp vi ser, hör och känner. 

Det är genom kropp människan skapar sin identitet och sin omvärld. Förändras kroppen 

så som vid njursvikt förändras den subjektiva kroppen. För att patienten inte skall 

behöva försvara sig gentemot sina närstående är det viktigt att sjuksköterskan 

informerar familjen kring patientens förändrade livsvärld. Livsvärlden är den värld vi 

själva erfar genom vår levda kropp. Allt vi upplever och erfar i livet är något unikt och 

speciellt för varje människa (Wiklund, 2003).  

 

I studien av White och Grenyer (1999) framkommer det att bundenheten blir central 

samt att patientens roll i familjen förändras. Beroendet av dialysbehandlingen medför en 

reducerad spontanitet för hela familjen, att inte ha möjlighet att utföra aktiviteter i 

samma utsträckning som förut upplevs frustrerande. Familjemedlemmarna belyste att 

dialysbehandlingen krävde ett stort engagemang som kunde upplevas som en 

belastning. När tröttheten blir uttalad och okunskap råder kring behandlingens 

biverkningar är det lätt att familjen upplever sin närstående som självupptagen och 

ansvarslös. 

 

Brattberg (2008) anser att hjälplöshet kan uppstå, då förståelsen hos de signifikanta 

andra saknas. Det centrala i kognitionen är tankarna och de negativa tankarna har en 

stor inverkan på det emotionella. Då kan känslor så som ilska, frustration och 

depression uppstå. Det är betydande med en harmonisk balans i känslolivet, därför är 

det väsentligt att visa sina känslor för att kunna hantera och påbörja en försoning med 

det ohanterbara. Enligt Wiklund (2003) kan ett livslidande utvecklas om förståelsen inte 

finns i familjen. Livslidandet blir tydligt för människorna i patientens omgivning, att 

inte klara av det som innan var självklart leder till en identitetskris. En ny identitet 

måste skapas vilket är krävande för hela familjen. Brattberg (2008) anser att genom 

copingstrategier kan familjen tillsammans hantera det ohanterbara. 

 

Ett sjukdomslidande innebär att uppoffringar krävs då symtomen tar övertag om 

vardagen. Om patienten tillåter sig att vara sjuk samt sänker kraven på sig själv kan 

lidandet lindras. Genom sjuksköterskans stöd är det möjligt för patienten att uppleva 

hälsa trots sjukdomens närvaro vilket ger ett ökat välbefinnande (Wiklund, 2003). 

Sjuksköterskan kan med sin kunskap stödja patienten genom att förmedla relevant 

information som skapar trygghet. Utifrån en trygg miljö kan sjuksköterskan hjälpa 

patienten att hålla kvar vid hoppet och reducera osäkerheten i vardagen (Madar & Bar-

Tal, 2009). En stor del i ett socialt nätverk kretsar kring mat och dryck, vilket kan 

upplevas mödosamt för patienten. Då osäkerhet råder inför en måltid väljer patienten att 

avstå från middagar med vänner. Middagarna i hemmet blir pressande då symtomen ger 

en bristande aptit samt ett illamående (Nyberg & Jönsson, 2004).  

 

Undervisning 

Nyberg och Jönsson (2004) skriver om de didaktiska frågorna som innefattar: Vad, hur 

och varför. Andra frågeställningar som är relevanta är till vem sjuksköterskan skall 

informera och när informationen skall ges. Vad sjuksköterskan skall informera om är 

relevant kunskap som behövs för att patienten skall må bra i sin behandling. Det krävs 

att sjuksköterskan har ett subjektivt seende för vad patient vill ha för information samt 

vara lyhörd för att skapa en ömsesidig relation. Det finns olika metoder för hur kunskap 

kan förmedlas. Att låta patienter i samma situation få delge sin livsberättelse, kan känsla 

av trygghet, hopp och att inte vara ensam skapas. Detta besvarar varför kunskapen är 
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viktigt att ge. Det är betydelsefullt att den undervisande sjuksköterskan funderar över 

vem som har behov av kunskapen och att det medicinska tillståndet styr när 

informationen är lämplig att ges. Nyberg och Jönsson (2004) skriver vidare om att det 

ovanstående utgör kärnan i sjuksköterskans undervisning. En bristande information ger 

en otillräcklig undervisning. De närstående är en stor del av patientens liv och kan 

påverka patientens välbefinnande. Därför är det betydelsefullt att sjuksköterskan 

involverar hela familjen vid undervisnings tillfällena. En genomgående struktur i 

undervisningen krävs för att motivera patienten till ny kunskap och kunna hantera sin 

beroendeställning som dialys medför. Hur omvårdnaden ges styrs av sjuksköterskans 

pedagogiska förmåga, detta har stor betydelse för hur patienten upplever sin behandling. 

Det är betydelsefullt att sjuksköterskan blir medveten om hur stor del av vården som 

utgörs av rent pedagogiska uppgifter. Sjuksköterskan bör ha förståelse för att blandade 

känslor kan väckas hos patienten i samband med sjukdomen. Detta kan underlätta för 

sjuksköterskan i undervisningen till patienten samt familjen: 

 

”Som njursjuk är det lätt att få skuldkänslor för att sjukdomen påverkar de närmaste. 

Samtidigt har patienten själv fullt upp med att klargöra sina egna känslor och har ingen 

energi över till de närståendes känslor och oro.” (Nyberg & Jönsson, 2004, s.153). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Enligt tidigare forskning framkommer det att många patienter upplever ett sänkt 

kognitivt och emotionellt välbefinnande av att vara beroende av dialysbehandling. 

Därför är det betydelsefullt med framtida forskning kring copingstrategier för att få 

möjlighet till att bemästra ohanterbara situationer. Behandlingen upptar en stor del av 

patientens tid vilket påverkar livskvalitet då en förändrad livsvärld uppstår för både 

patienten samt familjen (Fowler & Baas, 2006).  

 

Kunskapen som belyses i denna uppsats avser att hjälpa sjuksköterskan att finna en 

djupare förståelse i undervisningen till patienten samt familjen.  

 

Följande frågeställningar: 

 Hur påverkas familjesituationen av dialysbehandling? 

 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa patientens upplevelse av att vara beroende av dialys samt familjens 

upplevelse av att vara närstående. 

 

METOD 

Uppsatsen är en kvalitativ litteraturstudie som grundar sig på vårdvetenskapliga artiklar.  

En kvalitativ ansats valdes för att belysa patientens samt familjens upplevelser. En 

litteraturstudie innebär att lyfta fram redan aktuell kunskap inom det valda 

forskningsområdet. (Friberg, 2006). Därmed kan tidigare kunskap inom ett 

problemområde förnyas då kunskapen ständigt utvecklas. Vilket påvisas genom den 

tidsreducering dagens dialysbehandling har gentemot förut. 
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Datainsamling 

En systematisk litteratursökning har utförts i databaserna Cinahl, Pubmed och Medline. 

De aktuella sökorden är: Kidney failure, dialysis, experience, quality of life, coping, 

family, living with failure samt nutrition. Sökorden har använts i olika kombinationer 

för att begränsa sökningen (se bilaga 1). Författarnas inkluderingskriterier var: 

Kvalitativa artiklar med ett vårdvetenskapligt perspektiv, Peer Review artiklar som ska 

innehålla abstract och vara publicerade på engelska eller svenska. Författarna har valt 

att belysa upplevelserna av både hemodialys och peritonealdialys samt 

familjesituationen. Artiklarna skall vara publicerade mellan 2001- 2011. Författarna 

valde inget specifikt geografiskt område för att öka bredden vid artikelsökningen. 

Exkluderingskriterierna var deltagare under 18 år. Under datainsamlingen läste 

författarna cirka 35 olika abstract, flertalet exkluderades då de inte överensstämde med 

syftet eller att artiklarna var publicerade på ett språk som inte motsvarade 

inkluderingskriterien. Slutligen inkluderades 10 artiklar till uppsatsens resultatdel.   

 

Material 

Kvalitativa artiklar med ett vårdvetenskapligt perspektiv inkluderades. Intervjumetodik 

användes i samtliga studier för att lyfta fram upplevelser. Sammanlagt intervjuades 307 

deltagare varav 234 patienter samt 73 närstående. 10 studier inkluderades i uppsatsen 

var av fem studier utfördes i Sverige, en i Taiwan, en i Canada, en i United Kingdom 

och två i USA. Några utav artiklar tog inte hänsyn till könsfördelningen utan endast 

redovisat antalet deltagare, därför ansåg vi att en könsfördelning hade blivit missvisande 

och valde därför enbart att redovisa antalet patienter samt närstående. 

Bra! En värdefull upplysning för läsaren och en kvaliteshöjning av arbetet. 

Dataanalys 

Analysen genomfördes utifrån Fribergs (2006) analysgång som är inspirerad av Evans 

(2003) analysmodell. Artiklarnas vetenskaplighet bedömdes och därefter analyserades 

dem  utförligt (se bilaga 2). Analysprocessen utgörs av fyra steg.  Första steget är att 

artiklarna lästes igenom ett antal gånger för att få en djupare förståelse av dess innebörd.  

I andra steget identifierades nyckelfynd som är fynd i artiklarna som svarar mot 

uppsatsens syfte, detta gjordes genom en färgmarkering. Tredje steget i processen är att 

identifiera skillnader och likheter mellan artiklarnas nyckelfynd. I det fjärde och sista 

steget sammanställs likheterna genom färgmarkering och därigenom skapades våra 

huvudteman samt subteman (se bilaga 3). Nyckelfynden utgör grunden i skapandet av 

uppsatsens teman som skapar en ny helhet. Processen är dynamisk, alltså en helhet bryts 

ned till nyckelfynd för att sedan skapa en ny helhet. För att skapa trovärdighet i 

uppsatsen används citat från original artiklarna. Resultatet i uppsatsen skapades utifrån 

original artiklarnas nyckelfynd.   
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RESULTAT 

Resultatet presenteras i nedanstående huvudteman samt subteman (se tabell 1), utifrån 

original artiklarna (se bilaga 3).   

 

Tabell 1 

Huvudtema Förändringar i 

livet 

 

Närståendes 

upplevelser av en 

förändrad 

familjerelation 

En hjälp i livet Kommunikationens 

betydelse 

Subtema Att vara 

begränsad 

Att leva i en berg 

och dalbana 

Att finna mening Att vilja vara 

delaktig och bli 

omhändertagen i 

vården 

 Att uppleva 

mental trötthet 

Att leva i ovisshet Frustration över 

det opåverkbara 

Önskan att få en 

djupare förståelse 

 Att uppleva 

funktionell 

trötthet 

   

 

Förändringar i livet 

Genom de analyserade artiklarna framkommer flera förändringar i livet. Utifrån det 

skapades följande subteman: Att vara begränsad, att uppleva mental trötthet samt att 

uppleva funktionell trötthet.  

 

Att vara begränsad 

Al-Arabi (2006) belyser att vid njursvikt är det nödvändigt med flera livsförändringar. 

Det innebär att alltid behöva kämpa mot nya oförutsägbara situationer (Pelletier-Hibbert 

& Sohi, 2001). En patient beskriver begränsingen som dialysen medför genom den 

reducerade friheten: 

 

” The freedom to do whatever I want to do … to go wherever I want to go is limited …  

I always have to keep an eye on the time … how long can I be away.” (Heiwe, Clyne & 

Abrandt- Dahlgren, 2003 s.174). 

 

Hollingdale och Sutton (2008) betonar vikten i att skapa rutiner i vardagen, vilket 

lindrar patientens upplevelse av att vara begränsad. Kost- och vätskerestriktioner är en 

viktig del av behandlingen men är svår att följa, på grund av tidigare kunskap kring den 

hälsosamma kostens effekter. Vetskapen att inte få äta det dem vill, gör längtan ännu 

större efter de goda smakerna. Patienterna upplever en svårighet med att förstå varför en 

hälsosam kost behöver reduceras. Många patienter anser att det är medicinen som 

påverkar deras välbefinnande negativt och inte kosten. De upplever att den största 

kampen är mot vätskerestriktionerna, att inte kunna dricka som önskat när törsten är 

påtaglig kan utveckla ett lidande.  
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Att följa vätskerestriktionerna samt förståelsen från omvärlden beskrivs av en patienten: 

 

” 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, Pettersen, 

Severingsson, Lützén & Clyne, 2005, s. 297). 

 

Clarkson och Robinson (2010) belyser också kostproblematiken, att hålla sig till de 

strikta restriktionerna begränsar patienten i vardagen. Då informationen kring kosten 

inte stämmer överens med patientens förförståelse. 

 

Sjukdomen och dess behandling har en stor inverkan på patientens arbete samt ger en 

betydande reducering av deras frihet under helgen. Eftersom patienten är bunden till 

dialysbehandling reduceras arbetsförmågan vilket visar sig i ekonomin. Då resorna till 

och från behandlingen samt behandlingen i sig upptar en stor del av patientens tid. De 

gör att inga längre utflykter kan planeras utan endast dagsutflykter blir aktuella (Hagren, 

et al. 2005). Känslan av att inte finna tid för sig själv, sin familj samt att kunna utföra de 

aktiviteter som tidigare var en stor del av livet, upplevs som en begränsning. Samtidigt 

upplever patienten att familjen inte alltid har tid, då deras liv kretsar kring ett stort antal 

aktiviteter. Genom att patienten inte orkar engagera sig uppstår ett utanförskap. Att 

konstant vara bunden till sin njursvikt är en stor belastning både emotionell och 

kognitivt. En patient beskriver att steget till att ta sitt liv kan vara mycket nära, i hans 

situation var det familjen som gav honom livskraft till att fortsätta kampen (Heiwe, et 

al. 2003) (Hagren, et al. 2005) (Al-Arabi, 2006).  En patient beskriver om hur 

bundenheten påverkar livet:  

 

” Time is the worst part of it, because it takes too much time. From you, that is. You 

can´t do anything spontaneous, you become very tied down.” (Hagren, et al. 2005, 

s.296). 

 

En äldre patient beskriver att kunna utföra det absolut nödvändigaste samt att sprida 

kärlek är det mest betydelsefulla i livet. Medan småbarnsföräldern anser att tillbringa 

tiden med sina barn samt vara delaktig i deras liv är det mest tillfredställande i livet. 

Den yngre patienten upplever förlusten av att inte kunna delta i aktiviteter som det mest 

besvärliga i vardagen. Men när allting kretsar kring krav och dialysbehandlingens 

konsekvenser uttrycker patienterna stora förluster av livet. De meningsfulla förlusterna 

anser patienten vara valmöjligheter, frihet, rutiner samt den förändrade kroppen som 

kan innefatta en försämrad kondition. Dessa förluster uppstår efter många år med 

dialysbehandling (Al-Arabi, 2006). 

 

Att uppleva mental trötthet 

Den mentala tröttheten är konstant närvarande och patienter upplever att de lätt mister 

sin koncentration vid kognitiva påfrestningar. Som till exempel kan vara vid en vanlig 

konversation. Engagemang i diskussioner samt aktiviteter blir begränsat då det tar 

mycket energi från patienten. Att somna mitt i ett samtal är inte något ovanligt inte 

heller att vara vaken men inte mentalt närvarande (Heiwe, et al. 2003). Patienten 

upplever det genant att människor inte förstår vad de talar om, på grund av nedsatt 

koncentration kan osammanhängande meningar skapas.  
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Rädslan att mista sina vänner då förmågan och orken att vara socialt aktiv inte längre 

råder (Lee, Lin, Chaboyer, Chiang & Hung, 2007). Patienten uttrycker ett behov av att 

vara hemma, att ha sin egen stol eller säng nära till hands skapar en trygghet, att kunna 

vila då tröttheten tilltar (Hagren, et al. 2005). Att ständigt kämpa mot njursvikten och 

den tidskrävande dialysbehandlingen är påfrestande då patienten inte har den kraft och 

energi som önskas (Clarkson & Robinson, 2010). Den mentala styrkan är nedsatt vilket 

gör att depression lättare kan uppstå. Depressionens förekomst gör att människan har 

svårare att finna motivation och livskraft till att hantera tröttheten. Patienten upplever att 

de mister sin kontroll, på grund av utmattningen som leder till en förlust av kraft och 

energi. Den mentala styrkan är det som avgör om patienten har kraft till att övervinna 

tröttheten. Livsstilsförändringar kan vara en metod för att producera mer energi som är 

nödvändig i mötet med de dagliga utmaningarna (Lee, et al. 2007). Den mentala 

tröttheten kan bli dominant och förklaras genom följande citat: 

 

”It´s a kind of tiredness that you wouldn´t wish on you worst enemy … when you can´t 

read, you´re too tired to watch the telly, you´re too tired to do anything, because your 

brain is so tired like all of you … it feels like you´re kind of hollow inside … like it´s 

only a kind of shell that’s functioning.” (Heiwe, et al. 2003, s. 173). 

 

Att uppleva funktionell trötthet 

Den fysiska tröttheten upplevs svår att övervinna. Den skapar en rädsla att energin 

plötsligt skall ta slut när prestation krävs. Tröttheten tar övertag och irritation uppstår då 

patienten behöver längre tid att utföra dagliga sysslor som bland annat kan vara att sköta  

sin hygien, laga mat samt hänga tvätt. Patientens energiförråd är reducerat och de kräver 

ständiga avbrott vid aktivitet där de kan återhämta sig (Heiwe, et al. 2003).  De fysiska 

aktiviteterna minimeras eftersom den ständiga tröttheten står i centrum. Patienten 

upplever en radikal förändring av den funktionella kapaciteten efter att njursvikten blev 

ett faktum (Al-Arabi, 2006). En förändrad kropp med minskad kapacitet ger en 

successivt sämre kondition vilket giver en påfrestande vardag (Lee, et al. 2007). Den 

fysiska tröttheten kan resultera i ett ökat beroende, vilket kan innebära att patienten 

behöver mer hjälp från omgivningen. Detta beskrivs av en patient: 

    

” It´s just like there is no strength left in my arms … when you don´t even have the 

strength to hold the hand-shower … or to stand in the shower.” (Heiwe, et al. 2003 

s.173). 

 

Kroppen upplevs stel och annorlunda. Den fysiska tröttheten beror till stor del av rygg-, 

skuldror- samt skelettsmärta. Kramp, yrsel och tyngdkänsla i händer och fötter är 

vanligt förekommande i samband med dialysbehandling. Efter dialysen erfar patienten 

en oerhörd trötthet samt yrsel vilket leder till att patienten tillbringar resterande tid av 

dagen i fåtöljen eller sängen. På grund av ett ökat sömnbehov på dagen utvecklar 

patienten sömnproblematik. Vanligtvis vaknar patienten upprepade gånger under natten. 

Genom den osammanhängande sömnen känner sig patienten inte utvilad på morgonen 

och saknar kraft till dagens utmaningar (Lee, et al. 2007).  
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Närståendes upplevelser av en förändrad familjerelation 

Att vara bunden till dialysbehandling har en inverkan på patienten samt familjen, vilket 

resulterar i en förändrad familjerelation. Följande subteman skapades: ”Att leva i en 

berg och dalbana” samt att leva i ovisshet. 

 

Att leva i en berg och dalbana  

Familjemedlemmarna upplever ett ökat ansvar jämfört med tidigare och nya roller 

skapas (Ziegert & Fridlund, 2001). En konsekvens av dialysbehandlingen ansåg 

partnern vara att relationen var svår att bevara. Det är svårt för dem att finna förståelse 

kring sjukdomens följder och då upplevs det lättare att ta avstånd istället för att kämpa 

tillsammans (Hagren, Pettersen, Severingsson, Lützén & Clyne, 2001). Relationen inom 

äktenskapet kan förändras i och med dialysbehandlingen. En make beskriver att han 

saknar sin fru och har en önskan att återigen spendera tid tillsammans med henne då hon 

är beroende av sin dialysbehandling. Dialysbehandlingen har tagit en stor del av deras 

gemensamma liv (Hagren, et al. 2005). En annan make beskriver förändringen kring det 

nya ansvaret: 

 

”Everything circles around her disease. and then, well, one becomes like a mother to 

her instead, so now the tables are turned.” (Ziegert & Fridlund, 2001, s. 235). 

 

Familjen påverkas av sjukdomens negativa konsekvenser som den mentala- och 

funktionella tröttheten (Hagren, et al. 2001). De beskriver sin närstående med njursvikt 

vars välmående kan upplevas som en berg och dalbana, exempelvis kan en bra dag 

medfölja tre sämre dagar och omvänt (Pelletier- Hibbert & Sohi, 2001). Familjen är ett 

viktigt stöd och kan ge patienten villkorslös kärlek som ger kraft och energi till att 

fortsätta kampen mot sjukdomen. Genom att uttrycka sin kärlek och uppskattning kan 

familjen tillsammans skapa en stabilare vardag (Al-Arabi, 2006). De upplever att nya 

rutiner formas som är anpassade efter den närståendes behov. Familjen anser att 

dialysbehandlingen förkastar dagen då inga aktiviteter kan planeras in eftersom tiden är 

reducerad samt den närståendes hälsa kraftigt varierar mellan behandlingstillfällena 

(Ziegert & Fridlund, 2001). Möjligheten till spontanitet minimeras vilket medför att de 

ständigt blir blockerade till att utföra gemensamma aktiviteter. En stress faktor i 

familjens vardag är den osäkerhet som råder kring den närståendes välbefinnande. 

Hälsan förändras städigt och det upplevs mödosamt att lämna sin närstående ensam för 

egna aktiviteter. Oron att inte finnas där om någonting händer, begränsar familjen i 

deras vardag (Pelletier-Hibbert & Sohi, 2001). En känsla av social isolering uppstår då 

tiden inte räcker till för vänner samt sociala sammanhang. Men detta blir oväsentligt då 

omtanken kring den närståendes behov blivit det centrala i familjen (Ziegert & Fridlund, 

2001). En upplevelse av den förändrade familjesituationen: 

 

”Much has been changed. We have always been nature lovers and we went hiking in the 

mountains and we had a boat and used to go out, but everything came to an end at 

once.” (Ziegert & Fridlund, 2001, s. 235). 

 

Att leva i ovisshet 

Familjen anser att det kan vara svårt att anpassa sig till de förändringar som uppstår och 

det framtiden inte längre kan erbjuda (Pelletier- Hibbert & Sohi, 2001). Att någon i 

familjen har njursvikt skapar en rädsla inför framtiden, att alltid vara tillgänglig blir 
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nödvändigt. Oron för att något ytterligare skall inträffa i familjen kan leda till separation 

då belastningen blir mer uttalad. Vetskapen att den närstående skall köra hem från 

dialysenheten trots de biverkningar behandlingen ger, resulterar i en ständig oro hos 

familjen (Ziegert & Fridlund, 2001). En familjemedlem beskriver en ständig ovisshet 

kring dialysbehandlingens effekt på den närståendes hälsa samt hur länge behandlingen 

kan vara en livlina (Pelletier-Hibbert & Sohi, 2001). Framtiden känns osäker och 

rädslan att förlora sin familjemedlem är stor (Ziegert, Fridlund & Lidell, 2009).  

En familjemedlems upplevelse kring ovissheten: 

 

”It´s a dangerous disease, and if the dialysis doesn’t work, well then there´s nothing 

one can do. Then perhaps I´ll be left by myself, that you don´t know. But it´s still in the 

back of your mind.” (Ziegert & Fridlund, 2001, s. 236).  

 

I familjen råder en ovisshet om de någonsin kommer att få tillbaka vardagen 

tillsammans med den närstående. Familjen är medveten om njursviktens komplikationer 

och vågar därför inte planera långsiktiga mål för framtiden då hinder i vardagen känns 

omöjliga (Ziegert, et al. 2009). Då vardagen känns tung och det är svårt att finna en 

positiv mening kan undantryckta känslor bli påtagliga:   

 

“I haven´t been able to enjoy life since this illness entered our lives. That was 6 years 

ago. There are times that I wish he would die because he feels so miserable. No more 

suffering and I could move on and enjoy my life, something I haven´t been able to do” 

(Pelletier- Hibbert & Sohi, 2001, s. 415). 

 

 

En hjälp i livet 

För att hantera sjukdomen belyser patienterna vikten i att använda strategier vilket kan 

upplevas som en hjälp i livet. Utifrån det skapades följande subteman: Att finna mening 

samt frustration över det opåverkbara. 

 

Att finna mening 

Dialys är en livslång process och att inte se något slut upplever patienten som 

emotionellt påfrestande (Lee, et al. 2007). Förändringarna som uppstår i deras liv kan 

bli hanterbara genom utveckling av strategier, som kan bidra till att upprätthålla viljan 

att fortsätta leva (Al-Arabi, 2006). Patienten upplever att få delge sina tankar och 

känslor samt ta del av andras upplevelser och lösningar är betydelsefullt (Clarkson & 

Robinson, 2010). En patient beskriver hur betydelsefullt det är att finna människor i 

samma situation och kunna delge sina erfarenheter:  

 

”… talking to people that had been through it and had gone through it, and I 

recommend it highly to anybody… It helps to come and talk and listen to us. … crying 

with them and laughing with them, and I am grateful we have that class (dialysis 

support group).”(Clarkson & Robinson, 2010, s. 33). 

 

Medan den närstående får egen tid i exempelvis stödgruppen, upplever familjen att även 

de får egen tid. Egen tid kan innefatta att hämta styrka för att klara av att hantera 

vardagen, reflektera över livssituationen samt att öka välbefinnandet. Detta resulterar i 

att familjen upplever sig vara ett bättre stöd (Ziegert, et al. 2009).  
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För att hantera stressfyllda och osäkra situationer använder patienten samt familjen 

olika copingstrategier. Tre strategier som är vanligt förekommande är: Få stöd genom 

sin tro på Gud, ta dagen som den kommer samt finna en positiv mening. Att finna tro 

och hopp i Gud är något som resulterar i en inre styrka. Vilket patienten upplever kan 

vara en hjälp i att hantera de svårigheter som behandlingen och sjukdomen medför. 

Genom sin tro till Gud beskriver patienten att de kan delge sina innersta känslor och 

därmed avlasta den tyngsta bördan.  

 

Genom att ta dagen som den kommer beskriver patienten och familjen att de behöver 

vara flexibla och planera dag för dag, det är välmåendet som styr hur dagen blir 

utformad (Pelletier-Hibbert & Sohi, 2001). Familjens attityd är väsentlig, genom bra 

copingstrategier upplever de att de lättare kan hantera sina känslor och kunna anpassa 

sig till förändring. En god inställning ger möjlighet att finna något positivt i en svår 

situation (Clarkson & Robinson, 2010). Att leva i nuet och ta dagen som den kommer 

upplevs som en livlina för familjen (Pelletier-Hibbert & Sohi, 2001). Genom kärleken 

vill familjen utforska nya aktiviteter som kan främja hälsa. Familjemedlemmarna 

betonar vikten av att göra saker tillsammans för att den närstående inte skall bli inaktiv 

och deprimerad (Ziegert & Fridlund, 2001). Patienten betonar vikten i att bibehålla de 

aktiviteter som ger tillfredställelse och en ökad självkänsla. Det kan vara att hjälpa 

familjemedlemmar samt andra människor, då kan känslan av att vara behövd växa fram. 

Att utföra väsentliga sysslor i vardagen anser patienten skall uppmärksammas, då det 

frambringar livskvalitet (Al- Arabi, 2006). Familjen anser att se förbättringar i sin 

närståendes hälsa kan resultera i att hela familjen finner en positiv mening till att 

fortsätta kämpa. Detta kan leda till en stabilitet i vardagen (Pelletier-Hibbert & Sohi, 

2001). Familjen belyser att finna en positiv mening kan vara att uppmärksamma små 

förbättringar:   

 

”It was frightening to see someone having difficulty breathing. So dialysis have made a 

positive difference. It has given our life more stability.” (Pelletier- Hibbert & Sohi, 

2001, s.415). 

 

Frustration över det opåverkbara 

Enligt patienten kan maktkampen mellan sig själv och sjukdomen visa sig genom att 

inte följa kostrestriktionerna. Genom detta övertag upplever patienten sig få mer 

kontroll över situationen samtidigt förskjuts de emotionella samt de kognitiva kring 

njursvikten. Detta resulterar endast i att sjukdomen framskrider fortare samt att 

patienten får ett lidande på grund av de symtom som uppkommer när restriktionerna 

inte följs. När patienterna insåg att sjukdomens framskridande process kunde bromsats 

genom kosten, skapades en ångest då dialysbehandling blivit livsupprätthållande för 

dem (Hollingdale & Sutton, 2008). Patienten beskriver att inte bli förstådd kring de 

svåra restriktionerna väcker känslor som sårbarhet samt förlägenhet (Hagren, et al. 

2005). Patienten upplever sig vara underlägsen då familjen involveras i sjukdomen. Ett 

exempel är då en familjefar beskriver att dem blev tvungna att flytta från deras hem för 

att komma närmre dialysenheten. En man tycker det är betungande att se sin familj 

tvingas ge upp saker som de värdesätter i livet på grund av hans sjukdom (Ziegert, et al. 

2001). Att vara bunden till dialysmaskinen flera timmar per vecka och inte ha möjlighet 

att påverka situationen leder till frustration trots vetskapen att det är en 

livsupprätthållande behandling. Vid dialys tillfällena finns det utrymme för patienten att 

fundera kring sjukdomen, hoppet och framtiden. Rädslan för att dö blir påtaglig, vad 

händer om kroppen inte svarar på dialysbehandlingen (Hagren, et al. 2001). 
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Familjemedlemmarna beskriver känslan att inte kunna inverka på den närståendes 

diagnos som mödosam, viljan att påverka är stark trots att möjligheten inte finns 

(Ziegert, et al. 2009). Patenten beskriver att bara tanken att gå på sociala event är 

tröttsamt. Väl på eventet upplever patienten en frustration när han ändå inte orkar ha 

roligt, samt delta i diskussioner. En längtan efter att vara ekonomiskt oberoende som 

tiden före sjukdomen resulterar i en besvikelse, då patienterna inte orkar eller kan utöva 

en maximal arbetskapacitet (Hagren, et al. 2005). En man beskriver orättvisan då 

hemodialysen har medfört att hans karriär och livsstil gått förlorad. Då patienter med 

peritonealdialys fortfarande har möjligheten att arbeta (Clarkson & Robinson, 2010). 

Det är ett individuellt ansvar samt förmåga att kunna släppa frustrationen och oron över 

framtiden för att då kunna finna livets tillfredsställelse (Al-Arabi, 2006). En kvinna med 

dialysbehandling beskriver ambivalenta känslor: 

 

”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.” (Hagren, et al. 2001, s. 199).  

 

 

Kommunikationens betydelse  

Patienterna belyser kommunikationens betydelse. Utifrån det utvecklades följande 

subteman: ”Att vilja vara delaktig och bli omhändertagen i vården” samt önskan att få 

en djupare förståelse.  

  

Att vilja vara delaktig och bli omhändertagen i vården 

Patienten erfar att det är svårt att acceptera beroendet av vårdgivarna. Att 

sjuksköterskan bjuder in till en delaktighet i vården kan minska patientens beroende och 

sårbarhet (Hagren, et at. 2005). En patient beskriver upplevelsen att få vara delaktig i 

sin vård: 

 

” At twenty-five minutes past eight, I´ll be ready to start. Then I put the needle in place 

myself and then they give me the lines and then we get going … Well, it´s started by 

chance. A nurse said: ´you´ve been here for so long, why don´t you stick yourself.´ Time 

and again, as a joke, I replied. ´Sure- why not´. ´Shall I help you?´ ´Sure´ she said. So 

she set it up and I did it myself. I´ve done it since then, except for when I´ve been 

tired…” (Hagren, et al. 2005 s.298). 

 

Patienterna som deltog i Hagren, et al. (2001) studie belyser problematiken att inte få en 

individanpassad vård. Patienterna betonar att det är betydelsefullt att bli behandlade som 

en unik människa med olika behov. Att få sin integritet bevarad uttryckte patienterna 

som något grundläggande men komplicerat då många patienter har en nedsatt hälsa 

under behandlingstiden. I Hagren, et al. (2005) studie erfar patienter att de inte blir 

respekterade då sjuksköterskan tar ett känslomässigt avstånd, på grund av att de saknar 

en djupare förståelse över patientens situation. Dem belyser samtidigt vikten i att 

sjuksköterskan arbetar utifrån en vård som anpassas efter individen, för att göra 

behandlingstiden så tillfredställande som möjligt. Att få lyssna på musik eller se en film 

uppskattas av patienten då tiden känns kortare. Detta resulterar i känslan av frihet och 

deras självständigheten lyfts fram. Patienten upplever sig vara i en beroendeställning på 

grund av att sjuksköterskan har en makt i form av kunskap. För att denna 

beroendeställning skall minimeras behöver sjuksköterskan delge patienten relevant 

kunskap om sin sjukdom samt dess behandling. Utifrån denna undervisning kan 
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dialysbehandlingen bli en del av patientens värld. Ziegert och Fridlund (2001) anser att 

det är betydelsefullt att välkomna familjen till dialysenheten. Många timmar spenderas 

på enheten och familjen anser att det är den närstående andra hem, därför vill familjen 

bli delaktiga och vara med på dialysenheten. Delaktigheten resulterar i en minskad oro i 

familjen då dem ser att den närstående får god vård samt att personalen arbetar med 

engagemang och har ett stort kunnande inom området. En make beskriver upplevelsen 

av att vara delaktig i sin frus sjukdom:  

 

”I´ve been up there to have a look, so now I know how she has it up there. To me it´s 

important to have a picture of where she is. And I know how she has it, what the 

machines look like, that she´s got a TV of her own.” (Ziegert & Fridlund, 2001, s. 236).  

 

När dialysen blev en del av livet vågade patienten ta övertag om sin egenvård. Att bli 

beroende av behandlingen hindrade dem inte från en önskan om ett normalt liv och att 

inte enbart bli sedd som en dialyspatient. Patienterna uttryckte att endast bli bekräftad 

som patient resulterade i att dem förlorade självständigheten (Hagren, et al. 2001). 

 

Önskan att få en djupare förståelse 

Bristande kunskap kring njursvikten och dess behandling: 

 

“I knew absolutely nothing about dialysis… I went home starting to plan to die.” 

(Clarkson & Robinson, 2010, s. 33). 

 

I Clarkson och Robinson (2010) artikel beskriver patienten att allting sker plötsligt och 

utan förvarning. Tidig information och undervisning kring sjukdomen ger patienten 

kunskap till att styra och vara en del av njursvikten. Hela familjen har ett behov av 

kunskap gällande medicinering, effekterna av dialysbehandling samt att få en förståelse 

kring varför restriktionerna är nödvändiga. Efter dialysbehandling kan patientens 

välbefinnande kraftigt variera. Därför är information till familjen betydande då en 

förberedd familj kan utgöra ett starkare stöd. Utan kunskap och förståelse är det svårt att 

möta varandra samt finnas till hands i svåra situationer. 

 

Patienten upplever att vårdpersonal vanligtvis glömmer att förklara det för givna tagna 

kring sjukdomen (Clarkson & Robinson, 2010). Det finns en bristfällig kommunikation 

och patienterna uttrycker en önskan att sjuksköterskan skall fungera som en samordnare 

mellan olika instanser, som exempelvis till psykolog och dietist. På grund av att 

patientens hälsa där tröttheten är central är det mödosamt med ett eget initiativtagande 

till kontakt med andra professioner (Hagren, et al. 2005).  

 

Hollingdale och Sutton (2008) belyser att när dialysbehandlingen blev oundviklig fanns 

önskan hos patienten samt familjen kring bättre undervisning. Kostrestriktionerna 

behöver synliggöras för att öka förståelsen av dess innebörd. Patienter upplevde att kost 

undervisningen skall ges av en dietist redan vid diagnostillfället. Undervisningen är 

viktig att delge all vårdpersonal inom njursjuksvården för att minimera felaktig 

information som leder till förvirring hos patienten. Det är av sin vikt att familjen får 

delta vid kost undervisningen då dem ofta upplever frustration kring middags planering 

och matlagning. Kost restriktionerna kräver kunskap, får att uppnå en bättre hälsa är det 

angeläget att restriktionerna blir en del av familjens vardag. 
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 En patient beskriver vikten av förståelsen kring kostrestriktionerna: 

 

” It´s probably very important (diet) but I think a lot of the time we tend to ignore it … 

The dietitian said if you eat that you know and whatever … and certainly I tried it and I 

wasn´t very well and they were right, so you know, I think diet is most important.” 

(Hollingdale & Sutton, 2008, s. 138). 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vi valde att skriva hela uppsatsen tillsammans för att båda skall få en likartad kunskap 

kring området. Under arbetets gång har idéer förts fram och tillbaka för att kunna 

utvecklas på bästa sätt. Arbetssättet har varit ett bra alternativ för oss, då samarbetet har 

fungerat väl. I uppsatsen valde vi att använda begreppet familj i stället för närstående. 

Vilket grundades i att våra original artiklar utgick från ett familjeperspektiv samt 

baserades utifrån en hel familj.  

 

Kvalitativa artiklar kring dialys var fåtaliga då många artiklar var publicerade med ett 

tidsperspektiv på 15-20 år eller publicerade på ett språk vi inte kunde hantera. De 

databaser som använts var Chinal, PubMed samt Medline. Valet av databaserna gjordes 

utifrån vårt ämnesområde samt tidigare erfarenhet av databaserna. PubMed gav ett 

större urval i jämförelse med Chinal och Medline vid användandet av våra sökord (se 

bilaga 1). Det var till vår fördel då vi fann artiklar som inte påträffades i de andra 

databasarna. En kvalitativ ansats valdes eftersom det stämde bra överens med vårt syfte. 

Vi anser att vårt syfte skapar en djupare förståelse till sjuksköterskan. Vilket är 

betydelsefullt då många patienter i original artiklarna erfar att sjuksköterskan saknar 

kunskap kring deras upplevelser. Vi valde att inkludera artiklar som involverar både 

hemodialys och peritonealdialys då ett bredare perspektiv skapas. De artiklar vi fann 

kompletterar varandra väl och belyser en mängd likheter. Ett fåtal artiklar kring kost 

samt familjens upplevelser resulterade i att två separata studier med samma författare 

användes i uppsatsen. Detta anser vi gav oss en djupare förståelse kring 

familjeperspektivet och den bristfälliga forskningen kring ämnet. Vi valde att inte 

specificera något geografiskt område, vilket vi i efterhand tycker var en god ide, på 

grund av de fåtal artiklar som finns inom området. De sökord som vi har använts oss av 

har givit oss många artiklar som motsvarat vårt syfte. Vi eftersträvade aktuell forskning 

vilket gjorde att vi begränsade artikelsökningen till ett tidsperspektiv inom 10 år. Vi 

använde oss utav Fribergs (2006) analysgång som är inspirerad av Evans (2003) 

analysmodell. Eftersom artiklarna belyste likartade problem var det inte svårt att finna 

våra huvudteman dock klurigare att utveckla subteman som belyste upplevelser. I 

resultatdelen användes 10 kvalitativa artiklar med ett vårdvetenskapligt perspektiv. 

Artiklarna var utförliga och har givit oss god information kring ämnet. De innehöll ett 

stort antal citat vilket stärker uppsatsens trovärdighet.  
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Resultatdiskussion 

 

På 1960- talet startades den effektiva uremi vården i Sverige (Prütz, 2004). 

Dialysbehandlingen tog då 10 – 12 timmar per behandlingstillfälle (Furuland & 

Wikström, 2008). Idag är dialystillfällena fyra till fem timmar (Grefberg & Johansson, 

2007). I och med det bedömer vi att utvecklingen går framåt och när tiden reduceras får 

patienten en ökad livskvalitet, vilket framgår i resultatdelen. Vi ser att tiden är en central 

faktor i vardagen för både patienten och familjen. I resultatet har flertalet familjer tagit 

upp förlusten av sin närstående då sjukdomen upptar en stor del av livet.  

 

Utifrån original artiklarna framgår det att tröttheten ständigt närvarar och inverkar på 

både patienten och familjen, många uppoffringar krävs från alla parter. Genom 

artiklarnas citat framkommer det att flera patienter upplever en besvikelse av att inte 

räcka till för sig själv och för andra. Dem upplever dessutom att det är genant då 

sluddrigt tal med osammanhängande meningar uppstår vid konversationer. Detta 

belyser Lee, et al. (2007) i artikeln, vilket vi anser är en viktig del som de forskat kring. 

Patienten upplever det frustrerande att den funktionella tröttheten är svår att vinna över. 

Rädslan att inte kunna ta sig hem under en promenad då energiförrådet sviktar (Heiwe, 

et al. 2003). Vi anser att det är ett otroligt lidande när den mentala tröttheten begränsar 

patienten att delta i sociala sammanhang. Då patienten vill övervinna tröttheten genom 

att gå på sociala event, finner de oftast ingen glädje i deltagandet. Patienten har ingen 

energi över till att delta i konversationer, inte ens till skratt (Hagren, et al. 2005). Därför 

förstår vi att patienten väljer att stanna hemma, då känslan av utanförskap uppstår på 

sociala event. I resultatet framgår det att omfattande livsförändringar uppstår, vilket 

kräver att en ny identitet måste skapas. Det kan vara besvärligt att skapa en ny identitet 

då det är svårt att släppa taget om den person som önskas att vara. Al-Arabi (2006) 

beskriver patienters upplevelser av att vara beroende av dialysbehandling utifrån olika 

åldersgrupper. Vi ser en tydlig skillnad i dessa upplevelser mellan de olika åldrarna. Då 

en småbarnsförälder oftast sätter sina barn i centrum och fokuserar tiden på dem så 

sörjer den yngre patienten mestadels för de förlorade aktiviteterna samt den förlorade 

tiden. Under skrivandets gång har intresset för åldersskillnaden väckts då patientens 

beroende visat sig ur olika synvinklar. Utifrån inkluderat material samt reflektion anser 

vi att den äldre människan har haft en större möjlighet att utforma fler copingverktyg för 

att bemästra ohanterbara situationer. Därför tror vi att den yngre människan kan ha 

svårare att acceptera beroendet som dialysen medför. En ung människa som ännu inte 

hunnit utforska livet tror vi lättare kan sörja för den vardagen som nu tagits ifrån dem. 

Medan den äldre människan kanske kan glädjas åt andras lycka som kan vara att se sina 

barnbarn växa upp. Det är betydelsefullt att utforma dagen efter ens egen kapacitet 

istället för att jämföra sig med signifikanta andra. Vi anser att tröttheten är en faktor i 

livsförändringen som ständigt påverkar patienten i vardagen. Känslan av prestation 

leder till ett ökat välbefinnande. Många patienter upplever njursvikten som en 

känslomässig kamp i livet. Kampen innefattar sjukdomen, behandlingens effekt, 

restriktioner samt inskränkning på livskvaliteten. Vi finner att det är nödvändigt att 

patienterna accepterar dialysbehandlingen då den är livsupprätthållande. För att orka 

uthärda kampen underlättar det att skapa en positiv attityd. Vilket styrks utav artikeln 

som är skriven av Gregory, Way, Hutchinson, Barrett och Parfrey (1998).   

 

Pelletier-Hibbert och Sohi (2001) beskriver tre copingstrategier som vi belyst i 

uppsatsens resultat: Få stöd genom sin tro på Gud, ta dagen som den kommer samt finna 

positiv mening. Genom att hålla fast vid en tro kan livet underlättas, det är genom tron 
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patienten vågar delge sina innersta känslor. Vilket vi anser är nödvändigt för att 

minimera den psykiska påfrestningen. Sjukdomen innebär att patienten och familjen 

utarbetar nya rutiner, då flexibilitet behöver bli det centrala. Vi anser att det är en stor 

omställning för alla i familjen. Att ta dagen som den kommer är en viktig strategi men 

kan samtidigt utgöra en stor begränsning då patienten eller familjen inte kan planera 

inför framtiden. Vi anser att en familj som har väl utarbetade copingstrategier kan på ett 

bättre sätt hantera de problem som uppstår i vardagen. I resultatet betonar patienten 

vikten att bevara meningsfulla aktiviteter. Det anser vi kan stärka deras självkänsla samt 

skapa en mening med livet. Att bevara det som frambringar glädje i livet, tror vi kan 

vara glöden till att fortsätta kampen. Utifrån vårt resonemang kan ett livslidande 

utvecklas om förståelsen samt coping resurser inte finns i familjen. Därför tycker vi att 

sjuksköterskan bör utarbeta copingstrategier för att handleda patienten samt familjen i 

ett tidigt skede och förbereda dem i riktning mot förväntade situationer. Lindqvist, 

Carlsson och Sjödén (1998) betonar att den optimistiska copingstrategin är den mest 

effektiva och använda strategin hos patienterna. Den optimistiska copingstrategin kan 

jämföras med den problemfokuserade copingstrategin som Brattberg (2008) talar om i 

uppsatsens bakgrund. Vi anser att sjuksköterskan har en signifikant funktion i 

sambandet då de kan hjälpa patienten samt familjen att skapa hopp inför nuet och 

framtiden. Den känslomässiga copingstrategin innebär bland annat att söka stöd i 

sociala sammanhang för att kunna uttrycka och hantera sina känslor. Detta sociala stöd i 

den känslomässiga copingstrategin är en yttre resurs som tagits upp i bakgrunden 

(Brattberg, 2008). Vi anser att ett socialt stöd är nödvändigt för att bemästra njursvikten. 

Det sociala stödet som familjen ger kan hjälpa den närstående att bibehålla sitt sociala 

nätverk till signifikanta andra.  

 

Utifrån Hagren, et al. (2005) påvisas en osäkerhet hos sjuksköterskan som vi kopplat 

ihop med den känslomässiga distansen de tar till patienten. Därför bedömer vi att 

kunskapen som framkommit genom resultatdelen betydelsefull och karaktäristiskt för 

sjuksköterskans utveckling i omvårdnaden med patienten. Det är av stor vikt att 

sjuksköterskan undervisar patienten och familjen kring restriktioner, den förändrade 

livsstilen och bundenheten dialysen medför. Gregory, et al. (1998) klargör att tidens 

gång inte alltid lindrar lidandet. Därför menar vi att sjuksköterskan kontinuerligt bör 

undervisa patienten samt familjen. Vi anser att undervisningen skall ske i ett tidigt 

skede, vilket styrks utav Bergh (2003). Hon talar kring vikten av en tidig undervisning. 

Det kan vara svårt för de närstående att lyfta fram kritik till vårdgivarna samt våga fråga 

kring basala problem. Detta problem kopplade vi samma med ett citat där en man 

skapade sitt egna öde och trodde han skulle dö. Genom att söka information på annat 

håll anser vi kan bli missvisande. Bergh (2003) talar vidare om att förändring behöver 

komma ifrån patienten själv, därför är det viktigt att anledningen till förändringen 

förklaras. Genom detta kan patienten samt familjen förberedas inför väntade situationer 

vilket Clarkson och Robinson (2010) belyser att en förberedd familj kan utgöra ett 

starkare stöd. Vi bedömer ur sjuksköterskans synvinkel att familjen är det centrala 

stödet för patienten. Därför behöver professionen avsätta tid och engagemang att göra 

familjen delaktig i vården.  

 

Ur vårt resultat framkommer det att flera patienter lätt förlorar motivationen då dem 

mister en väsentlig del av livet. Av den orsaken är det av sin vikt att professionen delger 

kunskap för att skapa en helhet för patienten. Detta styrker Gregory, et al. (1998) där de 

belyser familjens stöd och uppmuntran som värdefullt. För att kunna delge kunskap 

krävs det att sjuksköterskan finner en förståelse för patienten och familjens förändrade 

livssituation. Genom förståelse kan sjuksköterskan möta dem med empati.  
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I Hagren, et al. (2001) artikel belyser de att många patienter upplever det problematiskt 

med att bibehålla integriteten. Då patienten är svårt sjuk anser vi att det kan det vara 

besvärligt att strida för sin integritet. För att förhindra att sådana situationer uppstår 

anser vi att sjuksköterskan skall omhänderta patienten med ett medvetet 

förhållningssätt. Enlig Bergh (2003) kan en medvetenhet kring sin inställning uppstå om 

sjuksköterskan reflekterar och handlar utifrån empati samt med respekt för patienten. 

Det är viktigt att sjuksköterskan ser och vågar bekräfta dem i den undervisande 

situationen. Att tiden på dialysenheten blir så tillfredställande och lekfull som möjligt 

kan skapas om sjuksköterskan ger möjlighet till en individanpassad vård. Vilket artikeln 

Hagren, et al. (2005) belyser, att erbjuda patienten underhållning exempelvis att få se på 

tv, film samt lyssna på musik är betydelsefullt. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Patienten är bunden till dialysmaskinen och får där utrymme för existentiella frågor över 

livet så som rädslan för döden (Hagren, et al. 2001). Detta anser vi kan vara bra för 

patienten att själv fundera och ta ställning till sina åsikter. Vi anser att sjuksköterskan 

behöver finnas tillhands och se patientens behov, en lyssnande medmänniska kan ge 

tröst och trygghet. Familjen upplever oro av dialysens biverkningar men samtidigt är 

dialysen det mest tröstande då den närstående är svårt sjuk och beroende av vård 

(Gregory, et al. 1998). Lindqvist, et al. (1998) beskriver att patienter med hemodialys 

har en lägre grad av välbefinnande jämfört med patienter som har peritonealdialys. Vi 

har diskuterat och sett ett mönster utifrån våra artiklar. Tiden samt bundenheten utgör en 

viktig faktor för välbefinnandet. Patienter med peritonealdialys är mer självständiga då 

de har möjlighet att påverka sin behandlingsplan och därmed kunna styra tiden när 

dialysen skall inträffa.  

 

Sjukdomen tär på relationen, finns det inga utarbetade copingstrategier så finns ingen 

ork att tillsammans vinna över kampen. Familjen anser att när tröttheten blir 

framträdande uteblir vardagssysslor då kan ens närstående upplevas som självisk och lat 

med ett svängande humör (White & Grenyer, 1999). En separation kan då kännas som 

ett lättare alternativ. Därför bedömer vi att det är av vikt att dialysenheten utarbetar 

riktlinjer som kan hjälpa sjuksköterskan att handleda patienten samt familjen. 

Därigenom kan de uppleva ett minskat lidande trots att sjukdomen ständigt gör sig 

påmind.   

 

 

Förslag till vidare forskning 

Författarna anser att det finns en bristfällig forskning kring familjeperspektivet samt 

kostrestriktionerna. Flertalet artiklar har publicerats kring 1990 – talet och då teknikens 

värld utvecklats så som den reducerade tiden vid dialysbehandlingen anser vi att ny 

forskning behövs inom en snar framtid. Vi har funnit välutvecklade artiklar som belyser 

copingstrategier, dock bristfällig information hur sjuksköterskan kan ta till sig 

strategierna och använda dem i det pedagogiska mötet med patienten. Vi anser att det är 

av vikt att forska kring sjuksköterskans pedagogiska funktion då många patienten 

upplever ett bristfälligt bemötande. Ovanstående forskning anser vi skall utföras genom 

en kvalitativ intervjumetodik.  
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Bilaga 1 

Sökhistorik 

Databas Sökord Antalträffar Titel NR. 

CHINAL Dialysis 

AND 

Experience 

AND  

Coping 

TILLSAMMANS 

6 207 st 

 

47 913 st 

 

12 113 st 

18 st 

Life on dialysis: a lived 

experience 

1 

CHINAL Kidney failure 

AND 

Experience 

AND 

Living with 

failure 

TILLSAMMANS 

8 287 st 

 

47 913 st 

 

158 st 

 

2 st 

Living with chronic renal 

failure: patients´ 

experiences of their 

physical and functional 

capacity 

2 

CHINAL Kidney failure 

AND 

Experience  

AND 

Quality of life 

AND 

Dialysis 

TILLSAMMANS 

8 287 st 

 

47 913 st 

 

33 436 st 

 

6 207st 

24 st 

Maintenance 

hemodialysis: patients 

experience of their life 

situation 

18 

 

 

 

 

 

 

 

CHINAL Experience 

AND 

Dialysis 

AND 

Kidney failure 

TILLSAMMANS 

47 913 st 

 

6 207 st 

 

8 287 st 

124 st 

The fatigue experience of 

haemodialysis patients in 

Taiwan 

61 

CHINAL Family 

AND 

Dialysis 

TILLSAMMANS 

83 263 st 

60 207 st 

196 st 

 

“Time for dialysis as time 

to live”: Experiences of 

time in everyday life of 

the Swedish next of kin 

of hemodialysis patients 

44 

PUBMED Family 

AND 

Kidney failure 

AND 

Experience 

AND 

Coping 

TILLSAMMANS 

340 581 st 

 

53 841 st 

 

165 321 st 

 

46 170 st 

5 st 

 

Sources of uncertainty 

and coping strategies 

used by family members 

of individuals living with 

end stage renal disease 

5 
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PUBMED 

 

Kidney failure 

AND 

Nutrition 

AND 

Family 

TILLSAMMANS 

 

53 841 st 

 

95 856 st 

 

340 581 st 

14 st 

 

Facilitating dietary 

change in renal disease 

investigating patients´ 

perspectives 

3 

PUBMED Family 

AND 

Kidney failure 

AND 

Quality of life 

AND 

Experience 

TILLSAMMANS 

340 581 st 

 

53 841 st 

 

110 110 st 

 

165 321 st 

14 st          

Quality of life: subjective 

descriptions of challenges 

to patients with end stage 

renal disease 

8 

MEDLINE Family 

AND 

Dialysis 

AND 

Experience 

TILLSAMMANS 

303 072 st 

 

41 945 st 

 

164 308 st 

78 st 

The haemodialysis 

machine as a lifeline: 

experiences of suffering 

from end-stage renal 

disease 

74 

MEDLINE Family 

AND 

Dialysis 

AND 

Quality of life 

AND 

Experience 

TILLSAMMANS 

303 072 st 

 

41 945 st 

 

100 004 

 

165 321 st 

24 st 

Conceptions of life 

situation among next-of-

kin of haemodialysis 

patients 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

Bilaga 2 

Artiklar analyserade enligt Febe Friberg analysmetod 

 Perspektiv Problem & 

Syfte 

Metod (analys, 

urval m.m.) 

Resultat Diskussion 

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 

Patient-

perspektiv 

Vård-

vetenskapligt 

perspektiv 

Syftet med 

studien var att 

beskriva den 

dagliga 

livskvalitén, 

hos patienter 

som befinner 

sig i slutskedet 

av sin njursvikt  

 

Kvalitativ 

metod. 

Naturalistisk 

intervjumetod. 

Halvstrukturerad 

intervju studie. 

80 patienter över 

18 år skall ha 

behandling 

minst 3 gånger 

per vecka. 

Hemodialys- 

centers databas i 

sydvästra USA 

användes för att 

välja deltagare. 

Patienterna 

lyckades 

bibehålla 

livskvalitet trots 

begränsningarna 

som dialysen  

medför. 

Patienter med 

njursvikt 

strävar efter att 

vara tillfreds 

och acceptera 

sin sjukdom. 

Strategier är 

viktiga för att 

få kontroll 

över 

situationen och 

må bra. 

Titel: 

Sources of 

Uncertainty 

and Coping 

Strategies 

Used by 

Family 

Members of 

Individuals 

Living with 

End Stage 

Renal 

Disease 

Författare: 

Pellertier-

Hibbert, M., 

& Sohi, P. 

Tidskrift: 

Nephrology 

Nursing 

Journal 

Årtal: 2001 

Familje-

perspektiv 

Vård-

vetenskapligt 

perspektiv 

Syftet är att 

analysera 

familje-

medlemmars 

upplevelse 

kring kronisk 

njursvikt som 

behandlas med 

dialys 

Kvalitativ studie. 

Fenomenologisk 

ansats. 

Intervjuer med 

öppna frågor 

användes. 

Individerna skall 

vara bosatta I 

östra Canada och 

vara över 19 år, 

Prata flytande 

engelska samt ha 

en närstående 

med njursvikt. 

Fokusgrupp 

användes för att 

kunna jämföra. 

Intervjuerna 

utfördes på 

sjukhuset.  

Vid analysering 

av data användes 

en tematisk 

analys  

Resultatet av 

studien visar att 

behovet av 

riktlinjer som 

underlättar för 

familje-

medlemmar att 

hantera 

osäkerheter i 

vardagen 

behöver 

utformas. 

Studien visar 

resultat som 

inte är 

förvånande. 

Sjukdomen har 

en stor 

inverkan på 

livskvaliteten 

hos både 

familjemedlem

men samt 

patienten själv.  

Okunskap 

kring sjukdom 

och behandling 

leder till att 

rutiner och 

oväntade 

situationer är 

svåra att 

hantera. 
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Titel: Living 

with chronic 

renal failure: 

patients´ 

experiences 

of their 

physical and 

functional 

capacity. 

Författare: 

Heiwe, S., 

Clyne, N., &  

Abrandt-

Dahlgren, M. 

Tidskrift: 

Physiotherap

y Research 

International. 

Årtal: 2003 

Patient-

perspektiv 

Vård-

vetenskapligt 

perspektiv 

Beskriva och 

analysera 

patienter med 

njursvikt i de 

olika 

dialysfaserna. 

Upplevelsen 

av psykiska 

och fysiska 

kapaciteten i 

vardagen 

Kvalitativ studie. 

Fenomenografis

k ansats. 

Halvstrukturerad 

intervju studie. 

16 patienter 

varav 5 patienter 

i predialysfasen, 

5 patienter med 

hemodialys och 

6 patienter med 

peritonealdialys. 

Ett strategiskt 

urval utfördes 

vid njurkliniken 

på Karolinska 

sjukhuset i 

Sverige. 

Upplevelser av 

den mentala och 

fysiska 

tröttheten samt 

den reducerade 

kapacitet. 

Upplevelsen av 

stress, tidsbrist 

och den 

förlorade 

friheten i det 

dagliga livet.  

Förståelsen för 

patienters 

upplevelse av 

vardagen, för 

att kunna 

utforma ett bra 

möte gentemot 

patienter med 

njursvikt. 

Titel: Life 

on Dialysis: 

A Lived 

Experience. 

Författare: 

Clarkson, 

K.A., & 

Robinson, K. 

Tidskrift: 

Nephrology 

Nursing 

Journal 

Årtal: 2010 

Patient-

perspektiv 

Vård-

vetenskapligt  

perspektiv 

Syftet med 

studien är att 

utforska 

patienters 

upplevelse av 

den adekvata 

kunskapen 

kring njursvikt 

för att undvika 

komplikationer 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Intervjuer med 

öppna frågor 

utfördes. 

De 10 första som 

uppföljde 

kriterierna fick 

delta i studien. 

Individerna 

skulle vara 

bosatta i 

Oklahoma, vara 

över 18 år och 

haft dialys i 

minst 3 

månader. 

4 deltagare med 

peritonealdialys 

och 6 deltagare 

med hemodialys 

med ålder från 

26-85 år. 

Dialystiden 

bland deltagarna 

var mellan 6 

månader till 27 

år.  

Kategorier så 

som 

restriktioner, 

begränsningar, 

kroppsliga/ 

känslomässiga 

utmaningar, 

copingstrategier 

och bristande 

information 

tydliggörs i 

artikelns 

resultatdel. 

Tidig 

utbildning 

tillsammans 

med 

sjuksköterska, 

ger fördel för 

livskvaliteten 

hos både 

patient och 

närstående för 

att hantera 

vardagen. 
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Titel: 

Maintenance 

haemodialysi

s: patients´ 

experiences 

of their life 

situation. 

Författare: 

Hagren, B., 

Pettersen, I-

M.,Severinss

on, E., 

Lützén, K., & 

Clyne, N. 

Tidskrift: 

Journal of 

Clinical 

Nursing. 

Årtal: 2005 

Patient-

perspektiv 

Vård-

vetenskapligt 

perspektiv 

Syftet är att 

undersöka 

patientens 

lidande vid 

kronisk 

njursvikt som 

genomgår 

hemodialys. 

Fokus låg på 

hur 

behandlingen  

inkräktar på tid 

och rum samt 

patienters 

upplevelser av 

vården 

Kvalitativ 

studie. 

Halv-

strukturerade 

intervjuer 

genomfördes. 

114 individer 

som har haft 

dialys i minst 3 

månader på 3 

olika sjukhus i 

Sverige 

tillfrågades.  

Slutligen deltog 

41 patienter med 

en ålder mellan 

29-86 år i 

studien (15 

kvinnor samt 26 

män). 

De tre 

huvudteman som 

identifierades var 

att inte finna tid 

för att leva, 

känslor i 

samband med 

vårdsituationen 

och försöka att 

hantera 

restriktionerna i 

livet. 

Patienterna 

uttrycker 

indirekt en 

existentiell 

kamp. Där tid 

och rum var 

viktigt för den 

existentiella 

dimensionen vid 

kronisk 

njursvikt. 

Vårdpersonal är 

inte alltid 

medveten om 

patienternas 

sårbarhet. 

Rutiner behöver 

därför skapas. 

Titel: 

Conceptions 

of life 

situations 

among next-

of-kin of 

haemodialysi

s patients 

Författare: 

Ziegert, K., & 

Fridlund, B. 

Tidskrift: 

Journal of 

Nursing 

Management 

Årtal: 2001 

 

Familje-

perspektiv 

Vård-

vetenskapligt 

perspektiv 

Syftet är att 

beskriva hur de 

närmast 

anhöriga 

upplever 

livssituationen 

då en i familjen 

är beroende av 

dialys 

Kvalitativ studie 

med en 

fenomenografis

k ansats. Data 

materialet 

samlades genom 

att de intervjuat 

12 individen 

som har en 

pågående 

behandling. 

Öppna frågor 

ställdes kring 

livssituationen.  

Sex huvudteman 

framkommer i 

resultatet. Känsla 

av bundenhet, 

social isolering, 

känsla av 

livsförändring, 

känslan av 

trygghet i livet, 

känsla av en 

hotande framtid 

samt att främja 

hälsan. 

Det centrala i 

artikeln är 

bundenheten, att 

alltid behöva 

planera dag för 

dag. Sjukdomen 

gör sig ständigt 

närvarande. Ett 

djupt 

engagemang 

från de anhörig 

resulterar i en 

ständig oro och i 

ett långsiktigt 

förlopp kan de 

anhöriga förlora 

styrkan till att 

stötta. Kontakten 

till 

sjuksköterskan 

kan förbättras då 

en förståelse 

kring patientens 

sociala liv 

skapas. 

Titel: 

Facilitating 

dietary 

change in 

renal disease: 

Patient-

perspektiv 

Vård-

vetenskapligt 

perspektiv 

Artikelns syfte 

är att utforska 

kosten 

betydelse hos 

njursjuka samt 

Kvalitativ 

studie. 

Intervjuer med 

öppna frågor 

användes. 

Tre teman 

framkommer i 

resultatet så som 

personliga 

attityder/känslor, 

Ett av 

huvudproblemet 

var att behöva 

sluta med en 

nyttig kost. 
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investigating 

patients´ 

perspectives 

Författare: 

Hollingdale, 

R., Sutton, 

D., & Hart, 

K. 

Tidskrift: 

Journal of 

Renal Care 

Årtal: 2008 

 

utbildningens 

betydelse av 

kost-

omläggning 

Det är en 2 stegs 

studie, varav 

denna är den 

första studien. 

Urvalet gjordes 

från homogena 

undergrupper. 

Studien hade en 

fokusgrupp som 

de jämförde 

med. 

Patienterna 

befinner sig i 

olika stadier av 

sjukdomen. 10 

deltagare blev 

inbjudna till 

vardera grupp. 

Studien hade ett 

etiskt 

godkännande 

från Isle of 

Wight, 

Portsmouth and 

SE hants 

Research Ethics 

Committee. 

Data 

analyserades 

utifrån en 

systematisk 

analysprocess. 

inverkan på livet 

samt information 

och kunskap. 

 

Patienter i de 

olika faserna 

anser att kost 

informationen 

skall ges då 

diagnosen av 

njursvikt 

fastställs. 

Artikeln 

kommer även 

fram till att 

undervisning 

och stöd skall 

ges både till 

patient samt 

närstående. 

Titel: The 

fatigue 

experience of 

haemo-

dialysis 

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 

Patient-

perspektiv 

Vård-

vetenskapligt 

perspektiv 

Artikelns syfte 

är att ge en 

förståelse av 

tröttheten ur 

patientens 

perspektiv 

Kvalitativ 

studie. 

Fördjupad 

intervju 

metodik. 

Datainsamling 

på sjukhus i 

södra Taiwan på 

dialysenheten. 

Från januari 

2001- december 

2001. Colazzi´s 

metod användes 

för att analysera 

data. 4 män och 

10 kvinnor 

deltog i studien 

med ålder från 

26- 72år.  

Huvudteman i 

artikeln är fysisk 

trötthet, 

emotionell 

trötthet samt 

kognitiv trötthet.   

Artikeln 

kommer fram till 

att tröttheten är 

multi-

dimensionell. 

Genom en ökad 

förståelse av 

tröttheten kan 

sjuksköterskan 

bättre planera 

och utforma 

relevanta 

strategier för 

hemodialys 

patienter.   



 28 

Titel: The 

haemodialysi

s machine as 

a lifeline: 

experiences 

of suffering 

from end-

stage renal 

disease.  

Författare: 

Hagren, B., 

Pettersen, I-

M., 

Severingsson, 

E., Lützén, 

K., & Clyne, 

N. 

Tidskrift: 

Journal of 

Advanced 

Nursing. 

Årtal: 2001 

Patient-

perspektiv 

Familje-

perspektiv 

Vård-

vetenskapligt 

perspektiv 

Syftet är att 

beskriva 

patientens 

upplevelse av 

lidandet som 

följd av 

njursjukdomen 

i slutskede 

Kvalitativ 

hermeneutisk 

studie med halv-

strukturerade 

intervjuer. 15 

deltagare (8 

kvinnor och 7 

män) med 

åldern från 50-

86 år. Haft 

dialys-

behandling i 

minst 3 månader 

på ett sjukhus i 

Sverige. 

Två huvudteman 

framkommer i 

artikeln. 

Hemodialys-

maskinen som en 

livlina. Det andra 

huvudtemat var 

att lindra 

lidandet. 

Att vara 

beroende av 

dialys begränsar 

friheten.  

Patienten är 

bunden till 

dialysmaskinen 

samt 

vårdgivarna. 

Tidsreduceringe

n och beroendet 

är påfrestande 

för familjen 

samt det sociala. 

Att acceptera 

beroende kan 

lindra lidandet 

samt att 

sjuksköterskan 

främjar själv-

ständighet. 

Titel: “Time 

for dialysis as 

time to live”: 

Experiences 

of time in 

everyday life 

of the 

Swedish next 

of kin of 

hemodialysis 

patients. 

Författare: 

Ziegert, K., & 

Fridlund, B. 

Tidskrift: 

Nursing and 

Health 

Sciences. 

Årtal: 2009 

Familje-

perspektivet 

Vård-

vetenskapligt 

perspektiv 

Syftet är att 

studera 

tidsinnehållet i 

vardagen 

utifrån de 

anhöriga som 

har en 

familjemedlem 

med 

hemodialys 

Kvalitativ studie 

med en 

fenomenologisk 

ansats. 

Intervjuer 

utfördes. 38 

deltagare med 

pågående 

hemodialys-

behandling i 

sydvästra 

Sverige. De 

närstående 

skulle ha minst 

1 års erfarenhet 

av hemodialys. 

20 närstående 

fullföljde 

studien. 

Sammanlagt var 

det 58 deltagare. 

En etisk 

kommitte i Lund 

har godkänt 

studien. 

Tre huvudteman 

som 

framkommer i 

artikeln är; Den 

splittrade tiden, 

innehållslös tid, 

samt den 

oavbrutna tiden. 

Resultaten 

påvisar en 

minimerad tid 

sam det vanliga 

livet för de 

närstående är 

reducerat. 

De närstående 

beskriver den 

reducerade tiden 

i vardagen. 

Njursvikten 

samt 

behandlingen 

spelar en stor 

roll i vardagen 

som påverkar de 

närståendes tid 

på grund av 

mycket oro. Det 

är viktigt att 

sjuksköterskan 

är medveten om 

tiden och 

anpassar vården 

efter familjen.   
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Bilaga 3 

Temaorganisation 

 

Maintenance haemodialysis: patient´s experience of their life situation. 

 Not finding space for living 

 Feelings evoked in the care situation 

 Attempting to manage restricted life 

Sources of uncertainty and coping strategies used by family members of individuals 

living with end stage renal disease. 

 Sources of uncertainty 

 Coping strategies 

Quality of life: subjective descriptions of challenges to patients with end stage renal 

disease. 

 Life restricted 

 Staying alive 

 Feeling good 

Facilitating dietary change in renal disease: investigating patients´ perspective. 

 Personal attitudes/emotions 

 Impact of life 

 Information/knowledge 

Life on dialysis: a lived experience 

 Restricted life 

 Limitations 

 Body/mind/spirit challenge 

 Coping 

 Areas lacking 

Living with chronic renal failure: patients´ experiences of their physical and functional 

capacity. 

 Fatigue 

 Reduced functional capacity 

 Temporal stress 

 

The fatigue experience of haemodialysis patients in Taiwan. 

 

 Physical fatigue 

 Affective fatigue 

 Cognitive fatigue 
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“Time for dialysis as time to live”: Experiences of time in everyday life of the Swedish 

next of kin of hemodialysis patients. 

 Fragmented time 

 Vacuous time 

 Uninterrupted time 

 

The haemodialysis machine as a lifeline: experiences of suffering from end-stage renal 

disease. 

 The haemodialysis machine as a lifeline 

 Alleviation of suffering 

 

Conceptions of life situation among nex-of-kin of haemodialysis patients. 

 A feeling of confinement 

 A feeling of social isolation 

 A feeling of a changed life world 

 A feeling of security in life 

 A feeling of a threatening future 

 Promoting health 
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Njursvikt 

Upplevelsen att vara beroende av dialys samt förståelse för familjens 

förändrade livsvärld  - HUVUDTEMAN 

 

 

 

 

 
 

En hjälp i livet 

 

Coping strategies 

Coping 

 

Förändrad familjerelation 

 

Staying alive                   

Feeling good 

Sources of uncertainty 

 Fragmented time 

Vacuous time 

Uninterrupted time 

A feeling of social isolation 

A feeling of a changed life world 

A feeling of confinement 

A feeling of a threatening future 

Promoting health 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsförändringar 

 

Limitations          

Restricted life 

Life restricted  

Fatigue 

Temporal stress  

Not finding space for living 

Reduced functional     

capacity  

Impact of life  

Personal attitudes/emotions  

Body/mind/spirit challenges 

Physical fatigue 

Affective fatigue 

Cognitive fatigue  

Attempting to manage 

restricted life 

 

Kommunikationens betydelse 

 

Information / knowledge 

Areas lacking 

Feelings evoked in the care situation 

The haemodialysis machine as a lifeline 

A feeling of security in life 

 

 

 


