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Sammanfattning    

En av njurarnas funktion är att rena blodet från slaggprodukter och överflödig vätska. 

Vid njursvikt försämras denna förmåga och dialys kan behövas för att kompensera 

funktionen. Det finns två olika dialysmetoder; hemodialys och peritonealdialys, vilket 

renar blodet på en konstgjord väg. Personer som erhåller hemodialys behandlas 

vanligtvis på sjukhus men liksom peritonealdialys  går det att behandlas med 

hemodilays även i personens egna hem. Sjuksköterskan har ett ansvar att kunna ge en 

god vård vilket bland annat innebär att ta hänsyn till och få en uppfattning om personens 

livsvärld. Detta är en förutsättning för att kunna möta patienten, för att kunna ge 

individanpassad utbildning samt att arbeta hälsobefrämjande specifikt mot den enskilde 

personens behov. Syftet med litteraturöversikten var att beskriva personers upplevelser 

och erfarenheter av att leva med hemdialys. Metod var en litteraturöversikt där analysen 

utgjordes av sju kvalitativa och tre kvantitativa artiklar. Resultatet visade att hemdialys 

har en positiv inverkan på hälsan och att personerna upplevde en känsla av frihet. 

Sjuksköterskans stöd har visats ha en stor betydelse för personerna och att det är viktigt 

med en noggrann utbildning. Personerna upplevde en oro över att de var ensamma i 

ansvaret för behandlingen och även för att komplikationer skulle uppstå. 

Dialysbehandlingen gjorde att hemmet förändrades då mycket material skulle förvaras, 

det visades även att familjens stöd var betydelsefullt. Slutsatsen är att hemdialys har en 

positiv påverkan på hälsan men det har även visats skapa oro gällande det stora ansvaret 

för behandlingen. Sjuksköterskans stöd är betydelsefullt för att stärka personens 

självförtroende. Kunskapen kan användas för att förbättra sjuksköterskans 

hälsofrämjande arbete.  
 

Nyckelord:  Hemdialys, Personers upplevelser, Sjuksköterskans betydelse, Hälsa, 

Hemhemodialys, Peritonealdialys. 
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INLEDNING 

Dialysbehandling utförs vanligen på sjukhus men kan även utföras i hemmet. Då dialys 

är en tidskrävande behandling spenderar personer som dialysbehandlas mycket tid på 

sjukhuset. Det innebär för många en förlust av ett vardagsliv med arbete och sociala 

relationer. En av fördelarna med att behandlas i hemmet kan då vara att det möjliggör 

anpassning av vilka tider på dygnet som behandlingen ska utföras. I dagsläget är 

hemdialys en relativt ovanlig behandlingsmetod och författarna anser att det saknas 

kunskap om möjligheten att behandlas i hemmet. De har därför valt att belysa ämnet. 

Intresset för dialys uppkom då båda författarna har mött patientgruppen på sjukhuset 

och fått en insyn i hur tidskrävande och påfrestande behandlingen är. Författarna 

fördjupade sig inom ämnet och förstod att behandlingen kunde utföras i hemmet vilket 

de såg som en fördelaktig behandlingsmetod för patienterna. De bestämde sig därför för 

att sprida kunskap om hemdialys i denna litteraturöversikt.  

 

BAKGRUND 

Denna litteraturöversikt kommer främst beröra de personer som lever med långvarig 

njursvikt.  

Njurarnas funktion och njursvikt  

Njurarna har en betydande funktion i kroppen då de renar blodet från restprodukter samt 

är viktiga i regleringen av kroppens vätskebalans då de avlägsnar överflödig vätska 

(National Kidney Foundation 2019a). Då njurarnas funktion har försämrats och 

slaggprodukter samlats i kroppen verkar dessa toxiskt. Slaggprodukterna och den 

överflödiga vätskan ger symtom som trötthet, klåda, illamående, andfåddhet samt ödem, 

främst på fötter och anklar (Dring & Hipkiss 2015). Njurarna justerar frisättningen av 

olika hormoner vilka påverkar regleringen av blodtrycket (National Kidney Foundation 

2019b).  Njurarna består av miljontals nefroner, som är uppbyggda av glomerulus och 

tubulussystem (National Kidney Foundation 2019a). Glomerulus utgörs av ett 

kapillärsystem vars främsta uppgift är att filtrera blodplasma som sedan blir till 

primärurin. Primärurinen förs vidare till tubulussystemet och omvandlas där till färdig 

urin (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie 2007, ss. 452-455).  

 

Njursvikt finns både som långvarig och akut. Långvarig njursvikt, även kallat kronisk 

njursvikt, är en vanlig orsak till att behandlas med dialys. Dialys kan även förekomma 

vid akut njursvikt (Ericson & Ericson 2013, ss. 607, 613). Akut njursvikt är en plötslig 

nedsättning av njurarnas funktion som kan uppkomma på grund av många olika 

faktorer, exempelvis av försämrad blodtillförsel till njurarna orsakad av bland annat 

infektion eller uttorkning (Kidney Research UK 2019).  

 

Långvarig njursvikt är ett tillstånd som utvecklas succesivt där njurens nefron förlorar 

sin normala funktion (Ericson & Ericson 2013, ss. 611-613). Det innebär att hantering 

av utsöndringsämnen samt reglering av blodtrycket, vätska och elektrolyter inte 

fungerar normalt (National Kidney Foundation 2019c). Det finns flera olika faktorer 

som kan orsaka sjukdomen men två av de vanligaste är hypertoni och diabetes (Clase 

2011). Långvarig njursvikt är något vanligare hos kvinnor än hos män (National Kidney 

Foundation 2019d). Då sjukdomen utvecklas under en längre tid resulterar det i att 
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personerna initialt inte märker av några symtom, i de första stadierna av sjukdomen 

(National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases 2018a). Långvarig 

njursvikt delas upp i fem olika stadier, där stadie fem är livshotande och behandlas 

vanligen med dialys. De olika stadierna baseras på glomerulär filtrationshastighet 

(GFR). GFR beskriver njurfunktionen det vill säga filtrationskapaciteten och beräknas 

med hjälp av ett kreatininvärde (Webster, Nagler, Morton & Masson 2017). Kreatinin är 

en slaggprodukt som bildas av kroppens muskler. Vid normal njurfunktion filtrerar 

njurarna bort ämnet från blodet men vid njursvikt stiger halterna av kreatinin i blodet 

eftersom njurfunktionen är nedsatt (Holste, Deiteren, Pottel, Callewaert & Martens 2015 

se Webster, Nagler, Morton & Masson 2017).  

 

Hemodialys 

I Sverige var det drygt tretusen personer som levde med hemodialys (HD) under år 

2018 (Svenskt njurregister 2019). Behandlingen sker vanligtvis på sjukhus men kan 

även utföras i hemmet (National Kidney Foundation 2015). Den utförs vanligen under 

tolv till femton timmar i veckan fördelat på tre dagar (Ramapriya & Jean 2011 se 

Thangarasa, Imtiaz, Hiremath & Zimmerman 2018). Antal timmar i veckan som 

ordineras är beroende av personens hälsotillstånd (Holm 2017). Hemodialys, även kallat 

bloddialys, är en behandling där blodet renas och genom en kärlaccess, vanligen en 

arteriovenös fistel (AV-fistel) eller en central dialyskateter (CDK). Blodet förs ut till en 

dialysmaskin, dialysator, där blodet renas i ett filter och förs därefter tillbaka renat från 

slaggprodukter. Vid behandlingen förs även överflödig vätska ut från kroppen (Pagels, 

Wång, Eriksson, Magnusson & Melander 2017). Efter behandlingen kontrolleras 

effekten genom att urea i blodet mäts. Detta blodprov tas en halvtimme efter 

hemodialysen (Ericson & Ericson 2013, s. 622).  

 

AV-fisteln anses vara den bästa accessen vid hemodialys då det är en liten 

komplikationsrisk och då den fungerar under lång tid. Den skapas genom att en artär 

sammanlänkas med en ven och detta sker vanligen i armen (Vilar & Farrington 2011). 

Syftet med accessen är att skapa ett högt blodflöde för att kunna rena en stor mängd av 

blodet (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases 2018b). En 

venkateter, CDK, är en slang som fästs i halsen, bröstet eller i ljumsken och används 

vanligen om njursvikten har uppkommit snabbt. Det är en tillfällig lösning och 

nackdelen med denna access är att infektionsrisken ökar och det finns även risk för 

blodproppar (American Kidney Fund 2019). 

  

Personer som behandlas med hemodialys behöver i regel begränsa sitt intag av vätska. 

Detta på grund av att vätska ansamlas i kroppen mellan behandlingstillfällena samt att 

de vanligen har en nedsatt eller ingen produktion av urin. För att undvika 

vätskeansamling vägs personen före och efter behandlingen och får då en torrvikt som 

ska uppnås efter respektive dialystillfälle (Holm 2017). Vanligen rekommenderas ett 

vätskeintag på maximalt en liter per dygn, men intaget kan öka om personen har en 

urinproduktion (Ericson & Ericson 2013, s. 624).  
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Peritonealdialys  

Peritonealdialys (PD) innebär att dialysvätska förs in i peritoneum, det vill säga 

bukhinnan, för att på en konstgjord väg kunna rena blodet (Blomén 2018). Det förs in 

mellan en till tre liter dialysvätska till bukhålan via en inopererad kateter (LaRocco 

2011). Bukhinnan består av många små blodkärl, kapillärer, och har vid peritonealdialys 

som uppgift att fungera som ett dialysmembran, ett filter (Njurförbundet u.å.). Det 

skapas en osmotisk kraft mellan dialysvätskan och blodkärlen, detta gör att 

avfallsämnen och eventuell överflödig vätska flyttas från kapillärerna, genom 

bukhinnan, till vätskan i bukhålan (LaRocco 2011). Efter några timmar förs 

dialysvätskan, tillsammans med avfallsämnen och överflödig vätska, ut ur buken via 

katetern som är kopplad till en tom uppsamlingspåse (National Institute of Diabetes and 

Digestive and Kidney Diseases 2018c).  

 

Hemdialys 

Tidigare studier har visat att hemdialys ökar överlevnaden jämfört med behandling på 

sjukhus. Det framkom även att åldern vid behandlingsstart är en betydande faktor för 

överlevnaden då det visades att yngre personer levde längre. En faktor som ökar 

överlevnaden är även att påbörja dialys i hemmet vid behandlingsstart i stället för att 

börja dialysbehandling på sjukhuset (Rydell, Krützen, Simonsen, Clyne & Segelmark 

2013).  

 

Under 2018 var det 130 personer som behandlades med hemhemodialys (HHD) 

(Svenskt njurregister 2019). Hemodialys som utförs i hemmet finns som tre olika 

behandlingmetoder. Den första är den vanliga hemodialysen som genomförs tre gånger 

per vecka och som pågår i cirka tre till fyra timmar per tillfälle (National Kidney 

Foundation 2019e). Den andra metoden innebär att personen utför en kort daglig dialys 

som pågår under en till tre timmar (Nesrallah et al. 2007 se Ding 2013). Då 

behandlingen genomförs dagligen behöver inte lika mycket vätska avlägsnas från 

kroppen och detta minskar då troligen besvär som kramper, känsla av illamående samt 

huvudvärk (National Kidney Foundation 2019e). Det tredje alternativet är att utföra 

hemodialysen under natten. I denna metod pågår dialysen cirka sex till tio timmar per 

gång (Nesrallah et al. 2007 se Ding 2013). Det är även möjligt att utföra både nattlig 

och daglig hemdialys om tillståndet tillåter det. Innan hemdialysen påbörjas får 

personen som ska börja med behandlingsmetoden, och en eventuell stödperson, 

utbildning och träning. Längden på träningen varierar beroende på vilket behov 

individen har (National Kidney Foundation 2019e).  

 

Peritonealdialys genomförs i hemmet och under 2018 behandlades 829 personer med 

PD (Svenskt njurregister 2019). Det finns två former av PD, kontinuerlig ambulatorisk 

peritoneal dialys (CAPD) och automatisk peritoneal dialys (APD) (Baillie, Lankshear & 

Featherstone 2011). CAPD innebär att behandlingen utförs manuellt genom flera 

vätskebyten under en dag. Ett vätskebyte innebär att dialysvätska från bukhålan, som 

har filtrerat bort avfallsämnen samt vätska, avlägsnas från kroppen och ersätts med ny 

dialysvätska. Vätskebytet tar ungefär en halvtimme och sker vanligtvis fyra gånger per 

dag (ibid.). Dialysvätskan finns kvar i bukhålan i mellan fyra till åtta timmar. Vid APD 

sker vätskebytena med hjälp av en maskin och utförs vanligtvis under natten (Dring & 

Hipkiss 2015). Dialysvätskan byts automatiskt flera gånger under natten och morgonen 
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startar med ett nytt byte. Vätskan kan behållas i bukhålan under hela dagen, men kan 

även behöva bytas manuellt mitt på dagen (National Institute of Diabetes and Digestive 

and Kidney Diseases 2018c).  

 

Sjuksköterskans ansvar 

I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) beskrivs att vårdens uppgift är att erbjuda 

god vård som är jämlik för alla människor samt att främja hälsa. Enligt Svensk 

Sjuksköterskeförening (2017a) är sjuksköterskan ansvarig för patientens omvårdnad. 

För att kunna ge en god vård krävs det att förtroende och tillit skapas mellan 

sjuksköterska och patient. Vården bör vara individanpassad vilket innebär att den 

anpassas efter den unika personen och dennes anhöriga, detta för att de ska kunna känna 

sig sedda. Patienten är i centrum i mötet och det behövs öppenhet av sjuksköterskan för 

att kunna få förståelse om vad hälsa innebär för den individuella personen. Det är även 

av stor betydelse att sjuksköterskan har kunskap om evidensbaserad vård samt om 

omvårdnad för att kunna tillgodose personens behov. Utbildning är ett annat 

ansvarsområde som sjuksköterskan har och detta gäller såväl till patienter som till 

anhöriga (ibid.). Ett etiskt tankesätt är betydande inom sjuksköterskeprofessionen, detta 

för att kunna bemöta och visa hänsyn till patienterna samt respektera deras 

självbestämmanderätt. Viktiga ansvarsområden för att kunna utföra en god vård är bland 

annat att arbeta evidensbaserat och att utföra en individanpassad vård (Svensk 

Sjuksköterskeförening 2016).  

 

Sjuksköterskans ansvar är att ge en god vård men för att kunna erbjuda det krävs en 

uppfattning om personens livsvärld, ett så kallat livsvärldsperspektiv. Livsvärlden är ett 

begrepp som innebär att en persons upplevelser av sin situation sätts i fokus. Det är 

genom den som människan upplever och förstår olika händelser och situationer. 

Livsvärlden är unik för varje enskild person. Genom att få ta del av personens livsvärld 

fås en förståelse om vad hälsa och välbefinnande innebär för den enskilda personen. Det 

är betydelsefullt att ha livsvärlden i centrum för vårdandet för att kunna främja hälsa 

samt få förståelse för hur sjukdomen upplevs av personen. Det är även betydande för att 

vården ska innefatta och ta hänsyn till både personen och de anhöriga (Dahlberg & 

Segesten 2010, ss. 126-131).  

 

Ansvaret sjuksköterskan har innefattar även att främja hälsa (Svensk 

Sjuksköterskeförening 2017b). Begreppet hälsa beskrivs som ett tillstånd där personen 

upplever ett gott psykiskt och fysiskt välbefinnande (World Health Organization u.å.). 

Hälsa innebär också ett tillstånd där personen är i balans, både i sitt inre och i relation 

till sin omgivning. Hur hälsa upplevs är individuellt och känslan kan variera mellan 

olika händelser, exempelvis försämras känslan av hälsa vid sjukdom (Dahlberg & 

Segesten 2010, s. 49). Då människan drabbas av tillfällig eller kronisk sjukdom kan en 

inskränkning av livet upplevas och upplevelsen av hälsa påverkas då av hur personen 

väljer att hantera situationen. Hälsa kan upplevas trots sjukdom och med stöd och god 

hjälp från hälso- och sjukvården kan en känsla av välmående infinnas och därmed skapa 

möjlighet för att kunna utföra önskvärda aktiviteter (Dahlberg & Segesten 2010, s. 80). 

Genom att främja hälsan kan livskvalitet upplevas. Livskvalitet innebär en persons 

upplevelse av sin situation och hur den samverkar med personens förhoppningar och 
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mål i livet. Den påverkas av det sociala livet, upplevelse av psykisk och fysisk hälsa och 

av omgivningen (World Health Organization u.å.).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Njurarna har en livsviktig funktion i kroppen och vid svår njursvikt är det vanligt 

förekommande med dialysbehandling för att överleva. Dialys är en tidskrävande 

behandling eftersom den medför flera sjukhusbesök i veckan, men när den utförs i 

hemmet kan personen anpassa behandlingstillfällen utifrån egna behov och livsstil. I 

Sverige var det under år 2018 drygt 900 personer som behandlades med hemdialys, 

vilket är få personer jämfört med hur många som behandlades med hemodialys på 

sjukhus. Majoriteten av tidigare forskning utgörs mestadels av statistiska beräkningar 

kring exempelvis överlevnaden av personer som får hemdialys, där resultat visar att de 

som behandlas med hemdialys har en högre överlevnad jämfört med personer som 

erhåller dialysbehandling på sjukhus. Det är dock sparsamt utforskat om personers 

upplevelser av att leva med hemdialys. Det kan vara av vikt att beskriva personers 

upplevelser av att leva med hemdialys för att identifiera vad det är som kan ha betydelse 

för deras upplevelser. Det kan även vara av betydelse att även identifiera hur 

vårdpersonal kan bidra till ökat välbefinnande hos dessa personer. Det är rimligt att anta 

att resultatet kan bidra till en mer anpassad och individinriktad vård samt att resultatet 

kan öka förståelsen och kunskaper om vad hemdialysbehandling innebär.  

SYFTE 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva personers upplevelser och erfarenheter 

av att leva med hemdialys 

 

METOD 

Studiedesignen som används i denna uppsats är en litteraturöversikt. Friberg (2017, 

ss.141-142) beskriver att litteraturöversikt används när man vill få en överblick över 

kunskapsläget och en uppfattning över existerande forskning inom ett visst område. 

Detta sammanställs sedan till ett resultat. Det är fördelaktigt, enligt Friberg (2017, 

ss.141-142), att granskning av både kvantitativa och kvalitativa studier utförs för att få 

ett helhetsperspektiv om ämnet. I detta examensarbete beskrivs kunskapsläget om 

personers upplevelser av att leva med hemdialys, vilket inkluderar både peritonealdialys 

och hemodialys.  

 

Datainsamling  

Databaserna CINAHL och PubMed innehåller artiklar inom omvårdnads- och 

medicinvetenskap (Östlundh 2017, s.67). Sökningen i Medline ger även artiklar inom 

ovan nämnda ämnesområden (Arvidsson 2019). 
  
Artiklarna söktes framförallt fram genom databaserna CINAHL och Medline, men även 

PubMed användes till en sökning. I sökningarna som utfördes i CINAHL och Medline 

gjordes avgränsningar som exkluderade artiklar som publicerats före 2010, inte var 
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publicerade på engelska samt inte var granskade enligt peer-review system. 

Begränsningarna som utfördes i PubMed var att artiklarna skulle vara publicerade 2010 

eller senare, publicerade på engelska samt att abstract, sammanfattning, skulle finnas 

tillgängligt. Inklusionskriterier var att artiklarna var på engelska, att deltagarna i 

artiklarna var över 18 år, behandlas med hemodialys eller peritonealdialys i hemmet 

samt att fokus i artiklarna var patientens upplevelser och erfarenheter. De 

grundläggande sökorden som användes var home, dialysis och patient perspective. 

Sökningen utvecklades genom att tillägga synonymer för att få en bredare sökning och 

fler träffar. Detta utfördes med hjälp av funktionen AND och OR i CINAHL och 

Medline. Se bilaga 2 för sökhistorik.  
 
Urvalet av artiklarna som söktes fram utfördes genom att titlarna först lästes. För att 

sedan kunna erhålla en större förståelse om artiklarna undersöktes vilka ämnen 

artiklarna innehöll. Efter det lästes artiklarnas abstract för att få en större uppfattning om 

vad artikeln handlar om. Detta beskrivs av Östlundh (2017, s. 77). Det kontrollerades att 

innehållet i artiklarnas resultatdel svarade mot syftet i litteraturöversikten samt att de 

innehöll syfte, metod, resultat och diskussion. För att säkerställa att artiklarna som 

valdes var vetenskapliga användes Critical Appraisal Skills Programme (CASP) som är 

en granskningsmall (Critical Appraisal Skills Programme 2018). Det kontrollerades 

även att det fanns en etisk medvetenhet i artiklarna. Efter granskningen exkluderades 

fyra artiklar vilket resulterade i att denna litteraturöversikt sammanställde tio artiklar. 

Av dessa artiklar var sju kvalitativa och tre var kvantitativa, se bilaga 1. Artiklarna som 

inkluderades var från Norge, Sverige, Brasilien, Nya Zeeland och Kanada, tre var från 

Storbritannien samt två från USA.   

 

Dataanalys 

Analys av insamlade data gjordes enligt Fribergs (2017, ss. 148-151) analysmetod. 

Första steget i metoden innebar att författarna läste artiklarna flertal gånger, för att 

skapa ett helhetsperspektiv. Därefter skapades en struktur över innehållet gällande syfte, 

metod och resultat, i form av en tabell (Bilaga 1). Med hjälp av strukturen skapades en 

större förståelse om artiklarnas resultat samt om resultatet kunde kopplas till syftet i 

litteraturöversikten. Nästa steg innebar att meningsbärande enheter som svarade på 

syftet identifierades och markerades med blyertspenna. Ett mönster synliggjordes då 

avseende likheter och olikheter i texterna. Dessa markerades med olika färger beroende 

på dess betydelser. Betydelser med liknande innehåll sammanfördes och delades upp i 

underkategorier. Kategorier skapades sedan genom att dela upp underkategorier med 

liknande innehåll. Slutligen framträdde två huvudkategorier och sju underkategorier. 
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RESULTAT 

Resultatet redovisas i två huvudkategorier och sju underkategorier som beskriver 

personers upplevelser av att leva med hemdialys.  

 

Tabell 1. Resultatöversikt.  

Huvudkategorier Underkategorier 

Inställning till hemdialys • Åsikter om behandlingen  

• Sjukvårdens betydelse  

• Upplevelse av självständighet  

En förändrad livssituation • Det förändrade hemmet  

• Betydelsen av familj och 

vänner  

• Begränsningar i tillvaron  

• Ett stort ansvar 

 

Inställning till hemdialys 

Det har visats att personerna har olika inställning till behandlingen samt att vården har 

en stor betydelse för dem. Det var betydelsefullt med en bra utbildning, stöd och nära 

kontakt med sjukvården. Behandling med dialys i hemmet har visats stärka hälsan.  

 

Åsikter om behandlingen  

Personernas inställning till hemdialys visade sig vara både positivt och negativt (Visaya 

2010; Seshasai, Wong, Glickman, Shea och Dember 2019; Majeed-Ariss, Jayanti, 

Schulz, Wearden & Mitra 2017; Cases, Dempster, Davies & Gamble 2011; Baillie & 

Lankshear 2014). Inställningen till hur upplevelsen uppfattades berodde på vilken 

inställning de hade i utgångsläget innan uppstart för första gången och detta färgade 

sedan den fortsatta upplevelsen över tid, av behandlingen de fick. De personer med 

hemdialys som innan behandlingsstart hade en positiv inställning, uppgav att de 

upplevde fördelar med att utföra behandlingen i hemmet (Seshasai et al. 2019). 

Fördelarna som upplevdes var att hemdialys skapade frihet samt att behandlingen gav 

en känsla av ett friskare liv (Seshasai et al. 2019; Baillie & Lankshear 2014; Rygh, 

Arild, Johnsen & Rumpsfeld 2012, Cases et al. 2011). De som hade en negativ 

inställning från början ansåg inte att behandlingen var lika fördelaktig, detta för att 

behandlingen inte levde upp till deras förväntningar samt en begränsning av vardagen 

som medförde avsaknad av fritid (Seshasai et al. 2019; Baillie & Lankshear 2014). 

Personer som behandlades med PD (n=26) och HHD (n=22) hade självskattat sin 

självförmåga. Detta visade att personer med PD som behandling hade en mer positiv 

inställning till hemdialys än personer som behandlades med HHD. Detta berodde på att 

personerna som behandlades med PD upplevde mindre stress samt upplevde ett bra stöd 

från hälso- och sjukvård. Det var däremot ingen signifikant skillnad mellan grupperna 

(Wright & Wilson 2015). 
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Sjukvårdens betydelse  

Flertal personer ansåg att de genom utbildning och träning fick goda förutsättningar för 

att kunna utföra behandlingen i hemmet (Rygh et al. 2012; Baillie & Lankshear 2014; 

Cases et al. 2011). Detta för att utbildningen och träningen stärkte deras självförtroende 

bland annat genom att de självständigt lärde sig att hantera den medicintekniska 

utrustningen samt att de kände sig mer bekväma i behandlingens 

tillvägagångssätt (Cases et al. 2011; Seshasai et al. 2019). Personerna upplevde att 

utbildningen som erbjöds av sjuksköterskor, i hemmet eller på sjukhus, var värdefull 

(Baillie & Lankshear 2014; Rygh et al. 2012). Flertal personer upplevde även att de 

erhållit ett bra bemötande i samband med kontakt av hälso- och sjukvården (Derrett et 

al. 2010; Rygh et al. 2012).  

 

Personerna tyckte att det var av stor betydelse att ha en nära och personlig kontakt med 

vården för att kunna känna sig säker i hemmet, speciellt vid funderingar om 

komplikationer, dialysmaskinen och materialbeställning (Rygh et al. 2012; Derrett et al. 

2010). De värdesatte sjuksköterskans tålamod och uppmuntran och kände att de kunde 

kontakta hälso- och sjukvården oavsett vad funderingen gällde (Derrett et al. 2010). 

Flera kände tacksamhet och lojalitet till vårdpersonalen och ansåg att de blivit väl 

omhändertagna (Sadala, Azevedo de Souza Bruzos, Pereira & Bucuvic 2012). Stödet 

från hälso- och sjukvården upplevdes som en trygghet och medvetenheten om att de 

kunde återgå till behandling på sjukhuset gjorde att de kände sig mer säkra (Derrett et 

al. 2010).  

 

Upplevelse av självständighet 

Flertal av personerna var nöjda med hemdialysen och ansåg att de valt rätt 

behandlingsmetod (Derrett et al. 2010; Rygh et al. 2012). De personer som tidigare 

behandlats med hemodialys på sjukhus upplevde att deras hälsa och välbefinnande hade 

ökat efter att de hade flyttat dialysen till hemmet. Detta berodde på att de inte längre såg 

sig som patienter samt att de hade återfått sin personliga identitet (Cases et al. 2011). De 

upplevde att de kände sig mindre sjuka och att de hade fått mer kontroll över sina egna 

liv vilket i sin tur medförde att livskvaliteten ökade (Rygh et al. 2012). Personer med 

hemdialys (n=77) hade utfört en självskattning avseende upplevelsen av livskvalitet och 

hälsa. Detta visade att personer med hemdialys upplevde en god livskvalitet gällande 

det sociala livet, sömnkvalitet, arbetssituation, minskade symtom samt en god kognitiv 

funktion. Personerna med PD-behandling skattade sin hälsa högre än personer med 

HHD, då de upplevde en bättre fysisk och psykisk hälsa men det visade ingen 

signifikant skillnad (Wright & Wilson 2015). 

 

I studien av Majeed-Ariss et al. (2017) upplevde flera av personerna att hälsan stärktes 

av självständigheten som HHD tillät men även av den ökade flexibiliteten som innebar 

att själv kunna bestämma över tiderna för sin behandling. Andra upplevde att 

självständigheten gjorde att de kände sig instängda i sitt eget hem (ibid.) samt att för 

mycket flexibilitet upplevdes som besvärande. De ansåg då att det blev svårare att 

komma ihåg att utföra behandlingen när de inte hade några planerade tider (Seshasai et 

al. 2019).  
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En känsla av frihet och självbestämmande upplevdes av personer med PD eftersom 

behandling i hemmet skapade större möjligheter till att genomföra fritidsaktiviteter 

(Baillie & Lankshear 2014), detta upplevde också personerna med HHD (Cases et al. 

2011). Personerna med HHD uppskattade även behandlingens flexibilitet då den 

skapade frihet som gjorde att de kunde planera och prioritera utifrån arbete och familj 

(Seshasai et al. 2019). Delaktigheten i den egna vården i hemmet medförde ett ökat 

välbefinnande och skapade en känsla av ett vanligt liv (Cases et al. 2011). Personerna 

berättade att de lärde känna sin kropp i samband med behandlingen. De utvecklade en 

förmåga att känna av komplikationer, exempelvis blodtrycksfall och kramper i benen, 

på detta sätt utvecklade personerna att självständigt kunna föreslå åtgärder och 

ändringar i behandlingen (Rygh et al. 2012).  

 

En förändrad livssituation  

Flertal personer upplevde att hemmet förändrades i samband med behandlingen och att 

stödet från närstående var betydelsefullt. De upplevde sig begränsade i vardagen och det 

stora ansvaret för behandlingen medförde oroskänslor.  

 

Det förändrade hemmet  

Personerna som behandlades med hemdialys ansåg att hemmet förändrades då det 

krävdes mycket utrustning och dialystillbehör för att kunna utföra behandlingen samt att 

detta behövdes förvaras i hemmet (Baillie & Lankshear 2014; Majeed-Ariss et al. 2017; 

Seshasai et al. 2019). Ett exempel som beskrevs var att 240 liter dialysvätska 

levererades en gång i månaden och förväntades kunna förvaras i hemmet (Baillie & 

Lankshear 2014). Flera ansåg även att hemmet behövde omorganiseras för att kunna 

anpassa det efter behandlingen. De beskrev även vikten av organisering av materialet 

för att det skulle vara lättillgängligt (Sadala et al. 2012; Seshasai et al. 2019; Baillie & 

Lankshear 2014). Vissa beskrev sin struktur som god då de bland annat markerade sina 

förvaringslådor medan andra upplevde detta som besvärande då de inte hade skapat en 

bra struktur i hemmet. Personerna som inte hade skapat en fungerande struktur upplevde 

en oordning i hemmet då det stod kartonger med utrustning överallt (Seshasai et al. 

2019). Personerna beskrev att de upplevde det besvärligt att skapa utrymme till 

utrustningen som behandlingen krävde (Majeed-Ariss et al. 2017).  

 

Betydelsen av familj och vänner  

Flertal personer ansåg att det var fördelaktigt att utföra behandlingen i hemmet då det 

gav en större möjlighet att kunna träffa familjen. Några personer föredrog att genomföra 

behandlingen när familjen inte var hemma (Majeed-Ariss et al. 2017). Personer 

upplevde att stödet från närstående och vänner var betydelsefullt, både för 

känslomässigt stöd men även för praktisk hjälp med teknik och utrustning (Majeed-

Ariss et al. 2017; Seshasai et al. 2019). De ansåg att deras närstående var värdefulla vid 

hemdialysen, då de hade någon att prata med vilket minskade känslan av ensamhet 

(Majeed-Ariss et al. 2017). Flera av personerna som upplevde stöd från familjen som 

betydande, beskrev även en känsla av beroende av familjemedlemmarna. Detta för att 

de var i behov av stöd och stöttning, framförallt innan de hade vant sig vid 

behandlingen (Sadala et al. 2012). Det fanns ett samband mellan personers upplevelse 
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av socialt stöd och deras inställning till HHD. 53,1% (n=49) av alla som fick HHD 

ansåg att de fick det sociala stöd de behövde. De som upplevde stort socialt stöd hade en 

positiv inställning till behandlingen medan de med lägre stöd hade en mindre positiv 

inställning. Sambandet hade ingen signifikant skillnad (Visaya 2010).  

 

Begränsningar i tillvaron  

Flertal personer uppgav att hemdialys-behandlingen medförde en trötthet (Yngman-

Uhlin, Friedrichsen, Gustavsson, Fernström, Edéll-Gustafsson 2010; Seshasai et al. 

2019). De upplevde att tröttheten bidrog till en begränsning i det sociala livet, vardagen 

och påverkan av den kognitiva funktionen vilket bidrog till en hämmad initiativ- och 

koncentrationsförmåga samt svårigheter med beslutfattande. De upplevde att den sociala 

begränsningen som detta medförde innebar en ökad känsla av isolering samt ensamhet 

(Yngman-Uhlin et al. 2010; Majeed-Ariss et al. 2017). Några personer uppgav att de 

kände sig utmattade och upplevde ett obehag av dialysvätskan i buken vilket också var 

en faktor till upplevelsen av att vara begränsad i sin vardag. Flera tyckte att 

dialysmaskinen påverkade sömnen negativt under natten då den avgav ljud och ljus som 

ansågs vara störande (Yngman-Uhlin et al. 2010). Några personer kände sig fastlåsta till 

maskinen och själva behandlingen vilket gjorde att de kände sig fångade och ensamma i 

sitt eget hem (Sadala et al. 2012; Yngman-Uhlin et al. 2010).  

 

Ett stort ansvar  

Hemdialys innebar ett stort egenansvar. Några beskrev att det tog ett tag att vänja sig 

vid det stora ansvaret som behandlingen medförde. Bland annat behövde de 

självständigt utföra kontroller avseende vikt, blodtryck samt följa kostråd och 

vätskebegränsningar (Baillie & Lankshear 2014; Sadala et al. 2012). Detta kunde ibland 

upplevas påfrestande då det var mycket att lära och flera personer upplevde då en känsla 

av oro över att behöva utföra behandlingen självständigt (Cases et al. 2011). De ansåg 

även att det var ansträngande att själva ansvara för att beställa material och att lämna 

prover samt att förbereda för varje dialystillfälle. Detta eftersom det var fysiskt 

ansträngande att ställa i ordning inför dialysen då utrustningen var tung (Seshasai et al. 

2019). Det var också viktigt att de hade ett aseptiskt handhavande för att undvika 

infektioner (Derrett et al. 2010; Baillie & Lankshear 2014; Sadala et al. 2012). 

Personerna anpassade sig till behandlingen och skapade egna strategier för att underlätta 

vardagen, dels för att kunna förflytta sig i hemmet under behandlingen och dels för att 

möjliggöra att åka på semester. Detta skapade en känsla av frihet hos personerna 

(Baillie & Lankshear 2014).  

 

Flertal personer beskrev att det fanns en rädsla för att utveckla komplikationer, 

framförallt infektioner (Derrett et al. 2010; Baillie & Lankshear 2014). De uttryckte oro 

över att vårdpersonalen skulle upptäcka en infektion vilket kunde tolkas som att de 

misskött behandlingen med avseende på aseptiken (Derrett et al. 2010). Flera kände sig 

också skyldiga i de situationer då olika infektioner uppstått och detta skapade osäkerhet 

och ångest inför kommande dialysbehandlingar (Baillie & Lankshear 2014). Personerna 

upplevde även viss rädsla och oro för döden då de behandlades med en livsuppehållande 

behandling samt att behandlingstiden var oberäknelig i väntan på njurtransplantation 

(Sadala et al. 2012). 
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Personerna i Cases et al. (2011) studie beskrev att HHD-behandlingen medförde en 

känsla av att vara beroende av dialysmaskinen samt av en medvetenhet om hur 

blodprovsvaren förändrades. Personerna uttryckte att de hade en oro över att 

dialysmaskinen inte fungerade normalt och blev därför osäkra på om behandlingen hade 

effekt (ibid.). Flertalet föredrog att ha någon närvarande vid genomförandet av 

behandlingen för att kunna känna trygghet (Cases et al. 2011; Rygh et al. 2012). Detta 

för att de kände oro för behandlingen samt var osäkra på hur de skulle agera om 

dialysmaskinen larmade (Rygh et al. 2012; Seshasai et al. 2019).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Litteraturöversiktens syfte var att beskriva personers upplevelser och erfarenheter av att 

leva med hemdialys. Metoden som valdes till denna uppsats var en litteraturöversikt. 

Författarna ansåg att det var en passande metod för att skapa en översikt om ämnet då 

det saknades kunskaper. Enligt Friberg (2017, s. 142) används både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar i en litteraturöversikt och dessa bör vara vetenskapligt publicerade. 

Författarna valde att använda mestadels artiklar med kvalitativ metod eftersom dessa 

tydligare beskriver personers upplevelser. Det användes några artiklar med kvantitativ 

metod för att få en översikt över samband och statistik inom ämnesområdet.  

 

Databaserna som användes var främst CINAHL men även Medline och PubMed. De 

valdes då de har ett vård- och medicinvetenskapligt innehåll. Sökorden som användes 

utformades efter litteraturöversiktens syfte och inriktade sig på erfarenheter och 

upplevelser. Sökningarna som utfördes gav relativt många träffar men det var få artiklar 

som svarade till syftet. Detta bidrog till att artikelsökningen var tidskrävande då många 

titlar och ämnesord behövdes läsas igenom. De inklusionskriterier och 

exklusionskriterier som användes valdes för att begränsa urvalet samt för att få aktuell 

forskning inom ämnet.  

 

Författarna har identifierat både styrkor och svagheter med denna litteraturöversikt. En 

svaghet var att författarna upplevde att de hade otillräckliga kunskaper i att söka i 

databaserna. Detta anses vara en svaghet då författarna kan ha missat artiklar som svarat 

mot syftet. Det användes både kvantitativa och kvalitativa artiklar för att skapa en 

fördjupad kunskap kring resultatet, vilket bedöms vara en styrka. Författarna anser att 

de kvantitativa artiklarna inte belyser personers livsvärld, vilket upplevs som en 

svaghet. Detta då litteraturöversiktens syfte var att beskriva personers upplevelser av att 

leva med hemdialys. De valda studierna som användes hade en bred spridning i världen, 

detta är en styrka då det resulterade till en större förståelse för hur det är att leva med 

hemdialys. Författarna anser att erfarenheterna som beskrivs i artiklarna kan överföras 

till svenska förhållanden eftersom behandlingsmetoden även förekommer i Sverige.  

 

Författarna har följt Fribergs (2017) modell i analysen i syfte att utföra analysen så 

noggrant som möjligt. Då författarna inte har någon tidigare erfarenhet av att utföra en 

litteraturöversikt kan det finnas risk att analysen inte är av samma kvalitet som om 
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någon med mer erfarenhet hade utfört analysen. Författarna anser att resultatet som 

framkom ur analysen är trovärdigt då de förde fram personernas upplevelser. 

 

Författarna upplevde att det har varit intressant och lärorikt att utföra litteraturstudien. 

De har erhållit en större förståelse om behandlingsmetoderna samt om hur det är att leva 

med hemdialys. Arbetet var mer tidskrävande avseende artikelsökning och 

metodbeskrivningen jämfört med författarnas förväntningar. Författarna hade valt en 

annan metod om syftet skulle studeras en gång till. De hade då valt att utföra en 

kvalitativ empirisk studie för att få en tydligare bild av hur det är att leva med 

behandlingen. Denna metod valdes inte på grund av den begränsade tiden som 

författarna hade att utföra studien på.  

 

Resultatdiskussion   

Studiens resultat visade att personer som behandlas med hemdialys har varierande 

åsikter om behandlingen, några har en positiv inställning medan andra har en negativ 

inställning. Det framkom även att utbildningen är betydelsefull för att stärka 

personernas självförtroende till att utföra egenvård. Det är av stor betydelse att ha en 

personlig kontakt med hälso- och sjukvården samt att få stöd från familj och vänner. 

Flertalet personer upplever att hemdialys skapar större frihet och att upplevelsen av att 

känna sig sjuka minskar. Nackdelar som visades i studien var dels att behandlingen 

innebär ett stort ansvar för personen och dels att personerna upplever oro för att drabbas 

av infektion. En annan nackdel var tröttheten som dialysen medförde samt att hemmet 

förändrades då material och maskiner behövde förvaras. De underkategorier som 

berörde författarna mest och som valdes att diskuteras i resultatdiskussionen var 

Sjukvårdens betydelse, Upplevelse av självständighet samt Ett stort ansvar.  

 

Sjukvårdens betydelse  

Det framgår i resultatet att personer som behandlas med hemdialys anser att det är 

värdefullt att erhålla en god utbildning samt stöd från hälso- och sjukvården. Detta gör 

att de upplever att självförtroendet stärks samt att de upplever en känsla av säkerhet i 

hemmet vid behandlingen. Detta stämmer överens med det som skrivs i Virtanen et al. 

(2019), där det framgår att personerna upplever att behandlingens säkerhet stärks av en 

noggrann utformad utbildning. Känslan av säkerhet stärks även av en nära kontakt med 

hälso- och sjukvården samt av vetskapen om att de kan få hjälp när de är i behov av det 

(ibid.). Upplevelsen av att självförtroendet stärks i kontakten med hälso- och sjukvården 

stöds av Sadala, Miranda, Lorençon & de Campos Pereira (2010). De beskriver att 

självförtroendet gällande den egna behandlingen förbättras när vårdpersonalen visar 

intresse och uppmärksammar personernas berättelser samt erfarenheter (ibid.). Ett visat 

intresse för personens erfarenheter och berättelse kan sammankopplas med 

livsvärldsperspektivet och är betydelsefullt för att ta del av och förstå vad situationen 

innebär för den unika personen. För att kunna erbjuda en god vård behövs det en inblick 

i personens värld (Dahlberg & Segesten 2010, s. 126). Sjuksköterskan ansvarar för att 

erbjuda och ge en individuellt anpassad utbildning samt att skapa tillit och förtroende 

(Svensk Sjuksköterskeförening 2017a). Utifrån personernas upplevelser i studiens 

resultat anses det vara viktigt att sjuksköterskor besitter goda kunskaper inom ämnet för 

att kunna utbilda så att personerna förstår och upplever trygghet. Detta då hemdialys 
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kräver ett stort ansvar från personerna och det är då en förutsättning att en god 

utbildning och stöd ska erbjudas från hälso-och sjukvården för att behandlingsmetoden 

ska vara aktuell.  

 

Upplevelse av självständighet  

Personerna i studien upplevde en ökad känsla av frihet i samband med dialys i hemmet. 

De ansåg även att behandlingen stärkte självständigheten och var flexibel då de kunde 

bestämma över behandlingstiderna. Detta medförde en känsla av ett vanligt liv samt att 

personerna inte upplevde sig som sjuka. I Tong et al. (2013) studie framgår det också att 

behandlingen upplevs som flexibel då möjlighet finns att arbeta, ha sociala relationer 

och att utföra vardags- och fritidsaktiviteter. Känslan av frihet stärks även i Vestman, 

Hasselroth och Berglund (2014) studie där det beskrivs att hemdialysen har bidragit till 

att de har återfått sitt tidigare liv. Detta då hemdialysen är anpassningsbar och ökar 

förutsättningarna till ett vardagsliv samt skapar möjligheter till att kunna resa (ibid.). I 

studien framkom det att hemdialys är betydelsefullt för upplevelsen av hälsa då 

personerna inte längre ser sig som patienter. Frihet anses vara en betydande faktor för 

upplevelsen av hälsa. Det tycks därför vara av stor vikt att synliggöra 

behandlingsmetoden för att främja hälsan bland de personer som är i behov av 

dialysbehandling. Resultatet i studien stärks av Dahlberg och Segesten (2010, s. 80) 

som skriver om att det för upplevelsen av hälsan är betydande att ha ett väl fungerande 

dagligt liv och att kunna utföra aktiviteter som personen tycker om. De beskriver även 

att hälsa kan upplevas trots sjukdom (ibid.), vilket synliggörs i denna litteraturöversikt, 

där personerna som har hemdialys upplever hälsa trots njursjukdomen.  

 

Ett stort ansvar  

I samband med behandlingen upplevdes oro av flertalet personer, detta synliggjordes i 

studiens resultat. Känslan av oro uppstod då personerna skulle utföra behandlingarna 

självständigt, när dialysmaskinen larmade samt oro för att drabbas av infektion. Detta 

stämmer överens med vad som beskrivs i Virtanen et al. (2019) där personerna 

upplevde oro gällande självdialys och egenvård. Oron gällde även oväntade larm från 

dialysmaskinen samt plötsliga försämringar av hälsotillståndet (ibid.). Studiens resultat 

visade dessutom att flertal personer även var oroliga för det stora egenansvaret de hade 

för behandlingen. Detta stärks i Vestman, Hasselroth och Berglund (2014) där det 

framgår att personerna känner sig ensamma i det stora ansvaret för behandlingen vilket 

gör att de även oroar sig för att komplikationer ska uppstå (ibid.). För att kunna lindra 

oron och kunna främja hälsan anses det vara av betydelse att sjuksköterskan är stöttande 

och lyssnar till personens erfarenheter. Det anses även vara värdefullt att som 

sjuksköterska ta del av personens upplevelser för att kunna minska känslan av ensamhet 

i ansvaret och därmed minska oron. Betydelsen av sjuksköterskans stöd och vikten av 

att ge vård utifrån ett livsvärldsperspektiv stöds av Dahlberg och Segesten (2010, 

ss.127–128). De skriver om att det är betydande att som vårdpersonal få en förståelse 

om personens livsvärld för att kunna stärka upplevelsen av hälsa och för att kunna 

erbjuda ett anpassat stöd.  



 14 

Hållbar utveckling och betydelsen för vården  

Agenda 2030 arbetar för en hållbar utveckling och ett mål är att befolkningen ska få en 

god vård som ska stärka hälsa och välbefinnande (Regeringskansliet 2017). Ett av 

sjuksköterskans ansvarsområde är att främja hälsa (Svensk sjuksköterskeförening 

2017b). För personer som behandlas med hemdialys är det betydelsefullt att främja 

hälsan för att personerna ska kunna utföra sin egenvård. Vid avsaknad av upplevd hälsa 

finns det risk att personen inte följer behandlingen vilket då kan orsaka en försämring i 

sjukdomstillståndet. Det finns också risk för att personen drabbas av psykisk ohälsa om 

inte sjuksköterskan ser den enskilda personen och dennes behov. Ett behov skulle kunna 

vara att lindra oro då det har visats vara vanligt förekommande vid hemdialys-

behandling. Detta kan i sin tur medföra sjukskrivningar vilket påverkar både personen 

och samhället. Ur personens perspektiv kan detta innebära ekonomiska hinder samt 

svårigheter att återfå upplevelsen av hälsa. För samhället leder sjukskrivningar till större 

kostnader och för vården även en högre arbetsbelastning. Genom att främja hälsa innan 

ohälsa uppstått skulle det kunna innebära att sjukdomsförloppet blir kortare vilket 

gynnar både personen och samhället då personen kan återgå till arbetet tidigare. Detta 

blir gynnsamt ur både ett socialt och ekonomiskt perspektiv.  

 

För att kunna utföra dialysbehandling i hemmet krävs det mycket utrustning och 

dialystillbehör. Agar (2019) skriver att varje enskilt dialystillfälle medför en stor 

materialåtgång. Ett exempel som lyfts är att det vid ett HD-tillfälle används ungefär två 

och ett halvt kilo engångsplast medan det vid PD-behandling används ett och ett halvt 

kilo per tillfälle (ibid.). Det anses därför vara av betydelse att ta hand om det förbrukade 

materialet på ett lämpligt sätt, för att gynna den hållbara utvecklingen. Barraclough, 

Gleeson, Holt och Agar (2019) skriver om olika åtgärder för att hantera materialet som 

använts. Exempel som beskrivs är att det är betydelsefullt med en noggrann 

källsortering samt att materialleverantören tar med sig avfallet vid nästa 

leveranstillfälle. 

 

Av vad som framkom i studiens resultat anses det vara av stor vikt att öka kunskaper 

om hur det är att leva med hemdialys. Kunskaperna kan användas till att utveckla 

behandlingsmetoden och för att veta vilket stöd som personerna är i behov av från 

vårdpersonalen. Studiens resultat skulle även kunna användas till personer som 

behandlas med dialys på sjukhus för att tydliggöra behandlingsalternativen. Det kan 

även skapa en överblick för personerna hur det är att ha hemdialys och detta skulle 

kunna medföra att flera överväger hemdialys som behandlingsmetod. Författarna anser 

att denna kunskap är betydelsefull då studiens resultat har visat att hemdialys ger en 

positiv påverkan på hälsan. 

 

SLUTSATSER 

Litteraturöversiktens resultat har visat att hemdialys har en positiv påverkan på 

upplevelsen av hälsan. De faktorer som har identifierats vara av betydelse för 

upplevelsen av hälsan i samband med hemdialys är flexibilitet, frihet, självständighet 

och känslan av ett vanligt liv. Det framkom även negativa aspekter med att behandlas 

med hemdialys, dessa var att hemmet förändrades, oro över det stora egenansvaret samt 

oro och rädsla för att utveckla komplikationer. Resultatet visade också att personerna 
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upplevde att sjuksköterskan hade en viktig roll i att ge stöd och utbildning om 

behandlingen, vilket var betydelsefullt för att stärka personernas självförtroende. 

Kunskapen som framkommit i resultatet kan användas för att underlätta sjuksköterskans 

hälsofrämjande arbete. En ökad förståelse för personernas livsvärld och individuella 

behov kan leda till en mer anpassad vård och på detta vis främja hälsa. 
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Davies, M. & 

Gamble, G.  

 

2011 

 

The experience of 

individuals with 

renal failure 

participating in 

home 

haemodialysis: An 

interpretative 

phenomenological 

analysis.  

 

Journal of Health 

Psychology 

Syftet var att få 

insikt i 

individernas 

subjektiva 

upplevelse av att 

leva med HHD. 

En kvalitativ studie 

med en tolkande 

fenomenologisk analys 

och semistrukturerade 

intervjuer. 6 deltagare.  

 

Inklusionskriterier: att 

behandlas med HHD.  

Deltagarna upplevde 

flera fördelar med 

HHD jämfört med 

att få hemodialys på 

sjukhus. Fördelarna 

var mer fritid och 

större förmåga att 

kunna styra sin 

behandling och 

större upplevelse av 

hälsa då identitet och 

autonomi stärktes. 

De flesta deltagarna 

ansåg sig inte som 

patienter längre utan 

som friska personer.  

 

Deltagarna uttryckte 

att de upplevt rädsla 

i samband med att de 

skulle lära sig att 

ansvara för 

behandlingen själva. 

De ansåg sig också 

till viss del vara 

begränsade eftersom 

de var beroende av 

behandlingen.  

 

 

Derrett, S., 

Darmody, M., 

Williams, S., 

Rutherford, M., 

Schollum, J. & 

Walker, R.  

 

2010 

 

Older peoples’ 

satisfaction with 

home-based 

dialysis.  

 

Nephrology 

Syftet var att 

beskriva äldre 

patienters 

belåtenhet med 

hemdialys, samt 

att studera 

förhållandet 

mellan avstånd 

till närmsta 

njurmottagning 

och 

tillfredsställelse 

med hemdialys. 

Tvärsnittsstudie med 

två olika former av 

intervjuer. En intervju 

var kvantitativ och 

bestod av 

strukturerande enkät 

baserade intervjuer 

med alla 45 deltagare. 

Den andra var 

kvalitativ, och bestod 

av intervjuer som 

utfördes med en 

undergrupp på 20 

deltagare. Totalt 45 

deltagare i studien.  

Resultatet visade att 

43 deltagare ansåg 

att de hade fått rätt 

behandling och 41 

personer hade valt 

samma metod på 

nytt.  

En stor del av 

patienterna ansåg att 

behandlingen var 

mycket bra. 

Deltagarna upplevde 

frustration över 

dialysen, men var 

ändå nöjda med 
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Det användes en 

ramverksanalys.  

 

Inklusionskriterier: 60 

år eller äldre, 

behandlats med dialys i 

minst 3 månader, 

vårdas av Otago DHB 

Nefhrology unit.  

 

Exklusionskriterier: 

kognitivnedsättning, 

inte kunna ge samtycke 

eller medverka i 

intervjuer. 

behandlingsmetoden. 

Andra faktorer som 

uppskattades var 

personalen, 

informationen, 

delaktigheten och 

säkerheten att 

hantera 

behandlingen.    

Majeed-Ariss, R., 

Jayanti, A., Schulz, 

T., Wearden, A. & 

Mitra, S.  

 

2017 

 

The anticipated and 

the lived experience 

of home and in-

centre 

haemodialysis: Is 

there a disconnect?  

 

Journal of Health 

Psychology 

Syftet var att 

utforska 

patienters 

erfarenheter och 

belysa hinder av 

HHD och 

hemodialys på 

sjukhus. 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

intervjuer. 32 

deltagare.  

 

För att delta skulle 

patienterna behandlas 

med hemodialys, vara 

18 år eller äldre samt 

kunna tala engelska 

eller urdu.  

 

Exklusionskriterier: 

svår psykisk ohälsa 

samt 

inlärningssvårigheter 

Resultatet visade att 

patienterna med 

HHD upplevde ökad 

självständighet och 

hälsa samt mindre 

tidskrävande. HHD 

patienterna beskrev 

även nackdelar i 

form av att känna sig 

isolerade i hemmet 

samt bristande stöd.  

 

Patienterna som 

behandlades på 

sjukhus upplevde en 

större möjlighet att 

möta andra 

människor i samma 

situation och få stöd 

av vårdpersonal. 
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Rygh, E., Johnsen, 

E. & Rumpsfeld, M.  

 

2012 

 

Choosing to live 

with home dialysis-

patients’ 

experiences and 

potential for 

telemedicine 

support: a 

qualitative study.  

 

BMC Nephrology 

Syftet var att få 

en förståelse över 

patienternas 

behov av att få 

information och 

handledning i 

valet av 

behandlingsmetod 

och övning vid 

upprättande av 

hemdialys.  

En kvalitativ studie 

med induktiv analys 

och semistrukturerade 

intervjuer. 

Djupintervjuer med 

öppna frågor. 11 

deltagare, varav 8 

patienter med PD och 

3 med HHD 

 

Inklusionskriterier: 

Vara väl etablerad i 

hemdialys och att vara 

i tillstånd både fysiskt 

och psykiskt till att bli 

intervjuad i sitt hem.  

Rekryteringen skedde 

genom 

dialyssjuksköterskorna. 

Patienterna var nöjda 

med hemdialys men 

hade önskat få 

vetskap om metoden 

tidigare. De ansåg 

också att andra 

patienters 

upplevelser var 

betydande att få ta 

del av vid val av 

behandlingsmetod.  

 

Vid hemdialys fick 

patienterna större 

kunskap om sin 

sjukdom, men de var 

i behov av god 

kommunikation med 

vårdpersonal. 

Salada, M.L.A., 

Azavedo de Souza 

Bruzos, G., Pereira, 

E.P. & Bucuvic, 

E.M.  

 

2012 

 

Patients´experiences 

of peritoneal 

dialysis at home: a 

phenomenological 

approach  

 

Revista Latino-

Americana de 

Enfermagem 

 

Syftet var att 

belysa patienters 

upplevelse av att 

leva med PD i 

hemmet. 

Kvalitativ studie. 

Narrativa intervjuer 

med fenomenologisk-

hermeneutisk analys. 

19 deltagare.  

 

Inklusionskriterie:  

Behandlats med PD 

under minst 6 

månader. 

Resultatet visar att 

patienterna bland 

annat upplever 

känslor som ångest 

och osäkerhet samt 

fysisk smärta.  

 

När patienterna hade 

anpassat sig till 

situationen upplevde 

många, trots 

lidandet, tacksamhet 

och hoppfullhet.   
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Seshasai, R.K., 

Wong, T., 

Glickman, J.D., 

Shea, J.A. & 

Dember, L.M.  

 

2019 

 

The home 

hemodialysis 

patient experience: 

A qualitative 

assessment of 

modality use and 

discontinuation 

 

Hemodialysis 

International 

Syftet var att ta 

reda på patienters 

upplevelse av 

HHD.   

En kvalitativ studie 

med en tematisk analys 

och semistrukturerade 

intervjuer. 25 

deltagare. 15 stycken 

som behandlas med 

HHD nu och 10 

personer som har 

behandlats med det 

tidigare.  

 

Inklusionskriterier:  

18 år eller äldre, pratar 

engelska, nuvarande 

behandling med HHD i 

minst 3 månader 

alternativt tidigare 

behandling med HHD 

som övergått till 

behandling på sjukhus 

under de senaste 12  

månaderna. 

 

Resultatet visade på 

att patienterna 

upplevde en känsla 

av kontroll och ökad 

flexibilitet i 

vardagen.  

 

De upplevde även att 

det fanns nackdelar 

med HHD. Dessa var 

att anhöriga 

påverkades och 

hemmiljön 

förändrades. 

Deltagarna ansåg 

behandlingen som 

påfrestande och hade 

önskat få avlastning 

någon gång.  

 

Visaya, M. A.  

 

2010 

 

Hemodialysis 

patients’ 

perceptions of home 

hemodialysis and 

self-care.  

 

The CANNT 

Journal 

Syftet var att ta 

reda på patientens 

uppfattning om 

sambandet mellan 

HHD och 

förmågan till 

egenvård.  

 

En kvantitativ 

tvärsnittsstudie med ett 

frågeformulär. 49 

deltagare. Deskriptiv 

analys med inferentiell 

statistik. 

 

Inklusionskriterier: 

behandlas med 

hemodialys, 18 år eller 

äldre, orienterad i tid 

och rum, god 

synförmåga för att 

kunna läsa 

instruktioner, kunna 

tala eller läsa engelska 

alternativt ha en 

familjemedlem som 

kan tolka frågorna, 

kunna besvara ett 

frågeformulär 

alternativt få hjälp av 

en familjemedlem som 

skriver patientens svar. 

  

Resultatet visade att 

53% av patienterna 

med HD på sjukhus 

hade positiv 

inställning till HHD. 

Det var däremot 

endast 16% som var 

lämpliga för HHD.  

 

Studien visade även 

att om en patient har 

höga poäng i patient 

perception survey så 

har den samtidigt 

låga nivåer av socialt 

stöd och 

kommunikation. 
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Wright, L.S. & 

Wilson, L.  

 

2015 

 

Quality of Life and 

Self.Efficacy in 

Three Dialysis 

Modalities: 

Incenter, 

Hemodialysis, 

Home 

Hemodiallysis and 

Home Peritoneal 

Dialysis  

 

Nephrology Nursing 

Journal 

Syftet var 

beskriva 

upplevelsen av 

livskvalitet och 

självständighet 

hos patienter som 

behandlas med 

HD på sjukhus 

jämfört med PD 

och HHD. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie med 

korrelationsanalys och 

kvoturval. 77 

deltagare. 

Frågeformulär.  

 

Inklusionskriterier:  

Ålder mellan 18-89 år 

behandlas med någon 

form av dialys i minst 

6 månader. 

Behandlingen ska 

utföras minst 3 gånger 

i veckan. Patienterna 

ska även bo i delad 

bostad samt kunna 

sköta egenvård utan 

begränsningar. 

Resultatet visade att 

patienter som 

behandlades i 

hemmet upplevde 

högre grad av 

självständighet och 

livskvalitet jämfört 

med patienter som 

behandlas på 

sjukhus. Det var 

däremot ingen 

signifikant skillnad.  

 

Yngman-Uhlin, P., 

Friedrichsen, M., 

Gustavsson, M., 

Fernström, A. & 

Edéll-Gustavsson, 

U.   

 

2010 

 

Circling around in 

tiredness: 

Perspectives of 

patients on 

peritoneal dialysis. 

 

Nephrology nursing 

journal  

 

Syftet var att 

undersöka 

patienters 

upplevelse av 

trötthet i vardagen 

relaterat till dålig 

sömn, vid PD-

behandling. 

En kvalitativ studie 

med fenomenologisk 

analys enligt Giorgi 

(1985). Intervjuer 

utfördes. 14 deltagare.   

 

Inklusionskriterier: 

över 18 år, behandlats 

med PD i minst 3 

månader, dålig sömn, 

kunna beskriva vad 

dålig sömn innebär och 

prata flytande svenska. 

Deltagarna 

rekryterades av sin 

peritonealdialys 

sjuksköterska. 

Resultatet visade på 

att trötthetskänslan 

medförde påverkan 

på vardagen genom 

aktivitetsbegränsning 

och minskad social 

interaktion. 

Tröttheten var både 

psykisk och fysisk.  

 

Behandlingen 

beskrevs minska 

tröttheten samtidigt 

som den krävde 

energi.  

Sömnen påverkades 

negativt på flera sätt. 

Störd sömn, ändrade 

sömnmönster och 

inaktivitet beskrevs 

vara orsakande 

faktorer till 

tröttheten. 

Deltagarna 

utvecklade strategier 

för att förbättra 

sömnen och lärde sig 

att anpassa sig efter 

situationen. 
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Bilaga 2. Sökhistorik 

 

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar  

Lästa 

abstracts  

 

Valda 

artiklar 

191018 CINAHL Home AND 

renal AND 

dialysis AND 

experience 

2010, peer 

review, 

engelska. 

43 9 1 

191018 CINAHL Home AND 

dialysis AND 

patient 

experiences 

or 

perceptions 

or attitudes  

or views 

2010, peer 

review, 

engelska. 

155 9 1 

191020 CINAHL Home AND 

dialysis AND 

quality of life 

2010, peer 

review, 

engelska 

116 9 1 

191021 Medline Dialysis 

AND at 

home AND 

patient 

experience 

OR 

perceptions 

OR opinions 

OR attitudes 

OR views 

2010, peer 

review, 

engelska 

109 9 2 

191021 CINAHL peritoneal 

dialysis 

home AND 

life 

expectancy 

or longevity 

or aging or 

quality of life 

AND 

patients 

perception or 

view or 

experience or 

perspective 

2010, peer 

review, 

engelska. 

12 2 1 

191021 CINAHL peritoneal 

dialysis AND 

2010, peer 

review, 

9 2 1 
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sleep 

disorders 

engelska. 

191021 CINAHL Home AND 

dialysis AND 

patient AND 

self care 

2010, peer 

review, 

engelska 

79 5 1 

191021 CINAHL Home AND 

peritoneal 

dialysis AND 

patient 

experience 

2010, peer 

review, 

engelska 

32 4 1 

191023 PubMed Hemodialysis 

AND home 

dialysis AND 

patient 

perspective 

2010, engelska, 

abstract 

available 

35 3 1 
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