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Sammanfattning    
För de människor som drabbats av kronisk njursvikt är en av behandlingsformerna 

hemodialys vilket innebär att en maskin renar patients blod. För patienterna innebär 

behandlingen en livsomställning som kan upplevas som mycket krävande. Syftet med 

denna studie är att utforska de upplevelser som patienten förknippar med behandlingen. 

Studien är en litteraturstudie baserad på tio kvalitativa artiklar. Resultatet presenteras i 

fyra olika kategorier med nio underkategorier. Studien visar: hur patienter upplever sig 

bundna till tid och platser för behandling, ekonomiska svårigheter till följd av förlorade 

jobb, psykisk ohälsa, förändrade sociala relationer, hur familj, vänner och en gudstro 

kan spela en stor roll gällande patientens strategi till att orka fortsätta kämpa. För dessa 

patienter uppstår många gånger ett lidande, på flera olika nivåer. Ett sjukdomslidande i 

form av de fysiska smärtor som behandlingen innebär. Ett livslidande uppstår också i 

form av att patienterna känner sig låsta till en plats eller ett sjukhus.  

 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Hemodialys, Njursvikt, Upplevelse 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING _________________________________________________________ 1 

BAKGRUND _________________________________________________________ 1 

Njurarnas anatomi _________________________________________________________ 1 

Njurinsufficiens ___________________________________________________________ 2 

Behandling _______________________________________________________________ 2 

Att leva med hemodialys ____________________________________________________ 3 

Hälsa ____________________________________________________________________ 4 

PROBLEMFORMULERING ____________________________________________ 4 

SYFTE ______________________________________________________________ 5 

METOD _____________________________________________________________ 5 

Datainsamling _____________________________________________________________ 5 

Dataanalys _______________________________________________________________ 6 

RESULTAT __________________________________________________________ 6 

Figur 1. Studiens resultat presenterat i kategorier och underkategorier. Fel! Bokmärket 
är inte definierat. 

 ______________________________________________________________________________ 7 

Förändrad hälsa ___________________________________________________________ 7 
Fysisk påfrestning _______________________________________________________________ 7 
Psykisk påfrestning ______________________________________________________________ 8 

Begränsningar till följd av förlorad autonomi __________________________________ 9 
Ekonomiska begränsningar _______________________________________________________ 10 
Begränsad tid och frihet __________________________________________________________ 10 
Kost och vätskerestriktioner ______________________________________________________ 11 

Förändrade sociala situationer ______________________________________________ 11 
Relationer till närstående och vänner ________________________________________________ 11 
Relationen till vårdgivare _________________________________________________________ 13 

Att leva mellan hopp och förtvivlan __________________________________________ 13 
Hopp i tron på Gud och en transplantation ___________________________________________ 14 
Ovisshet och väntan _____________________________________________________________ 14 

DISKUSSION _______________________________________________________ 15 

Resultatdiskussion ________________________________________________________ 15 

Metoddiskussion __________________________________________________________ 18 

SLUTSATSER _______________________________________________________ 19 

REFERENSER ______________________________________________________ 20 

Bilaga 1. Sökord __________________________________________________________ 22 

Bilaga 2. Sökhistorik ______________________________________________________ 23 
 



 1 

INLEDNING 
Under vår utbildning till sjuksköterskor har författarna intresserat sig för det 

sjukdomstillstånd som uppstår hos de människor med sviktande organfunktion. Detta 

sjukdomstillstånd bidrar till en förändrad livsstil hos människor genom att göra intrång i 

deras dagliga liv. Hinder kan uppstå som tidigare inte funnits där och vad som tidigare 

varit enkelt kan nu upplevas som ogenomförbart. Vid de tillfällen under utbildningen då 

författarna har fått möta patienter med kronisk njursvikt har det varit uppenbart för dem 

att sjukdomen innebär en stor förändring gällande individens livsstil. Patienten får 

tillbringa många timmar på sjukhuset vid den maskin som renar deras blod och därmed 

uppehåller liv. För att få en ökad förståelse för vad denna patientkategori upplever när 

de genomgår behandling valde författarna att fördjupa sig i detta område. Med detta 

arbete hoppas de att läsaren får en större insikt i vad det innebär att leva med 

dialysbehandling och att detta i sin tur leder till att vårdare på ett bättre sätt kan bemöta 

dessa patienter.   

 

BAKGRUND 

Njurarnas anatomi 

De flesta människor föds med två njurar, en på var sida och väl skyddade delvis av de 

nedre revbenen. Förutom att de täcks i ett skyddande lager fett, är de också skyddade 

genom att de sitter fast i bukhålan med hjälp av en bindvävshinna. Njurarna har till 

uppgift att rena kroppen ifrån avfallsprodukter och bevara homeostasen, det vill säga 

upprätthålla balans och jämvikt i kroppen. De bidrar till jämna nivåer av elektrolyter så 

som kalium och natrium samt håller PH-värdet och vätskevolymen stabilt. De har också 

till uppgift att producera viktiga hormon, så som erytropoetin, vilket bildar röda 

blodkroppar, och D-vitamin som reglerar kalk-fosfatbalansen (Seeberger, 2011, ss. 17-

33). 
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Njurinsufficiens 

Anledningarna till att njurarna sviktar kan vara många. Den akuta njursvikten drabbar 

patienten plötsligt till exempel vid kraftig dehydrering vilket minskar genomblödningen 

av njurens känsliga celler. Andra orsaker kan vara njurtoxiska ämnen som 

kontrastmedel vid röntgen eller postrenala hinder så som förstorad prostata. Den 

kroniska njursjukdomen utvecklas, till skillnad från den akuta, under lång tid och kan 

för patienten upplevas som om den kommer smygandes utan några tidiga oroväckande 

symtom. Den kroniska njursjukdomen kan bland annat bero på glomerulonefrit, cancer 

eller obehandlad akut njursvikt (Njurförbundet, 2011 ss. 6-7). När njurfunktionerna 

sviktar uppstår en rad olika problem, exempel på detta är att kroppen inte kan göra sig 

av med avfallsprodukter, då framförallt kreatinin och kalium vilket i sin tur kan leda till 

hjärtarytmier och påverkan på centrala nervsystemet (Gulbrandsen & Stubberud, 2009, 

s. 409). 

 

Behandling 

För att behandla det tillstånd där njurarna inte fungerar, behöver blodet renas på annat 

vis. Två alternativ finns tillgängliga som behandlingsform nämligen: peritonealdialys 

och hemodialys. Båda formerna av dialys fungerar på det vis att vatten och slaggämnen 

förflyttas ifrån kroppen via ett filter som förhindrar att större partiklar så som 

blodkroppar eller proteiner följer med. För att detta skall fungera kräver behandlingen 

tillgång till patientens blodbana.  

 

Vid peritonealdialys opereras en kateter in i patientens bukhåla där ett stort 

kapillärnätverk finns. Bukhålan fylls sedan med dialysvätska vilken innehåller 

saltlösning och glukos. Vätska och slaggprodukter vandrar sedan genom diffusion ut 

genom patientens kapillärnät ut till dialysvätskan som sedan tappas ur och kroppen 

renas därmed (Nyberg & Jönsson, 2004, ss. 187-188).  

 

Hemodialys är den vanligaste behandlingsformen vid kronisk njursvikt och fungerar likt 

peritonealdialys genom diffusion. Vid hemodialys förs istället en nål in i en opererad 

AV-fistel, det vill säga en konstgjord blodbana där en artär sytts ihop med en ven för att 
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få ett snabbt venöst flöde. Genom små tunna rör pumpas blodet till ett filter och möter 

genom ett membran dialysvätska. Genom diffusion passerar avfallsprodukter ut ur 

blodet till dialysvätskan samtidigt som filtret förhindrar att röda blodkroppar eller 

proteiner passerar (Nyberg & Jönsson, 2004, ss. 161-164).  Målet med behandlingen är 

att dialysmaskinen ska ta över det arbete som njurarna tidigare hade till uppgift att göra. 

Dialysmaskinen kan därför liknas vid en konstgjord njure (Gulbrandsen & Stubberud, 

2009, ss. 407-412).  

 

Att leva med hemodialys 
Hemodialys är en krävande process som tar uppemot fem timmar per tillfälle och ges 

vanligen tre gånger i veckan. Det ställer därför höga krav på patienten eftersom 

behandlingen tar mycket energi och tid. Baskale och Baser (2011, s. 421) beskriver hur 

patienter upplever behandlingen som mycket krävande såväl fysiskt som psykiskt. För 

en del människor innebär den långa tiden de måste ligga stil under behandlingen som 

outhärdlig. För andra är det nålsticken eller huvudvärken som upplevs som tuffast.  

Psykisk påfrestning så som ilska och irritation eller rädsla för döden är också vanligt 

förekommande. I vissa fall leder känslan av att vara annorlunda till att patienter drar sig 

undan och på detta vis blir isolerade då sociala relationer undviks (Baskale & Baser, 

2011, ss. 423-424).  

 
Lidande menar Eriksson (1994, ss. 82-94) kan delas in i tre kategorier: 

Sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Sjukdomslidande innebär de symtom 

eller besvär som följer sjukdomen, till exempel fysiska besvär eller känslan av att vara 

begränsad. Livslidande ligger nära i relation till sjukdomslidande och innefattar också 

känslan av att vara begränsad men på ett mer existentiellt och långsiktigt plan. 

Vårdlidande ses istället som ett slags onödigt lidande eller som en konsekvens av 

bristande vård, till exempel bristande kommunikation som leder till oro eller ovisshet 

för patienten. Hagren, Pettersen, Severinsson, Lutzen och Clyne (2001, ss. 199-200) 

beskriver hur patienter som diagnostiseras med njursvikt tidigt upplevde en lättnad över 

att veta vad deras symtom berodde på. Ganska snabbt övergick dock lättnad till ett liv 

som innebär begränsningar, gällande patientens tid, känsla av frihet och dennes sociala 

relationer.   
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Hälsa 

Hälsa upplevs olika beroende på människosyn, kultur och social miljö. Begreppet hälsa 

är relativt och kan därför uppfattas och tolkas olika från individ till individ. WHO 

(1946) definierar begreppet hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande.   

Hälsa kan också beskrivas utifrån tre perspektiv nämligen: sundhet, välbefinnande och 

friskhet. Sundhet beskriver Eriksson (1986, 1989 Se Wiklund 2003, ss. 78-80) innebär 

att personen är orienterad till tid och rum. Sundhet betyder också att personen är 

medveten om de konsekvenser handlingar får för ett hälsosamt liv. Sundhet kan på detta 

sätt betyda att människan lär sig att hantera och bemästra svåra situationer genom 

medvetna val eller tankesätt. Friskhet förklaras och definieras som frånvaro av sjukdom. 

Människan är då fysiskt frisk och organen fungerar på ett tillfredställande sätt. Hälsa 

innebär också välbefinnande vilket på ett existentiellt plan handlar om människans inre 

upplevelser, vilka är unika och personliga. Detta betyder i motsats till who:s definition 

att patienten kan uppleva ett välbefinnande och därmed hälsa trots att sjukdom existerar.    

 

PROBLEMFORMULERING 

Att drabbas av kronisk njursvikt vilken behandlas med hemodialys innebär för patienten 

stora livsförändringar. Sjukdomen leder till att patientens kropp inte längre är förmögen 

att upprätthålla livet på egen hand vilket istället gör patienten beroende av 

dialysmaskinen. Hemodialysbehandlingen innebär stora förändringar i livet vad gäller 

patientens möjlighet till ett normalt liv då dialysbehandlingen tar mycket tid och 

påverkar stor del av patientens fritid. Att bli bunden till de platser och sjukhus patienten 

behandlas med dialys ökar också känslan av isolation och inkräktar därför på det som 

tidigare setts tillhöra ett normalt liv. Genom vår utbildning har vi fått en god inblick i 

vad det innebär kroppsligt och medicinskt att behandla kronisk njursvikt. Vad som 

behöver fördjupas är kunskap och förståelse utifrån patientens perspektiv om vad det 

faktiskt innebär att behandlas med hemodialys och hur detta påverkar människors 

dagliga liv. 
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SYFTE 

Syftet är att belysa patienters upplevelser av att behandlas med hemodialys. 

 

METOD 

Uppsatsen är en litteraturstudie baserat på tio kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar. 

Axelssons (2012, ss. 203-220) modell för litteraturstudie användes för att sammanfatta 

de olika artiklarnas resultat. Metoden innebär att olika primärkällor analyseras och 

sammanställs till ett nytt resultat. Metoden lämpar sig väl för analys av studiens 

kvalitativa artiklar då den innebär att noggrant läsa varje artikel upprepade gånger och 

därefter identifiera de olika artiklarnas likheter och olikheter. Artiklarnas metod, syfte 

och resultat förs sedan ner i en tabell vilket ger en god översikt över de artiklar som 

behandlar liknande ämnen.    

 

Datainsamling  

Materialet till litteraturstudien bestod av primärkällor av forskningsstudier publicerade i 

per-review granskade tidsskrifter. Dessa söktes i databaserna: CINAHL och PubMed. 

Sökord som användes var Hemodialysis, Quality of life och experience. Dessa ord 

användes i olika kombinationer vid sökningarna. Inklusionskriterier var: patienters 

upplevelser av hemodialysbehandling i en sjukhusmiljö, publicerade under de senaste 

tio åren samt innefattade både män och kvinnor. Inga krav på nationalitet fanns, detta 

för att ge en bred och internationell bild av likheter eller olikheter beträffande patienters 

upplevelser av hemodialysbehandling existerade. För att finna lämpliga sökord 

användes Karolinska institutets databas Svensk MeSH för att översätta svenska termer 

till engelska samt till att finna synonymer till en specifik term. Användandet av 

relevanta artiklars nyckelord användes också för att få idéer om ord och kombinationer 

av ord som kunde användas vid sökningarna. Vid de olika söktillfällena granskades de 

olika artiklarnas abstract som tycktes svara an mot studiens syfte, detta gav en tydlig 

uppfattning om artiklarna kunde ingå i arbetet. Totalt valdes tio artiklar ut för att 

inkluderas i studien (bilaga 1). Vidare granskades artiklarna i sin helhet och varje artikel 
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lästes igenom noggrant enligt Axelssons metod innan de analyserades (2012, ss. 203-

220).    

 

Dataanalys  

Axelssons metod för analys användes för granskning av artiklarna vilket innebar att 

varje artikel lästes noggrant i sin helhet och att studiernas resultat identifierades och 

antecknades (2012, ss. 203-220). Ett avgränsat innehåll från samtliga artiklars resultat 

fördes sedan ner på mindre post-it lappar. De olika lapparna delades sedan in i grupper 

efter dess gemensamma innehåll vilka sedan kom att skapa olika subkategorier. 

Subkategorierna samlades sedan efter sitt innehåll in under olika rubriker vilka kom att 

skapa kategorier. Under analysprocessen återgick författarna ständigt till studiers 

resultat, detta för att inte förlora förståelse för innehållet. Kategorier och 

underkategorier redovisas i figur 1 och fungerar även som rubriker i resultatavsnittet.    

 
 
RESULTAT 

Studiens resultat innehåller fyra kategorier samt nio underkategorier. De olika 

kategorierna är: Förändrad hälsa, Begränsningar till följd av förlorad autonomi, 

Förändrad social situation, och Att leva mellan hopp förtvivlan.   
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 Kategorier          Underkategorier 
 

Förändrad hälsa 
Fysisk påfrestning 
 
Psykisk påfrestning 

  
 

 
Begränsningar till följd av 

förlorad autonomi 

Ekonomiska begräsningar 
 
Begränsad tid och frihet 
 
Kost och vätskerestriktioner 

  
 

Förändrad social situation 
Relationen till närstående och vänner 
 
Relationen till vårdgivare 

  
 

Att leva mellan hopp och förtvivlan 
Hopp i tron på Gud och en transplantation 

 
Ovisshet och väntan 

Figur 1. Studiens resultat presenterat i kategorier och 

underkategorier.  

 

 

Förändrad hälsa 

Förändrad hälsa vid njursjukdom och behandling med hemodialys berörde både 

patientens fysiska och psykiska upplevelser och presenteras under fysisk påfrestning 

samt psykisk påfrestning.  

 

Fysisk påfrestning 

Mycket vanligt hos patienter med kronisk njursvikt var de fysiska symtom som 

sjukdomen i sig innebar men även de biverkningar som dialysbehandlingen gav. Vanligt 

förekommande var till exempel känslan av fatigue. Kazemi, Nikbakht, Hasanpour, 

Hassankhani och Mills (2011, s. 90) definierar fatigue som känslan av att inte ha styrka 

eller energi kombinerat med en sänkt förmåga. Andra vanliga biverkningar vid 

dialysbehandling var huvudvärk, kramp, illamående samt smärta orsakad av 

dialysnålarna (Nazly, Ahmad, Musil & Nabolsi, 2013, s. 324).  
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Ett förändrat yttre är också något patienterna fick lära sig att leva med. Framförallt 

yngre patienter fann det jobbigt med de kroppsliga förändringar som hemodialysen 

innebar. Förändrad hud eller att behöva leva med en AV-fistel i armen är exempel på 

saker som förändrade dessa patienters yttre. Även om Hemodialys upplevs som fysiskt 

påfrestande framkommer det i Lai, Loh, Mooppil, Krishnan och Grivas studie (2011, s. 

678) att vissa personer upplevde behandlingen som en ren hälsovinst trots de eventuella 

nackdelarna. Med dialysen upplevde de att de orkade mer, hade mer energi och kände 

sig mer hälsosamma.   

 

Psykisk påfrestning 

Att behandlas med hemodialys innebar också en stor psykisk påfrestning vilken berörde 

och påverkade livets många områden. Behandlingsformen som sådan innebar att många 

timmar varje vecka måste tillbringas på ett sjukhus vilket i sig innebar en stor 

påfrestning. Gemensamt hos många som behandlades med hemodialys var känslan av 

hopplöshet, maktlöshet, förlorad frihet, depression och skam (Kazemi et al. 2011, s. 91; 

Moran, Scott & Darbyshire, 2010, ss. 504-505; Nazly et al. 2013, s. 324).  

De mentala påfrestningarna blir ofta tydliga när sjukdom uppdagas och en diagnos 

erhålls. Lai et al. (2011, s. 678) beskriver hur personer som sökte vård för symtom de 

själva inte ansåg hade kopplingar till njursjukdom blev chockade när de fick vetskap om 

vilken sjukdom de bar på. Detta ledde till att många initialt förnekade att de var sjuka 

och därmed nekade till hemodialys som behandlingsmetod. 

För hemodialyspatienter som är beroende av de maskiner som oftast ryms inom 

sjukhusets väggar, är sjukhuset ofta starkt relaterat till personens egen sjukdom vilket 

kan innebära att de ständiga sjukhusvistelserna påminner patienten om att han/hon är 

sjuk. Inom vissa kulturer eller för nydiagnostiserade patienter innebar de frekventa 

besöken på sjukhuset en stor omställning och det var inte ovanligt att de kände 

hemlängtan när de vistats på sjukhuset (Kazemi et al. 2011, s. 91; Burnette & Kickett, 

2009, s. 117). 

 

Rädslor förknippade med behandlingen var också något patienterna ansåg vara psykiskt 

påfrestande. Rädsla för nålstick, rädslan för att AV-fisteln skulle brista eller rädslan för 

att sjukdomen med tiden skulle komma att bli värre, var vanligt förekommande. På de 
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avdelningar där flera patienter vistades samtidigt fick unga patienter en inblick i hur det 

var att vara äldre och behandlas med hemodialys och samtidigt lida av andra åkommor. 

Detta kunde för de yngre patienterna verka skrämmande för deras egen framtid (Herlin 

& Wann-Hansson 2010, s. 695).     

 

Kazemi et al. (2011, s. 91) beskriver behandlingen som en faktor som begränsar livet 

trots att den är livsnödvändig. Detta leder i vissa fall till pessimism, känslan av isolation 

och uppbrott i vardagen. Att vara så beroende av en maskin och till ett sjukhus ses av 

vissa som den värsta av tänkbara behandlingar. Guerra-Guerrerro et al. (2014, s. 295) 

beskriver också hemodialys på liknande sätt som en möjlighet till att leva samtidigt som 

behandlingen kan liknas vid tortyr. 

 

De mentala påfrestningarna kunde ibland bli så stora att personerna inte upplevde sig ha 

kraft till att kämpa för att leva. Att leva med hemodialys som behandlingsform resten av 

livet var för vissa otänkbart vilket ledde till tankar om suicid.  

För andra var det upplevelserna av de fysiska symtomen så som klåda som till slut blev 

så psykiskt påfrestande, att de övervägde suicid. (Hagren, Pettersen, Severinsson, 

Lützén & Clyne, 2005, s. 297; Lai et al, 2011, s. 678). Vissa patienter valde, då 

påfrestningarna blev allt för stora att avbryta dialysbehandlingen. Ett beslut som inte 

fattades förhastat och som ofta påverkades av ett kraftigt försämrat allmäntillstånd. 

Dessa patienter upplever det svårt att diskutera med andra om sina funderingar och de 

beslut de fattat. En del kände att de svek vårdgivarna som bistått med vård och 

stöttning, ibland genom många år. Andra tyckte det var svårt att diskutera sådana saker 

med sina familjemedlemmar innan beslutet väl fattats (Ashby, Hoog, kellehear, Kerr, 

Brooks, Nicholls & Forrest, 2005, s. 391). 

 

Begränsningar till följd av förlorad autonomi 

Att leva med kronisk njursvikt och behandlas med hemodialys innebar att personer 

miste delar av sin autonomi då vissa områden i livet begränsades.  Detta presenteras 

under underkategorierna: Ekonomisk begränsning, begränsad tid och frihet, kost och 

vätskerestriktioner, beroende av en maskin och beroende av andra.   
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Ekonomiska begränsningar 

När en stor del av livet måste anpassas efter när dialysbehandling skall ske, fann många 

patienter det svårt att fortsätta arbeta som tidigare (Nazly et al. 2013, s. 325). Al-Arabi 

(2006, s. 290) beskriver förmågan att kunna arbeta och försörja sin familj som en direkt 

källa till god livskvalité och att må bra.  

 

De fysiska symtomen som orkeslöshet och att ha schemalagda tider för behandling 

innebar dock att många personer tvingades sluta eller byta arbete. Begränsningen 

innebar således en direkt känsla av sämre livskvalité samtidigt som det blev en stor 

ekonomisk oro då inkomstkällan påverkades. Livet blev begränsat i de avseende att 

personen inte kunde köpa de saker han/hon ville eller behövde. Livet begränsades också 

genom att oro skapades över att pengarna inte skulle räcka till räkningar eller andra 

behov. I vissa kulturer där mannen har en tydlig roll som familjens försörjare, drabbades 

hela familjen om mannen blev sjuk. (Guerra-Guerrerro, Camargo Plazas, Cameron, 

Santos Salas & Cofre González, 2014, s. 294; Nazly et al. 2013, ss. 324-325).   

 

Begränsad tid och frihet 

Att vara bunden till tider och platser är också en del i vad det innebär att förlora delar av 

sin autonomi. Kazemi et al. (2011, s. 91) beskriver att patienterna själva inte är i 

kontroll över vilka tider då behandlingen skall ske. Tiderna då behandlingen kan utföras 

är istället anpassade efter personalens arbetstider. Till följd av att passa dessa tider 

lämnades ofta patienterna med känslan av att vara isolerade ifrån omvärlden.  

Att tiden inte räckte till för att leva ett normalt liv blev extra påtagligt för de patienter 

som bands upp av kontinuerlig dialysbehandling. Att färdas fram och tillbaks till 

sjukhuset, där flera timmar varje vecka tillbringas, sågs av vissa som bortkastad tid trots 

den livsupprätande roll dialysen innebar.  

 

Att vara beroende av både tid och plats låser ofta patienterna till att stanna i närheten av 

den plats där de ska behandlas. Al-Arabi (2006, s. 288) beskriver det som att vara 

fjättrad och låst. Resor, om än korta och att semestra kan vara mycket komplicerat att 

planera då varje plats dit patienten åker måste kunna erbjuda möjligheten till dialys. 
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Känslan av isolation ökade då patienten blev bunden till sin hemort om närstående 

bodde i andra städer vilket försvårade kontinuerliga besök (Nazly et al, 2013, s. 323).  

 

Kost och vätskerestriktioner 

Då patienternas njurar ofta inte klarar av att upprätthålla en god vätske- och 

elektrolytbalans innebär behandlingen ofta vätskerestriktioner vilket ger upphov till 

törst. Nazly et al. (2013, s. 324) beskriver hur patienterna med tiden lärde sig att leva 

med ett begränsat vätskeintag men att de ofta kände sig törstiga. Även vissa kulturella 

och sociala aspekter kan påverkas där sätten att umgås på kan innebära att dricka te eller 

äta särskilda maträtter (Nazly et al. 2013, s. 324). Att uppleva begränsningar i val av 

kost och dryck sågs av många som inkräktande på sin livskvalité. Det skapade också i 

viss mån oro då personen inte visste om viss mat fick ätas eller borde undvikas (Guerra-

Guerrerro et al. 2014, s. 295).  

 

Nazly et al. (2013, s. 324) skriver också att kraven på god kosthållning kan förhindra 

eller begränsa patienter att utöva religiösa handlingar så som fasta då det blir för 

krävande att avstå mat.  

 

Förändrade sociala situationer   

Relationer till närstående riskerar att förändras i och med sjukdom. Under relationer till 

närstående och vänner presenteras hur patienten kan se sig själv som en börda eller hur 

energin inte räcker till att umgås med vänner. Sjukdomen tvingar också patienten till 

mycket kontakt med vårdpersonal och presenteras under relationer till vårdgivare.   

 

Relationer till närstående och vänner 

Det sociala sammanhang som närstående och vänner speglar, blev förändrat för de som 

behandlades med hemodialys. Al-Arabi (2006, s. 288) beskriver hur den tidskrävande 

behandlingen påverkar och försvårar det sociala umgänget. Vidare beskriver han också 

hur de fysiska och psykiska symptomen så som trötthet påverkar relationerna negativt. 

De dagar då behandling sker känner sig patienten trött och behöver vila vilket innebär 
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att de inte upplever sig ha tid till att umgås med sin familj eller till att hitta på spontana 

saker (Hagren et al. 2005, s. 296; Nazly et al. 2013, s. 324). Den uremiska andedräkt 

som blir till följd av en sämre njurfunktion bidrog också till ett mindre intresse för 

sociala interaktioner då en dålig andedräkt skapade ett sämre självförtroende hos dessa 

personer (Kazemi et al. 2011, s. 91). Vänner som personen tidigare haft riskerade att 

förloras då orkeslöshet höll dem tillbaka, samtidigt som vännerna gick vidare i livet. 

Närstående spelade dock en viktig roll då det gav patienten något att leva för vilket i sin 

tur gav dem motivation till att orka fortsätta med behandlingen (Al-Arabi, 2006, s. 288; 

Nazly et al. 2013, s. 325). Att kunna ta hand om sin familj och att finnas där för vänner 

var direkt relaterat till personens upplevelse av vad som definieras som en god 

livskvalité (Al-Arabi, 2006, ss. 289-290). 

 

Tidigare aktiviteter och hushållssysslor blev vid behandlingen svåra att utföra vilket ofta 

ledde till att patienterna blev beroende av närstående med hjälp som att köra barnen till 

och från skolan, eller att ta sig till sjukhuset (Nazly et al. 2013, s. 324). Att vara 

beroende av andra upplevdes för många som jobbigt då närstående var upptagna med 

sina egna liv och arbeten som den sjuke inte vill störa (Lai et al, 2011, s. 677). Ashby et 

al. (2005, s. 392) beskriver hur framförallt en del äldre tyckte att det var jobbigt att 

uppleva sig själva som en belastning för sina närstående och att de då hellre övervägde 

att avbryta dialysbehandlingen för att inte vara till en börda.  

 

I den Iranska kulturen sågs sjukdom som någonting skamligt. Därför var det vanligt att 

patienter som behandlades med hemodialys gömde sig i fruktan av att någon skulle se 

ner på dem utan medlidande. Detta påverkade personernas sociala relationer mycket 

negativt (Kazemi et al. 2011, s. 91). Vidare beskrevs hur vissa personer ville låtsas vara 

friska för att behålla de relationer och den status som personen hade. För att göra detta 

höll de sig borta ifrån samhället vilket i sin tur ledde till isolering. För Australiens 

urinvånare sågs vissa kulturella högtider som obligatoriska. Det var därför inte ovanligt 

att dessa patienter ignorerade den tidskrävande behandlingen för att istället närvara vid 

högtiden, trots de negativa konsekvenser utesluten behandling innebar (Burnette & 

Kickett, 2009, s. 115).   
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Relationen till vårdgivare 

Patienter som behandlades med hemodialys tvingades till många timmars kontakt med 

vårdpersonal. Samspelet mellan patient och vårdare var viktigt då det skapade trygghet i 

vårdandet. Det var också viktigt att vårdarna först och främst såg individen och inte 

förminskade människan till hennes sjukdom. Detta resulterade inte bara i tryggare vård 

utan skapade också tillit och förtroende för patienterna samt bidrog till en mer 

relationsnära vård. Att en vårdare hade ett professionellt förhållningssätt och bemötande 

upplevdes också som viktigt. Sjuksköterskor med kort erfarenhet av sitt yrke och som 

verkade osäkra på förfaranden skapade osäkerhet hos patienterna då de var rädda för att 

misstag skulle begås (Herlin & Wann-Hansson 2010, ss. 695- 696; Nazly et al. 2013, s. 

325). Att vårdare och patienter kommer överens på ett sådant sätt som kan liknas vid 

vänskap ansågs också som en viktig faktor för en god vård. Humor kunde också lindra 

patientens oro och lätta upp stämningen (Nazly et al. 2013, s. 325). 

 

Kommunikation var viktigt både för att skapa trygghet i vården samt till att öka 

patientens kunskaper om sin sjukdom. Herlin och Wann-Hansson (2010, s. 696) 

beskriver hur detta ledde till att personen kände kontroll och själv kunde påverka 

förhållandena kring sin egen vård. Brister i kommunikationen mellan patient och 

vårdgivare var dock vanligt förekommande och ledde ofta till att patienterna upplevde 

maktlöshet över sin egen situation. Om det förekom kulturella skillnader mellan patient 

och vårdare, kunde detta leda till ytterligare missförstånd eller att vårdare hade dålig 

förståelse för vad patienterna kände och upplevde (Burnette & Kickett, 2009, ss. 116-

117).       

 

Att leva mellan hopp och förtvivlan 

Väntan på en njurtransplantation innebar att många fann hopp om att lidandet skulle få 

ett slut. När väntan blev för lång riskerade dock hoppet att vändas till förtvivlan. Detta 

presenteras under underkategorierna: Hopp i tron på Gud och en transplantation och 

ovisshet och väntan.  
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Hopp i tron på Gud och en transplantation 

För patienter som behandlades med hemodialys var känslan av hopp starkt förknippat 

med tron på en eventuell njurtransplantation och att behandlingen endast var tillfällig 

och inte livslång. Att finnas med på en väntelista för transplantation innebar att 

personen blickade framåt och kunde se ljuset i tunneln. Då patienten fått tid för 

transplantation gav detta dem tillförsikt och hjälpte dem att sträva framåt och klara av 

att leva de veckor eller månader som återstod till operationen (Moran et al. 2010, s. 504; 

Lai et al. 2011, s. 679). Andlighet eller gudstro spelade för vissa människor en 

avgörande roll gällande personens upplevelser av hopp. En gudstro kunde ge möjlighet 

till en djupare insikt, en trygghet och att kunna acceptera vad som skedde. Böneliv 

beskriver Al-Arabi (2006, s. 289) som en källa till kraft och hopp om helande.  

 

Ovisshet och väntan 

Dialysbehandling innebar att personens liv upprätthölls samtidigt som det gjorde denne 

beroende av den maskinen som renade blodet. Patienter var medvetna om den 

livsnödvändiga funktion som maskinen utgjorde vilket fick dem att leva längre, men för 

många innebar det samtidigt en ovisshet inför framtiden (Guerra-Guerrerro et al. 2014, 

s. 295). Om den preliminära väntetiden för en njurtransplantation överskreds riskerade 

hoppet istället att övergå i osäkerhet och förtvivlan. Patienter riskerade att tro att den 

preliminära väntetiden innebar en exakt tid tills möjlighet till transplantation fanns. Det 

var inte ovanligt att väntetiden varade i flera år vilket riskerade att orsaka mycket 

förtvivlan och känsla av hopplöshet (Moran et al. 2010, s. 504). Ovissheten och 

väntetiden innebar för många människor att livet upplevdes som om det stod stilla. 

Behandlingen upprätthöll deras liv samtidigt som de väntade på en transplantation vilket 

skulle innebära att de kunde leva livet fullt ut igen. Tiden upplevdes som ett slags 

tålamodsprövande spel där hoppet om att få besked om en kommande 

njurtransplantation styrde hela deras liv (Moran et al, 2010, s. 505).    
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar vad det innebär för patienter att leva med hemodialys. Huvudfynd som 

identifierades var Förändrad hälsa, begränsningar till följd av förlorad autonomi, 

förändrade sociala relationer samt att leva mellan hopp och förtvivlan. Författarna har 

valt att lyfta och diskutera hur lidande kan uppstå för dessa patienter och hur hälsa trots 

detta kan existera.  

 

För de patienter som behandlades med hemodialys innebar processen vad Eriksson 

(1994, ss. 83-84) skulle benämna som ett sjukdomslidande. Behandlingen innebär fysisk 

eller kroppslig smärta i form av nålstick och illamående. Detta lidande blir kanske allra 

mest tydligt för de patienter som för första gångerna påbörjar dialys då det för patienten 

innebär nya upplevelser och erfarenheter som till en början kan verka skrämmande.   

Utöver detta innebar behandlingen också ett själsligt lidande genom att det ledde till ett 

mycket inrutat liv där patienterna förlorade sina egna förmågor i form av mindre energi 

till aktiviteter. Det ledde till minskad delaktighet i det sociala sammanhanget och 

påverkade känslan av patientens mänskliga värde.  

  

Eriksson (1994, s. 93) beskriver fortsättningsvis hur ett livslidande uppstår när det 

normala livet rubbas och tas ifrån en. Lidandet kan uppstå för de patienter som 

behandlas med hemodialys eftersom behandlingen mer eller mindre förändrar hela 

personens livssituation. Wiklund (2003, s. 108) beskriver hur livslidandet innebär en 

grundläggande hållning till livet där aktivitet och prestation är centralt. De patienter som 

behandlas med hemodialys riskerar att utsättas för ett stort livslidande då aktivitet 

många gånger begränsas och prestationerna blir mindre än normalt. Ett stort livslidande 

uppstår också i den process där patienten tvingas vänta i ovisshet på en eventuell 

njurtransplantation. Det innebär en stor begräsning och patienten upplever sig låst i 

väntan på att livet efter en transplantation kan börjas levas fullt ut igen. Lidandet blir 

alltså ett mycket centralt begrepp för hemodialyspatienter och upplevs inom livets alla 

områden. Tydligt framkommer det hur patienterna kan uppleva hälsa i form av 
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välbefinnande trots deras sjukdom och dess behandling. Här spelar yttre resurser i form 

av närståendes stöd stor roll men även aspekter som andlighet och gudstro.  

 

Att förlora kontrollen eller delvis sin autonomi framkommer i resultatet. Patienterna blir 

direkt beroende av resurser och människor så som kompetent vårdpersonal och 

dialysmaskinen. Martin-McDonald (2003, ss. 31-32) beskriver hur patienter upplevde 

att de förlorade kontroll eller autonomi till följd av sitt sjukdomstillstånd. 

Fortsättningsvis beskriver hon dock hur patienterna i mån av kraft och kapacitet 

försöker återta delar av den kontroll de förlorat. För vissa innebär detta i slutändan att ha 

kontroll över om deras liv skall upprätthållas eller inte. Genom vetskapen om att endast 

en liten bit choklad kan ha en dödlig utgång för dessa patienter skapas en slags 

meningsfull kontroll i valet av att äta, eller inte äta chokladen. Att vi människor är i så 

stort behov av kontroll synliggörs härigenom i dessa patienters upplevelser. Tas stora 

delar av en människas kontroll bort, kommer hon ändå finna, till synes meningslösa 

valmöjligheter och förvandla dem till ytterst meningsfulla.  

 

Flera patienter uttrycker i samband med förlorad kontroll att mer ansvar får läggas på 

anhöriga då patienten varken har tid eller ork till att utföra tidigare sysslor. Vardagliga 

rutiner så som att köra barnen till skolan eller att städa huset kan nu, till skillnad mot 

innan, upplevas som en omöjlighet att genomföra på egen hand. För många närstående 

ses det som en plikt och en självklarhet att ta hand om en sjuk familjemedlem. 

Axelsson, Klang, Lundh Hagelin, Jacobson och Andreassen Gleissman (2014, s. 451) 

beskriver att närstående ofta tar på sig en allt för stor börda vilket innebär att deras egen 

tid eller deras liv riskerar att försummas. Det blir problematiskt när närstående som 

spelar en så central roll för den njursjuka patienten inte får tid att leva sitt egna liv. Det 

är därför viktigt att vårdtagare, anhöriga och vårdpersonal gemensamt arbetar för att 

skapa de bästa av förutsättningar som innebär utrymme både för patienten och för 

närstående.       

 

Hopp och förtvivlan, är två motsatser som står i nära relation till varandra för de 

patienter som genomgår dialysbehandling. Att kunna blicka framåt mot en 

transplantation ger dessa patienter tillgång till det största av hopp, ett slut på lidandet. 
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Wiklund (2003, s. 105) beskriver att lidande upphör när en person kan se ljuset i 

tunneln. Då övergår istället lidande till att vara något temporärt dåligt. Gränsen mellan 

hopp och förtvivlan är dock skör och det är inte ovanligt att vad som först inneburit ett 

hopp övergår till skär förtvivlan. Att leva i ovisshet upplevs högst troligt för många 

människor som mycket påfrestande. Detta sker vid de tillfällen då preliminär väntetid 

överskrids och patienterna hamnar i ett slags vakuum. Patienten kastas då ifrån ljus till 

mörker vilket riskerar att binda patienten än mer till känslan av att alltid behöva vara 

tillgänglig och kunna svara i telefonen om ett besked om att en njurtransplantation är 

möjlig, skulle komma. 

 

Gudstro är ett begrepp som i Sverige inte ses som centralt. Studien visade dock att 

gudstro spelar en stor roll för vissa människor gällande en källa till kraft och mening. 

För patienter i Jordanien var gudstro en självklarhet och en integrerad del av patienters 

livsvärld. Sjuksköterskor i Sverige måste kunna möta och vårda människor oavsett 

etnicitet eller religion för att skapa vårdande och värdiga möten. Religion kan betyda att 

vissa saker är okej och andra inte eller att vissa saker måste ske utifrån vissa riktlinjer. 

Det är därför viktigt att sjuksköterskan är lyhörd för de behov och begär som patienten 

ger uttryck för, för att inte kränka patienten.         

 

Då patienten flera gånger i veckan möter vårdpersonal är det av yttersta vikt att detta 

sampel fungerar optimalt. Det känns därför betydelsefullt och viktigt att vi som snart är 

färdigutbildade sjuksköterskor lär oss att ständigt reflekterar över hur vi möter patienter 

i olika situationer. Resultatet visar att mötet med patienten ställer krav på 

sjuksköterskans profession vad gäller att skapa en trygg och säker vård. Mötena spelar 

därför en mycket central roll och det är otvetydigt att relationerna kan och måste bli 

bättre. Inte minst vittnar patienternas tro om att den preliminära väntetiden är absolut 

om detta eftersom brister i kommunikationen här tydliggörs då patienten saknar 

information om att väntetiden kan vara längre. Gustafsson, Snellma och Gustafsson 

(2012, ss. 367-368) beskriver hur patienter upplever att vårdpersonal kan fungera som 

den stadiga klippa i deras så stormiga liv fyllt med osäkerhet och sjukdom. Att som 

sjuksköterska kunna fungera som en sådan klippa är viktigt för de patienter som 

diagnostiseras med njursvikt och då marken under deras fötter tycks rämna vilket leder 
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dem till att förneka sjukdom och därmed neka dialysbehandling. Det är viktigt att 

sjuksköterskan också har respekt och förståelse för att livet kan ha förändrats drastiskt 

för dessa patienter. Att sociala relationer inte ser ut som de tidigare gjorde, att livet 

upplevs begränsat och behandlingen som plågsam. Sjuksköterskan kan här fylla en stor 

roll genom att lyfta patienten i mötet, uppmuntra henne i vad som upplevs krävande 

eller bara finnas tillgänglig och bekräfta patienten.  

 

Studiens resultat pekar på den stora livsomställning hemodialys innebär. Resultatet 

innebär att sjuksköterskan får tillgång till vad dessa patienter upplever och känner i 

samband med dialysbehandling. Med denna kunskap hoppas vi, som snart utbildade 

sjuksköterskor att vi och andra skall kunna vårda dessa patienter utifrån ett 

patientperspektiv. I samklang med Wiklund (2003, s. 155) hoppas författarna att de med 

denna nyförvärvade kunskap skall kunna skapa vårdande relationer som för patienten 

innebär möjlighet till uttryck för behov, begär och problem.     

       

Metoddiskussion 

Då denna studie var en litteraturstudie användes Axelssons metod (2012, ss. 203-220) 

eftersom det ansågs att detta var den mest lämpade metoden för analys av de kvalitativa 

artiklar som skulle analyseras. Artiklarna hittades uteslutande i Cinahl även om 

databasen Pubmed också användes vid sökningarna.  

 

Studiens tio artiklar ansågs tillgodose en bred bild av valt ämne och samtliga svarade an 

till studiens syfte. Det bestämdes således att avbryta artikelsökningarna för att arbeta 

utifrån de artiklar som hittats. Vid närmare granskning av artiklarna beslöts dock att 

revidera två av de valda artiklarna och sökningen började på nytt då det ansågs att åtta 

artiklar skulle vara för få. De tio artiklarna är samtliga kvalitativa även om inget krav på 

att endast detta skulle användas i studien fanns. Några kvantitativa artiklar granskades 

men ansågs inte svara an till syftet vilket ledde till att dessa exkluderades. Ytterligare 

sökning efter kvantitativa artiklar skulle kunna ha gjorts, detta hade antagligen styrkt 

studiens resultat. Vad som varit intressant med att använda kvalitativa artiklar har varit 

att många studier har liknande resultat. Alltså upplever många människor som 

genomgår hemodialys samma sak. Det som har varit intressant med de kvalitativa 
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artiklarna har också varit att få en bred bild av olikheter, kulturella och sociala 

skillnader som påverkar hur upplevelserna av behandlingen ser ut.    

 

Metoden för att granska artiklarna innebar noggrann läsning och anteckning av de olika 

artiklarnas teman. Att sedan föra ner de olika temana på post-it lappar gav inför 

sammanställningen en klar och tydlig bild av vilka kategorier som fanns. Genom att 

tydligt ha antecknat i varje artikel gick det sedan bra att hitta material till vald kategori. 

 

Vid artikelsökningarna användes sökordet hemodialysis vid nästan alla tillfällen. De 

allra flesta artiklar har därför hemodialys som centralt tema. De artiklar som inte 

hittades genom att använda sökordet hemodialysis ansågs lämpa sig till studien då de 

innefattade patienter som har hemodialys som behandlingsform och svarar därmed 

också an på studiens syfte.  

 

Artikelsökningarna var en process som till en början var svår eftersom det var oklart 

vilka sökord som kunde användas. Med hjälp av olika hjälpmedel för översättning och 

synonymer blev det enklare att hitta ord att använda.  

  

 

SLUTSATSER 
Att leva med hemodialys innebär stora begränsningar i livet där autonomi och egen 

kontroll sätts i andra hand. Behandlingsformen innebär också stora förändringar både 

socialt, fysiskt och psykiskt. Patienterna upplever livet i ett slags vänteläge där det 

ultimata hoppet sätts till möjligheten till en njurtransplantation. Sjuksköterskan kan 

genom att bli medveten om dessa saker skapa bättre och tryggare möten med dessa 

patienter. Detta leder till att patienten sätts i fokus och på det viset har möjlighet att 

påverka och vara delaktig i sin egen vård.          
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Bilaga 2. Sökhistorik 
Författare, år, titel 
& tidsskrift 

Syfte Metod Resultat 

Författare: Al-
Arabi, S 
År: 2006 
Titel: Quality of 
Life: Subjective 
descriptions of 
challenges to patients 
whit end stage renal 
disease 
Tidsskrift: 
Nephrology Nursing 
Journal 

Att beskriva hur 
patienter med njursvikt 
upplever och hanterar 
sin känsla av 
livskvalité.  

En naturalistisk 
observation utfördes 
för att svara an på 
studiens syfte. 
Studien är godkänd 
av en etisk kommitté. 
80 patienter i vuxen 
ålder med kronisk 
njursvikt ingick i 
denna intervjustudie. 

Restriktioner/begränsningar: 
Känslan av att vara bunden 
och utelämnad. Kost/vätske 
restriktioner.  
 
Överlevnadsstrategier:  
religion och att acceptera sin 
sjukdom. 
 
Välmående: 
Sociala relationer, 
tillfredsställelse och lycka.  
 
 

Författare: Hagren, 
Pettersen, 
Severinsson, Lützén 
& Clyne 
År: 2005 
Titel: Maintenance 
haemodialysis: 
patients' experiences 
of their life situation. 
Tidsskrift: Journal 
of Clinical Nursing 

Studiens syfte är att 
mäta livskvalitén hos 
personer som 
behandlas med 
hemodialys. Syftet är 
också att jämföra 
resultaten med den 
generella 
populationen.   

En kvalitativ studie 
med transkriberade 
intervjuer. 41 
patienter 
intervjuades, varav 
15 var kvinnor och 
26 män. Åldrarna 
varierade mellan 29-
86 år. Patienterna 
behandlades på tre 
olika sjukhus i 
Sverige. 
En innehållsanalys 
gjordes enligt Polit 
och Hungler för att 
finna gemensamma 
teman. 

Tidskrävande: 
Svårt att få tid med att leva sitt 
liv. 
 
Vårdsituationen: 
Relationen mellan patient och 
vårdare. Känsla av att vara 
utlämanad. 
 
Leva trots restriktioner: 
Strategier/coping.  
 
 

Författare: Al 
Nazly, Ahmad, Musil 
& Nabolsi 
År: 2013 
Titel: Hemodialysis 
stressors and coping 
strategies among 
Jordanian patients on 
hemodialysis: A 
qualitative study. 
Tidsskrift: 
Nephrology Nursing 
Journal 

Att studera jordanska 
hemodialys- patienters 
levda erfarenhet av sin 
sjukdom.   

Deskriptiv 
fenomenologisk 
ansats. Nio Personer 
ingick i studien. 
Deltagarna skulle 
behandlas med 
hemodialys och varit 
under behandling 
under minst sex 
månader. 

Förändrad Livsstil:  
Svårt att resa, kostrestriktioner 
 
Tidskrävande 
 
Att lida av symtomen: 
Törst, huvudvärk, orkeslöshet 
 
Strategier/coping: 
Familj, religion.  
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Mooppil, Krishnan & 
Griva  
År: 2012 
Titel: Starting on 
haemodialysis: A 
qualitative study to 
explore the 
experience and needs 
of incident patients 
Tidsskrift: 
Psychology, Health 
& Medicine 

Att studera den levda 
erfarenheten hos 
patienter med 
hemodialys i 
Singapore.  

Semi-strukturerade 
intervjuer med 
hemodialyspatienter 
som behandlats under 
max sex månader. 13 
personer intevjuades. 
Studien är en del av 
en RCT studie.   

Känslomässig stress: 
Känsla av hopplöshet, att vara 
en belastning för familj. 
 
Vårdrelaterade bekymmer:  
Tidskrävande, lidande, 
nålrädsla. 
 
Socialt stöd: 
Familj och vänner. 

Författare: Kazemi, 
Nasrabadi, 
Hasanpour, 
Hassankhani & Mills 
År: 2011 
Titel: Experience of 
Iranian persons 
receiving 
hemodialysis: A 
descriptive, 
exploratory study. 
Tidsskrift: Nursing 
and Health sciences.  

Studien syftar till att 
undersöka 
upplevelserna av de 
sociala interaktionerna 
i det dagliga livet för 
patienter med 
hemodialys. 

Deskriptiv explorativ 
studie med 
semistrukturerade 
intervjuer. 21 
patienter som 
genomgick 
hemodialys ingick.  

Att leva med trötthet: 
Kroppsligt, mentalt 
 
Förändrad självbild: 
Kroppsliga förändringar, låg 
självkänsla 
 
Förlorad autonomi: 
Beroende av maskin, tid och 
plats. 
 
Att dölja sjukdomen: 
Skamligt att visa sig sjuk i den 
Iranska kulturen. 

Författare: Moran, 
Scott & Darbyshire 
År: 2010 
Titel: Waiting for a 
kidney transplant: 
Patients experience 
of haemodialysis 
therapy 
Tidsskrift: Journal 
of advanced nursing  

Att undersöka 
patienters upplevelser 
av att hemodialys. 

Hermeneutisk 
fenomenologisk 
metod. 16 patienter 
deltog, sju kvinnor 
och nio män, 
samtliga över 18 år.  

Hopp: 
Transplantation innebär hopp 
för framtiden.  
 
Ovisshet: 
Att inte få transplantation 
innebär att leva i 
ovisshet/hopplöshet. 
 
Låst i livet: 
Planer får vänta.  
Svårt att arbeta.  
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Författare: Guerra-
Guerrerro, Cargo 
Plazas, Cameron, 
Santos Salas & Cofre 
Gonález 
År: 2014 
Titel: Understanding 
the life experience of 
people on 
hemodialysis: 
Adherence to 
treatment and quality 
of life 
Tidsskrift: 
Nephrology nursing 
journal. 

Syftet är att undersöka 
patienter levda 
erfarenhet som 
behandlas med 
hemodialys.  

Hermeneutisk 
fenomenologisk 
ansats. 15 personer 
intervjuades ifrån tre 
olika dialyscentra i 
Chile. Studien är en 
del av en 
doktorandavhandling. 

Förlorad kontroll: 
Begränsningar, förändrade 
sociala relationer, beroende av 
en dialysmaskin.  
 
 
 
 

Författare: Burnette 
& Kickett 
År: 2009 
Titel: 'You are just a 
puppet': Australian 
Aboriginal people's 
experience of 
disempowerment 
when undergoing 
treatment for end-
stage renal disease 
Tidsskrift: Renal 
society of Australasia 
Journal 

Att undersöka 
upplevelserna av att 
genomgå hemodialys 
för patienter i 
Australiens 
urbefolkning.  

En narrativ 
etnografisk ansats 
användes. Sex 
frivilliga 
engelsktalande 
personer ingick i 
studien. En person 
hade precis 
genomgått en 
njurtransplantation, 
två personer hade 
behandlats med 
hemodialys under 12 
månadaer. Samtliga 
var mellan 36-65 år.   

Beroende av professionell 
vård: 
Känsla av maktlöshet. 
Beroende av en maskin 
 
Självvård:  
Kost/vätskerestriktioner, 
hygien. 
 
Outbildade: 
Urinvånarna kände inte att de 
blev utbildade nog om sin 
sjukdom. 
 
 

Författare: Herlin & 
Wann-Hansson  
År: 2010 
Titel: The experience 
of being 30-45 years 
of age and depending 
on haemodialysis 
treatment: a 
phenomenology-cal 
study. 
Tidsskrift: 
Scandinavian Journal 
of Caring Sciences  

Syftet med denna 
studie var att beskriva 
hur patienter mellan 30 
och 45 års ålder, 
upplevde det att vara 
beroende av 
hemodialysbehandling. 

Studien har en 
fenomenologisk 
ansats.  
Nio patienter från  tre 
olika dialys- 
avdelningar i Sverige 
gick med på att delta 
i studien (fem män 
och fyra kvinnor)   
 
Patienterna var 
mellan 30-45 år 
gamla och hade haft 
behandling under 
minst sex månader.  
 
Analys enligt 

Rädsla:  
För smärta, 
Smittorisk. 
 
Isolering: 
Känsla av att skämmas för sin 
sjukdom, svårt att dela 
problemen med andra. 
 
Njurtransplantation 
Ovisshet, Rädsla för eventuella 
komplikationer.  
Hopp.  
 
Att vara beroende av sin 
vårdgivare 
Vikten av Välutbildad 
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Giorgi’s metod. kompetent vårdpersonal. 
 
Att förlora sin tid under 
dialysbehandlingen. 
Deltagarna upplevde total brist 
på frihet samt att behandlingen 
är väldigt tidskrävande. 

Författare: Ashby, 
M. ,  Hoog, C.; 
Kellehear, A. ; Kerr, 
P. G.  ; Brooks, D.  ; 
Nicholls, K. ; och    
Forrest, M. 
År: 2005 
Titel: Renal dialysis 
abatement: lesson 
from a social study. 
Tidsskrift: Palliative 
Medicine 

Syftet med denna 
studie är att undersöka 
orsakerna till varför 
somliga människor 
väljer att neka till eller 
avsluta njurdialys, 
trots konsekvenserna. 

En kvalitativ design 
baserad på Grounded 
Theory. 
 
Semi-strukturerade 
intervjuer 
genomfördes med 16 
patienter. 
Alla intervjuer 
förutom en utfördes i 
patienternas egna 
hem. 
 
 

Dålig livskvalitet: 
Smärta och lidande 
 
Känslan av att vara en börda 
 
Läkare och patient frågor: 
Prognostisk osäkerhet och en 
känsla av övergivenhet 
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