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Sammanfattning 
I dagens samhälle blir människor allt äldre och sjukare. Antalet människor med 
diabetes och högt blodtryck ökar successivt i samhället vilket på sikt kommer 
medföra att fler människor insjuknar i kronisk njursvikt. För patienter som lever med 
kronisk njursvikt och dialysbehandling kan livskvaliteten påverkas. Det är därför av 
vikt att sjuksköterskan uppmärksammar patientens livssituation och anpassar 
omvårdnaden utefter individens behov. Att drabbas av kronisk njursvikt innebär en 
försämrad eller helt utebliven njurfunktion. Syftet med litteraturstudien var att 
beskriva patienters upplevelser av att leva med dialysbehandling vid kronisk 
njursvikt. Resultatet är baserat på 13 vetenskapliga artiklar. Efter analys av artiklarna 
framkom tre teman av patienternas upplevelser: Det förändrade livet, det sociala livet 
och livet som patient. I resultatet framkom att beroende på dialysmetod upplever 
patienter olika hinder eller möjligheter som respektive behandling medför. Många 
patienter beskriver att dialysbehandlingen begränsar det vardagliga livet samtidigt 
som behandlingen är en livlina. Dialysbehandlingen kan påverka yrkeslivet såväl som 
resmöjligheter och sociala relationer. Patienter upplevde att de ofta hamnar i en 
beroendeställning till dialysbehandlingen och sina anhöriga. Upplevelsen av 
sjuksköterskans bemötande var mestadels positiv och sjuksköterskan har en viktig roll 
i vårdandet. Litteraturstudien kan användas för att belysa patienters upplevelser av att 
leva med dialysbehandling.  
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Abstract 
Today, people are getting older and sicker. The amount of people with diabetes and 
high blood pressure is gradually increasing, which will ultimately lead to a higher 
number of people diagnosed with chronic renal failure. The quality of life affects 
patients living with chronic kidney disease and dialysis treatment. It’s important that 
the nurse observes the patients life situation to adapt nursing to each individual’s 
needs. The purpose of the literature review was to portray patients experiences of 
living with dialysis treatment when living with chronic renal failure. The result 
consists of 13 articles. Three themes were revealed: the changes of life, the social life 
and life as a patient. The result showed that patients experienced various barriers and 
opportunities of the treatment. Dialysis treatment restricts the daily life of the patient 
but is considered as a lifeline. Dialysis treatment may influence the career, 
opportunities to travel and social relationships. Patients felt that they often end up in a 
position of dependence to the dialysis treatment and their relatives. The experiences 
of care were mostly positive and the nurse had an important role. The literature 
review can be used to shed light on patients experiences of living with dialysis 
treatment. 
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Inledning 
När behandling med dialys påbörjas förändras livet avsevärt för den drabbade 
patienten (Hughes, Wood, & Smith, 2009). Dialysbehandling tar upp en stor del av 
patientens vardag och medför därför att omprioriteringar i vardagen måste 
genomföras. Det kan medföra förlust av upplevd hälsa, förlust av energi och tid samt 
att yrkesrollen ofta påverkas (Hughes et al., 2009). De patienter som diagnostiserats 
med slutstadiet av kronisk njursvikt lever med ständigt hot mot livet och identiteten. 
För fortsatt överlevnad krävs dialysbehandling eller transplantation (Laudański, 
Nowak, & Niemczyk, 2013). I Sverige är medelåldern 60 år för de patienter som 
genomgår någon av dessa behandlingar (Svenskt Njurregister, 2015). Det finns två 
olika varianter av dialys, hemodialys (HD) och peritonealdialys (PD) (Laudański et 
al., 2013). I slutet av år 2014 var det strax under 4000 patienter i Sverige som 
behandlades med dialys, varav cirka 3000 med HD och resterande med PD. 
Överlevnadsantalet av patienter som behandlas med dialys har ökat det senaste 
årtiondet (Svenskt Njurregister, 2015). Antalet människor med kronisk njursvikt 
förväntas öka i framtiden främst på grund av att människor lever längre och blir äldre 
samt att diabetes och högt blodtryck ökar bland populationen (White, Chadban, Jan, 
Chapman, & Cass, 2008). Personer som lever med dialys har ett stort behov av stöd 
från vårdpersonal och att de kontinuerligt förses med information kring behandlingen 
(Tong et al., 2013). Personcentrerad omvårdad är ett väl etablerat begrepp i 
vårdsammanhang som alltid bör appliceras i vårdandet. Det innebär att se människan 
bakom sjukdomen (Ekman et al., 2011).  

Bakgrund 
Att leva med kronisk njursjukdom 
Kronisk njursvikt är en irreversibel sjukdom där njuren aldrig återgår till normal 
funktion. Njuren har ett flertal livsviktiga funktioner för kroppen och när njurens 
funktion  är bristfällig genererar det i olika svårigheter för den drabbade (Dring & 
Hipkiss, 2014). Ett liv med permanent behandling kan orsaka psykisk belastning, 
såsom stress (Abreu & Prezotto, 2014). Att leva med kronisk njursvikt påverkar det 
dagliga livet för de som drabbats och deras familjer, till exempel livsstilsförändringar, 
förändringar i hälsa och sociala roller (Al-Arabi, 2006). Kronisk njursvikt kan 
upplevas som förlust av frihet och valmöjligheter (Al-Arabi, 2006) och innebär ofta 
minskad fysisk energi (Abreu & Prezotto, 2014). 

Omvårdnad vid dialysbehandling 
Transition är ett fenomen som förekommer vid förändringar i liv, hälsa och relationer. 
En transition kan således vara en diagnos. När en person drabbas av kronisk njursvikt 
skapas en transitionsprocess, det vill säga övergången mellan hälsa och sjukdom 
(Meleis, Sawyer, Im, Messias, & Schumacher, 2000). Från att vara frisk till att bli 
oväntat sjuk och att bli vårdberoende innebär en stor förändring i livet och kan leda 
till en känsla av förlust av den egna autonomin (Nielsen, 2010). En transitionsprocess 
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innebär att patienten måste acceptera den nya omställningen och lära sig att bemästra 
den (Meleis et al., 2000). Subjektiva känslor och egenskaper hos människan påverkar 
resultatet av transitionen, såsom det fysiska och känslomässiga välbefinnandet, 
förväntningar på den nya situationen, copingstrategier och upplevelsen av gemenskap 
(Schumacher & Meleis, 1994). Övergången mellan hälsa och sjukdom är en process 
som är svåröverskådlig och har en bred betydelse. Den sker i flera olika stadier och 
över en viss tid. Inom omvårdnad är det viktigt för sjuksköterskan att förstå patienters 
upplevelser av en transition och upptäcka eventuella hinder som uppstår. Det är en 
viktig aspekt för att övergångsprocessen ska bli så hälsosam som möjligt. Individuella 
resurser och gemenskap kan antingen främja eller förhindra transitionsprocessen 
(Meleis et al., 2000). Fasta relationer är en viktig aspekt vid behandling av patienter 
som genomgår dialysbehandling. Det är viktigt att ha goda relationer till hälso- och 
sjukvårdspersonal och det egna sociala nätverket (Nielsen, 2010). Det är av vikt att 
vårdpersonal som behandlar patienter med kronisk njursvikt tar hänsyn till patientens 
förändrade livssituation. Det sociala livet, arbetssituationen och resmöjligheter kan 
påverkas av omställningen som dialysbehandlingen medför, därför bör en 
kontinuerlig dialog föras mellan patient och vårdpersonal (Ericson & Ericson, 2012). 
Att tillämpa en personcentrerad vård innebär att se människan bakom sjukdomen som 
en individ med behov, känslor och en egen vilja. En personcentrerad vård syftar till 
att individen känner en delaktighet i sitt vårdande (Ekman et al., 2011).  

Känslan av övergivenhet kan vara en förlust av något som varit av ett väsentligt värde 
i livet, såsom en kroppslig funktion (Cullberg, 2006). En plötslig förändring i en 
människas livssituation kan vända upp och ner på tillvaron och ett sökande efter en ny 
mening påbörjas. Detta kan innebära en rasering av identiteten som en hel människa 
(Eriksson, 1994). En vanlig fråga är "Varför ska det här hända mig?" när en människa 
möter en kris (Cullberg, 2006). Lidande anses vara ett begrepp som är ont eller 
negativt laddat, men det kan också innebära att utstå, kämpa eller försonas med sitt 
lidande. Lidande har en stark koppling till begreppet patient då latinets betydande 
mening för "pati" innebär att lida eller tåla (Eriksson, 1994). Människans autonomi 
har en stark koppling till att vara oberoende. Ofrivillig vistelse på sjukhus kan kopplas 
samman med integritetskränkning på olika nivåer och därmed känslan av att förlora 
en del av den egna autonomin (Cullberg, 2006). Sjukdomslidande innebär att leva 
med en viss sjukdom eller behandling som kan vara ett lidande för människan. Smärta 
kan sammankopplas med lidande och innefattar bland annat kroppslig smärta, där 
behandlingen eller sjukdomen kan vara orsaken (Eriksson, 1994).   

Njurarnas fysiologi 
Människans två njurar har många viktiga uppgifter i kroppen. Några uppgifter är att 
eliminera toxiska ämnen som utsöndras via urinen och för stimulans av röda 
blodkroppar samt reglering av blodtryck (Christensen, 2012). Njurarna producerar 
varje dygn cirka 180 liter primärurin men det resulterar bara i ungefär 1,5 liter urin 
vid miktion (Eckardt et al., 2013). Detta beror på att ungefär 99% av primärurinen 
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reabsorberas till kroppen eftersom den innehåller viktiga ämnen som natrium, kalium, 
glukos och vatten som människan behöver (Christensen, 2012).  

Uremi 
När njurarna inte längre kan eliminera slaggprodukter och toxiska ämnen från 
kroppen resulterar det i ett livshotande tillstånd (Al-Arabi, 2006). Detta tillstånd 
kallas för uremi och symtomen kommer oftast smygande i samband med att njurarnas 
filtreringsförmåga successivt försämras (Ericson & Ericson, 2012). Uremi kan 
uttrycka sig genom många besvärande symtom såsom klåda, ödem, minskad aptit och 
fatigue. Symtomen kan skapa minskad livskvalitet för den drabbade (Yong et al., 
2009). Vid uppkomst av uremi fungerar njurarna mellan 15-29% eller mindre av dess 
normala kapacitet (Ericson & Ericson, 2012). För att överleva krävs antingen 
dialysbehandling eller transplantation (Laudański et al., 2013).  

Vid uremi följer olika vätske- och livsmedelsrestriktioner beroende på 
svårighetsgraden av njursvikten (Dring & Hipkiss, 2014). Detta eftersom njurarna har 
en bristande funktion av att producera urin (Al-Arabi, 2006). När patienter inte följer 
de vätskerestriktioner som rekommenderats kan allvarliga konsekvenser uppstå. Vid 
HD kan kvaliteten av behandlingen försämras eftersom en överflödig ansamling av 
vätska i kroppen tar längre tid att eliminera under dialyssessionen. Vid för stor 
ansamling av vätska i kroppen ökar risken för lungödem (Abuelo, 1998). 
Livsmedelsrestriktioner för enskild patient kan innehålla bland annat restriktioner av 
kaloriintag, kalium och fosfat (Dring & Hipkiss, 2014). Grundläggande är 
kaliumrestriktion eftersom ett överskott kan ha en negativ inverkan på 
hjärtverksamheten och kan orsaka arytmier. Kaliumrestriktioner innebär minskat intag 
av bland annat choklad, frukt, potatis och svamp samt rekommendationer på hur 
kosten skall tillagas (Dring & Hipkiss, 2014).  

Dialys  
Dialysbehandling 

När slaggprodukter ansamlats i kroppen som kan resultera i ett livshotande tillstånd 
för den njursjuke patienten, påbörjas dialysbehandling (Dring & Hipkiss, 2014). 
Resultatet av behandlingen skall ge en god överlevnadschans och ett så bra 
välbefinnande som möjligt (Svenskt Njurregister, 2015). En del patienter har 
önskemål att dialysen inte skall ta upp stor del av vardagen och önskar en kortare tid 
eller färre antal av dialysbehandlingar än rekommenderat. Patienten äger själv rätten 
att bestämma detta både ur ett moraliskt och juridiskt perspektiv, även om 
överlevnadschansen minskar. Ur patientens synvinkel är överlevnad inte det enda 
måttet på en lyckad behandling (Svenskt Njurregister, 2015). 
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Hemodialys (HD) på mottagning eller i hemmet 

Vid behandling av HD sker reningen av blodet med hjälp av en dialysmaskin. Blodet 
renas från slaggprodukter och toxiska ämnen via ett filter i maskinen som fungerar 
som en konstgjord njure. För att blodet skall kunna transporteras till dialysmaskinen 
har de flesta personer opererat in en AV-fistel. En AV-fistel är en artär förenat med en 
ven i syfte till att öka blodflödet under HD-behandlingen. Innan dialyssessionen 
startas insätts en nål i AV-fisteln så att blodet kan transporteras till maskinen (Dring 
& Hipkiss, 2014). HD sker antingen på mottagning eller i hemmet. De flesta patienter 
får behandling på mottagning ungefär tre gånger per vecka, fyra timmar per session. 
Alternativet är att behandlas med HD i hemmet, då sessionerna sker mer frekvent 
(Dring & Hipkiss, 2014). HD-behandling i hemmet är en invecklad procedur där en 
mängd olika steg ska genomföras som inte lämnar utrymme för misstag (Rajkomar et 
al., 2014). 

Peritonealdialys (PD) i hemmet 

Vid behandling av PD sker rening av blodet via peritoneum (Dring & Hipkiss, 2014). 
Peritoneum är det latinska namnet för bukhinna (Socialstyrelsen, 2015) och 
filtreringen sker därigenom med en särskild dialysvätska (Dring & Hipkiss, 2014). I 
dialysvätskan ansamlas de slaggprodukter och toxiska ämnen som kroppen behöver 
bli av med. Dialysvätskan behöver kontinuerligt bytas ut och tillvägagångssättet beror 
på vilken variant av PD-behandling som används, automatisk eller manuell. Vid 
automatisk PD sker behandlingen nattetid och sammankoppling med dialysmaskinen 
är nödvändig under hela natten. Manuell PD innebär att personen själv, fyra gånger 
dagligen, byter påsar innehållande dialysvätska. Varje byte beräknas ta ungefär 30 
minuter (Dring & Hipkiss, 2014).  

Problemformulering 
Patienter som behandlas med dialys finns överallt i samhället. Sjuksköterskan kan 
därmed möta patienter som behandlas med dialys inom slutenvården, öppenvården, 
och hemsjukvården. Det är därför viktigt att belysa patienters upplevelser av att leva 
med dialysbehandling så att sjuksköterskans omvårdnad kan anpassas på bästa sätt 
utefter den enskilde individens omvårdnadsbehov.  

Syfte 
Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med dialysbehandling vid 
kronisk njursvikt. 

Metod 
Designen för uppsatsen var en litteraturöversikt där ändamålet var att beskriva 
kunskapsläget inom det valda området. Litteraturstudien innefattade en systematisk 
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databassökning som gjordes i CINAHL, PubMed och PsychINFO eftersom det är 
databaser som inriktar sig mot omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). 

Datainsamling 
Den inledande informationssökningen var ostrukturerad för att forma en grund inför 
den slutgiltiga sökningen. Den ostrukturerade metoden användes för att skapa en bild 
av vilka relevanta sökord som skulle komma att användas och vilken sökteknik som 
lämpade sig bäst inför den slutgiltiga sökningen och vårt syfte (Friberg, 2012). 
Databaserna som användes var CINAHL, PubMed och PsycINFO. 

Sökorden utformades sedan utifrån det valda syftet. De sökord som användes i 
databassökningen var: Dialys (dialysis, renal dialysis), patient (patient*), upplevelse 
(experienc*) och omvårdnad (care OR caring OR nurs*). Begränsningar såsom årtal, 
abstrakt, research article, peer-reviewed, språk och ålder lades till i de databaser som 
det var möjligt. Sökorden redovisas i tabell 1.   

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

I databasen CINAHL användes "Subject Headings", i PubMed användes "MeSH" och 
i PsycINFO användes "Thesaurus". Detta för att hitta ett ämnesord som var lämpligt 
för respektive databas (Friberg, 2012). "Dialysis" återfanns i CINAHL Headings med 
subkategorier som var relevanta mot syftet. I PubMed återfanns "Renal Dialysis" som 
MeSH-term och i PsycINFO "Dialysis" som Thesaurus med subkategorier med 
relevans mot det valda syftet. I CINAHL och PsycINFO gjordes en explodesökning 
på ämnesordet "Dialysis" för att inkludera de underordnade termerna för ämnesordet 
då de var relevanta mot litteraturstudiens syfte. Subheadings i CINAHL innefattade 
"Hemodialysis" "Home dialysis" och "Peritonal dialysis". Thesaurus i PsycINFO 
innefattade "Treatment", "Physical treatment methods" och "Dialysis". I PubMed 
gjordes inte en explodesökning då det inte var möjligt. I PubMed användes MeSH-
termen "Renal dialysis" som var lämpligast som ämnesord utifrån syftet av 
litteraturstudien. MeSH-termen innefattade "Hemodialysis", "Peritoneal dialysis" och 
"Hemodiafiltration".  

Sökord CINAHL PubMed PsycINFO 

Dialys Ämnesord Dialysis Ämnesord Renal Dialysis Ämnesord Dialysis 

Patient Fritextord Patient* Fritextord Patient* Fritextord Patient* 

Upplevelse Fritextord Experienc* Fritextord Experienc* Fritextord Experienc* 

Omvårdnad 
Fritextord Care OR 
Caring OR Nurs* 

Fritextord Care OR 
Caring OR Nurs* 

Fritextord Care OR 
Caring OR Nurs* 



 

 6 

Utöver ämnesorden användes fritextorden patient* och experienc*  som 
kombinerades med den booleska operatorn AND. Patient* och experienc* 
kombinerades i sin tur med den booleska operatorn AND till fritextorden care, caring 
och nurs*. De tre sistnämnda fritextorden care, caring och nurs* kombinerades med 
den booleska operatorn OR för att rikta in sökningen mot omvårdnad. Trunkeringar 
på fritextorden patient*, experienc* och nurs* användes för att täcka in olika varianter 
av respektive begrepp. Booleska operatorer användes för att knyta samman sökorden 
(Forsberg & Wengström, 2013).  

Inklusionskriterierna för litteraturstudien var att artiklarna skulle vara vetenskapliga 
originalartiklar och peer-reviewed. Artiklarna som valdes var publicerade mellan år 
2011 och 2016 för att upprätthålla en aktuell kvalitet på litteraturstudien. Samtliga 
artiklar skulle vara skrivna på svenska, engelska, norska eller danska och innehålla 
abstrakt. Exklusionskriterierna för litteraturstudien var barn under 18 år och patienter 
med akut njursvikt. 

För bedömning av kvalitet på resultatartiklarna användes granskningsmallar utgivna 
av Carlsson och Eiman (2003) då de erhåller mallar för både kvalitativ och kvantitativ 
forskning. Bedömningsmallens utformning omfattar en genomgående granskning av 
artikelns struktur och innehåll. Poängen i granskningsmallarna graderades I-III där 
grad I (80-100%) visade hög vetenskaplig kvalitet, grad II (70-79 %) visade medelhög 
vetenskaplig kvalitet och grad III (60-69 %) visade låg vetenskaplig kvalitet (Carlsson 
& Eiman, 2003). För att garantera en hög vetenskaplig kvalitet av litteraturstudien 
inkluderades endast artiklar som bedömdes till grad I. 

Artikelsökning i CINAHL  

Den första sökningen gjordes i databasen CINAHL och resulterade i 62 träffar. Alla 
titlar lästes och utifrån relevans till syftet valdes 24 artiklar ut. Abstrakten lästes på de 
kvarvarande artiklarna och 12 behölls för vidare granskning eftersom de svarade mot 
litteraturstudiens syfte. De artiklar vars resultat inte överensstämde med syftet behölls 
ej och kvarvarande 10 artiklar granskades med Carlsson och Eimans granskningsmall. 
Nio artiklar bedömdes till grad I och kvalificerades till resultatartiklar, åtta av 
kvalitativ ansats och en av kvantitativ ansats. Sökhistoriken presenteras i tabell 2, 
bilaga A. 

Artikelsökning i PubMed  

Den andra sökningen gjordes i databasen PubMed och resulterade i 160 träffar. Alla 
titlar lästes och utifrån relevans till syftet valdes 37 artiklar ut, inklusive fem 
dubbletter. Abstrakten lästes på de kvarvarande 32 artiklarna och nio behölls för 
vidare granskning eftersom de svarade mot litteraturstudiens syfte. De artiklar vars 
resultat inte överensstämde med syftet behölls ej och kvarvarande fem artiklar 
granskades med Carlsson och Eimans granskningsmall. Två artiklar av kvalitativ 
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ansats bedömdes till grad I och kvalificerades till resultatartiklar. Sökhistoriken 
presenteras i tabell 2, bilaga A. 

Artikelsökning i PsycINFO  

Den tredje sökningen gjordes i databasen PsycINFO och resulterade i 44 träffar. Alla 
titlar lästes och utifrån relevans till syftet valdes 11 artiklar ut, inklusive sex 
dubbletter. Abstrakten lästes på de kvarvarande fem artiklarna och fyra behölls för 
vidare granskning eftersom de svarade mot litteraturstudiens syfte. De artiklar vars 
resultat inte överensstämde med syftet behölls ej och kvarvarande tre artiklar 
granskades med Carlsson och Eimans granskningsmall. Två artiklar av kvalitativ 
ansats bedömdes till grad I och kvalificerades till resultatartiklar. Sökhistoriken 
presenteras i tabell 2, bilaga A. 

Databearbetning 
Resultatartiklarna fördelades lika och lästes var för sig med inriktning på 
resultatdelarna enligt Friberg (2012). Därefter lästes alla resultatartiklar gemensamt 
för att uppnå en djupare förståelse kring artiklarnas innehåll. Diskussion om 
innehållet hölls tills konsensus uppnåtts. Artikelöversikter skapades över de 13 
resultatartiklarna och innefattade de delar i artiklarnas resultat som motsvarade 
föreliggande litteraturstudies syfte, se tabell 3 bilaga B. En innehållsanalys gjordes 
enligt Forsberg och Wengström (2013) där induktiv analysmetod användes. Resultatet 
delades upp genom färgkodning för att uppmärksamma gemensamma perspektiv av 
de olika resultatartiklarnas innehåll som speglade syftet. De olika delarna 
sammanfattades till tre teman (Forsberg & Wengström, 2013). De tre teman som 
framkom var: det förändrade livet, det sociala livet och livet som patient. 

Forskningsetiska överväganden  
En studie ska inneha god vetenskaplig kvalitet, vara etisk godtagbar så att nyttan av 
studien överväger risken (Kjellström, 2012). Den svenska lagstiftningen av 
etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460) innefattar 
bestämmelser som ska skydda den enskilde individen i forskningssammanhang och 
visar respekt för människovärdet. All forskning skall ha godkänts vid en etisk 
prövning för att få fortskrida. Lagen tillämpas tillsammans med Personuppgiftslagen 
(SFS, 1998:204) som avser att skydda individens personliga integritet vid behandling 
av personuppgifter. Samtliga resultatartiklar var avidentifierade så att ingen 
information  kunde härledas till en specifik individ. Av samtliga resultatartiklar var 12 
godkända av etisk nämnd. En artikel saknade godkännande av etisk nämnd, dock 
påvisades ett etiskt förhållningssätt gentemot deltagarna i studien.   

Behovet av ny kunskap mot deltagares hälsa och intresse är grundbudskapet i 
Helsingforsdeklarationen från 1964, som är en av de riktlinjer som främst används 
inom medicinsk klinisk forskning (Kjellström, 2012). Belmontrapporten från 1979 
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innefattar grundläggande principer såsom göra-gott-principen, rättviseprincipen och 
respekt för den enskilde individen. Göra-gott-principen innefattar en riskanalys då 
forskningens risker ställs mot vinsten av studien. Rättviseprincipen innefattar att 
deltagarna i studien ska behandlas på ett likvärdigt sätt. Respekt för den enskilde 
individen innefattar respekt för individens autonomi vilket uttrycker sig som 
informerat samtycke i alla studier (Kjellström, 2012).  

Alla ovanstående grundprinciper och lagar har tagits i beaktande vid bedömning av 
resultatartiklarna. För att minska risken för plagiat har innehållet i resultatartiklarna 
bearbetats från engelska till svenska mycket varsamt och därefter skrivits om till egna 
ord. Litteraturstudiens resultat är av nytta för att beskriva personers upplevelser av att 
leva med dialysbehandling. Kunskapen av resultatet kan leda till en vidare förståelse 
för sjuksköterskor av de aspekter som lyfts av personer som lever med dialys. Nyttan 
av resultatet kan skapa en möjlighet till att omvårdnadskvaliteten ökar ur ett bredare 
perspektiv, eftersom behandlingens effekter har en stor inverkan på livet i övrigt. 

Resultat 
Litteraturstudiens databearbetning utmynnade i tre teman som presenteras i resultatet: 
Det förändrade livet, det sociala livet och livet som patient.   

Det förändrade livet 
Upplevelsen av dialysbehandling var i allra högsta grad en individuell upplevelse för 
både HD- och PD-patienter (Lindsay, MacGregor, & Fry, 2014; Sadala, Bruzos, & 
Bucuvic, 2012). Patienter med HD och PD beskrev transitionen i det inledande skedet 
av behandlingen som en djup förlust av identitet och frihet (Monaro, Stewart, & 
Gullick, 2014; Sadala et al., 2012). HD-behandlingen tog upp stor del av patienternas 
vardag eftersom många timmar gick åt till att vara uppkopplad till HD-maskinen. Det 
beskrevs som mycket energikrävande (Al Nazly, Ahmad, Musil, & Nabolsi, 2013; 
Calvey, & Mee, 2011; Elliott, Gessert, Larson, & Russ, 2014).  

Behandling av HD på mottagning utfördes tre gånger per vecka och upplevdes som ett 
hinder i livet (Calvey & Mee, 2011; Monaro et al., 2014) där förändringen i vardagen 
var ett faktum (Guerra-Guerrerro, Plazas, Cameron, Salas, & González, 2014). 
Samtidigt som HD-behandling skapade en frustration och ilska över raserade 
framtidsplaner (Calvey & Mee, 2011), beskrevs behandlingen som det enda sättet att 
få fortsätta leva (Calvey & Mee, 2011; Elliot et al., 2014; Guerra-Guerrerro et al., 
2014; Sadala et al., 2012). Patienter med HD och PD upplevde dialys som en plågsam 
behandling, som begränsade livskvaliteten och livet i stort. I och med omställningen i 
vardagen som behandlingen innebar behövde patienter med HD och PD dagligen 
anpassa sig utefter de nya förutsättningarna (Guerra-Guerrerro et al., 2014; Sadala et 
al., 2012).  



 

 9 

PD i hemmet beskrevs som att vara bunden till sitt eget hem (Sadala et al., 2012). 
Hemmet präglades av PD-utrustning och påminde patienterna om den pågående 
behandlingen (Baillie & Lankshear, 2015; Sadala et al., 2012). HD i hemmet skapade 
en känsla av att ha mer kontroll över sitt medicinska tillstånd vilket gjorde att 
patienterna upplevde ett ökat välbefinnande. De patienter som hade HD i hemmet 
upplevde en friare vardag (Xi et al., 2013). 

Patienter med HD- och PD-behandling upplevde en svårighet i att kunna fortsätta 
arbeta på grund av sjukdom och behandling (Akin, Mendi, Ozturk, Cinper, & Durna, 
2014; Calvey & Mee, 2011; Sadala et al., 2012) och den ekonomiska situationen 
påverkades till det negativa (Salada et al., 2012). Andra patienter fick byta yrke på 
grund av att de inte kunde arbeta på tidigare arbetsplats. Det upplevdes inte heller 
finnas energi till att utföra hushållssysslorna (Al Nazly et al., 2013). Några patienter 
med HD i hemmet hade kunnat återuppta arbetslivet igen, vilket gav känslan av att 
leva ett "normalt" liv (Xi et al., 2013).  

En av begränsningarna att behandlas med PD och HD var framtida resor (Baillie & 
Lankshear, 2015; Calvey & Mee, 2011; Monaro et al., 2014). Spontaniteten och 
friheten som förr fanns i livet hade förlorats (Calvey & Mee, 2011). Vid behandling 
av HD krävdes det att i förväg försäkra sig om att det fanns en mottagning på resmålet 
där behandlingen kunde utföras (Al Nazly et al., 2013). Även om det fanns en 
dialysmottagning där patienterna kunde genomgå behandling så saknades 
spontaniteten under resan som fanns innan diagnos av kronisk njursvikt (Calvey & 
Mee, 2011). Inför resor var det viktigt med en god kommunikation mellan vårdteamet 
och PD-patienten. Vid en fungerande dialog upplevdes resandets begränsningar inte 
så stora (Baillie & Lankshear, 2015).     

Patienter med HD-behandling upplevde att vätske- och livsmedelsrestriktioner 
påverkade livskvaliteten (Guerra-Guerrerro et al., 2014) och var stressorer (Al Nazly 
et al., 2013). De beskrev vätskerestriktioner som en stor utmaning då de kände en 
ständig törst. Utmaningen som vätskerestriktionerna innebar skapade en ilska och 
förtvivlan (Guerra-Guerrerro et al., 2014) . Patienter med PD-behandling beskrev att 
de upplevde stora hälsovinster med att vara följsam till vätske- och 
livsmedelsrestriktioner relaterat till behandlingen, vilket resulterade i att de flesta var 
följsamma (Sadala et al., 2012). 

Det sociala livet  
I samband med HD-behandling var fysisk fatigue ett vanligt förekommande fenomen, 
vilket resulterade i en svårighet att planera och bibehålla sitt sociala liv (Monaro et 
al., 2014). Fatigue upplevdes av patienterna med HD- behandling som en stor del av 
dialysbehandlingens bieffekter (Akin et al., 2014; Horigan, Schneider, Docherty, & 
Barroso, 2013; Monaro et al., 2014) som medförde minskad energi till sociala 
aktiviteter (Horigan et al., 2013).  Äldre patienter med HD-behandling och bristande 
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fysisk förmåga, upplevde en ökad känsla av fatigue, som i sin tur bidrog till en 
förhöjd känsla av ensamhet (Akin et al., 2014). När den fysiska förmågan försämrades 
relaterat till HD- och PD-behandlingen var stödet från anhöriga en viktig aspekt 
(Elliott, Gessert, Larson, & Russ, 2014; Sadala et al., 2012).  

Patienter med HD-behandling beskrev en psykisk smärta av raserade drömmar och 
förändrade familjeroller (Yodchai et al., 2014). Det framkom också det att det var 
svårt att skapa nya relationer och vara beroende av andras hjälp och stöttning 
(Lindsay et al., 2014). HD-behandling var enligt patienterna dränerande på energi. De 
fick ta hjälp av anhöriga med allt från transporter till och från dialysmottagningen, till 
vardagssysslor (Al Nazly et al., 2013). Patienter med HD- och PD-behandling 
upplevde sig också ofta vara en börda för anhöriga (Monaro et al., 2014; Sadala et al., 
2012). Många patienter med HD-behandling beskrev dock hur de försökte vara starka 
för sig själva och sina anhöriga för att minska oron som var relaterad till behandlingen 
(Calvey & Mee, 2011). Patienter med HD-behandling kände också en oro över att 
närstående inte skulle orka med en vardag med deras dialysbehandling (Monaro et al., 
2014). Sjukhuset sågs numera som en positiv plats där stöd och socialt umgänge 
kunde erhållas (Calvey & Mee, 2011; Sadala et al., 2012). Patienter med HD-
behandling på mottagning upplevde en gemenskap som likade familjekänslan med 
både personal och patienter (Calvey & Mee, 2011).  

HD i hemmet skapade en känsla av ett fungerande socialt liv, eftersom dialysschemat 
var anpassat utefter patientens vardag (Xi et al., 2013). Dock kunde vätske- och 
livsmedelsrestriktioner upplevas som hinder i sociala sammanhang (Calvey & Mee, 
2011). HD-patienter upplevde också att fysiska förändringar relaterat till 
behandlingen gjorde att den intima samvaron i deras relationer blev lidande, vilket 
skapade mycket skuldkänslor (Lindsay et al., 2014; Monaro et al., 2014). 

Livet som patient  
I början av både PD- och HD-behandlingen beskrevs upplevelsen av transitionen 
mellan patientens "gamla liv" och det "nya livet" som dialyspatient (Baillie & 
Lankshear, 2015; Guerra-Guerrerro et al., 2014). Både PD- och HD-behandling 
förknippades med känslor av oro (Lovink, Kars, Man-van Ginkel, & Schoonhoven, 
2015; Sadala et al., 2012) eftersom behandlingarna medför risker. Det kunde vara en 
oro över att hastigt må sämre, få lågt blodtryck, uppleva smärta, svimma eller 
tekniska fel med dialysmaskinen under behandlingen (Lovink et al., 2015). Många 
patienter med HD-behandling upplevde en god hälsa (Elliott et al, 2014) men den 
personliga förmågan till egenvård var reducerad (Akin et al., 2014). Emellanåt kunde 
en känsla av depression uppstå (Calvey & Mee, 2011). Patienter beskrev också 
känslan av att bli yr och tömd på energi i anknytning till HD-behandlingen (Horigan 
et al., 2013). Det var grundläggande att ha ett positivt förhållningssätt gentemot 
behandlingen (Elliott et al., 2014) och att försöka vara mentalt stark (Calvey & Mee, 
2011), med fokus på de dagar där behandlingen inte utfördes (Elliott et al., 2014).  
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Patienterna beskrev sjuksköterskans roll i omvårdanden vid PD- och HD-behandling 
som mestadels positiv (Al Nazly et al., 2013; Calvey & Mee, 2011; Sadala et al., 
2012). HD-patienter upplevde att sjuksköterskorna var ett bra stöd (Yodchai et al., 
2014) och hade en förmåga att reducera stressen och ångesten inför behandlingen (Al 
Nazly et al., 2013). Känslan av trygghet uppstod när sjuksköterskan riktade all 
uppmärksamhet till patienten och var snabb i sitt agerande vid behov av hjälp. En 
sjuksköterska som upplevdes ha ett ansvarsfullt beteende och besatt en god erfarenhet 
kring behandlingen beskrevs som en kompetent sjuksköterska (Lovink et al., 2015). 
Det formades en gemenskap mellan vårdpersonalen och andra patienter som kunde 
jämföras med känslan av att tillhöra en familj (Calvey & Mee, 2011). Patienter 
upplevde i enstaka fall sjuksköterskan som obildad och osmidig vilket resulterade i en 
negativ upplevelse av behandlingen (Lovink et al., 2015). Det kunde vara i samband 
med HD-behandlingens venflonsättning, då sjuksköterskans stickteknik uppfattades 
som hårdhänt och smärtsam (Al Nazly et al., 2013; Yodchai et al., 2014). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
För litteraturstudier av kvalitativ ansats är begrepp som pålitlighet, trovärdighet, 
överförbarhet och bekräftelsebarhet viktiga komponenter för att studien ska 
upprätthålla en god vetenskaplig kvalitet (Wallengren & Henricson, 2012). Den 
inledande informationssökningen var ostrukturerad för att skapa en bild av relevanta 
sökord som skulle komma att användas i den systematiska litteratursökningen 
(Friberg, 2012). Databaserna som användes var CINAHL, PubMed och PsycINFO då 
de databaserna var lämpligast för att hitta omvårdnadsforskning (Forsberg & 
Wengström, 2013). Sökning i flera databaser ökar trovärdigheten i litteraturstudien.   

Den systematiska litteratursökningen utgick från ämnesord och fritextord. Alla 
sökorden kombinerades på samma sätt i samtliga tre databaser tillsammans med 
booleska operatorer. Dessa sökord beskrivs i tabell 1. Det sökord som användes som 
ämnesord var dialysis i databaserna CINAHL och PsycINFO. I PubMed var 
ämnesordet renal dialysis mest lämpat att använda för att svara till det tänka syftet. I 
PubMed återfanns ämnesordet dialysis men svarade varken till syftet eller gav 
relevanta sökträffar. Användandet av ämnesord skulle kunnat exkludera relevanta 
vetenskapliga originalartiklar som inte hade ett ämnesord som sökord. I och med 
användandet av fritextord i den systematiska sökningen borde ändå majoriteten av 
relevanta artiklar täckts in för litteraturstudien. Översättningar och tolkningar av de 
valda sökorden från svenska till engelska kan ha kommit att exkludera publikationer 
genom att de inte varit precisa. Trunkering av fritextordet nurs valdes i detta fall för 
att inkludera alla böjningar av ordet. Översatt från engelska kan ordet definieras som 
både omvårdnad och sjuksköterska vilket gav en bred sökning. Detta för att inte 
riskera att exkludera adekvata vetenskapliga artiklar, vilket kan ses som en styrka i 
denna litteraturstudie.  
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Alla artiklar som inkluderades i litteraturstudien var publicerade mellan 2011 och 
2016, vilket styrker litteraturstudien eftersom den innefattar aktuell forskning inom 
området. Alla vetenskapliga artiklar skulle vara kritiskt granskade (peer-reviewed). 
Artiklarna skulle vara skrivna på engelska, norska, svenska eller danska eftersom det 
var språk som kunde behärskas i en databearbetning. Exklusionskriterierna för studien 
var personer under 18 år på grund av att barn och ungdomars upplevelser av att leva 
med dialysbehandling skiljer sig från vuxnas uppfattning. Det framkom vid läsning av 
artiklar som inkluderade barn och ungdomar. Ovanstående nämnda kriterier för 
litteraturstudien stärker dess bekräftelsebarhet genom en god vetenskaplig kvalitet 
(Wallengren & Henricson, 2014).  Inga begränsningar gjordes i avseende till ursprung 
av resultatartiklarna, därav inkluderades artiklar från: Turkiet (1), Jordanien (1), 
Storbritannien (1), Irland (1), USA (2), Chile (1), Australien (2), Nederländerna (1), 
Brasilien (1), Kanada (1) och Thailand (1). Frånvaro av artiklar från världsdelarna 
Afrika och Antarktis förekommer i litteraturstudien. Överförbarheten av 
resultatartiklarna ses ändå som god eftersom de flesta av artiklarna uppvisade 
liknande tendenser i upplevelser. Detta kan ses som en styrka i resultatet för eventuell 
generalisering inom forskningsområdet.   

Totalt genererade databasernas sammanlagda träffar i 266 stycken, varav 83 lästa 
abstrakt och av dessa var 11 dubbletter. I första urvalet lästes alla titlar och titlar som 
inte svarade till syftet valdes bort. Vid osäkerhet av titelns innebörd inkluderades 
artikeln och abstrakt lästes för att få en inblick i artikelns innehåll. Alla abstrakt lästes 
ett flertal gånger både enskilt och tillsammans. Därefter inkluderades artiklar vilkas 
abstrakt överensstämde med litteraturstudiens syfte. Vid osäkerhet på abstrakt 
inkluderades artikeln för att läsas i fulltext. Pålitligheten och trovärdigheten i 
urvalsprocessen kan stärkas genom att alla titlar och abstrakt lästes med noggrannhet 
och vid osäkerhet på relevansen inkluderades artikeln för att läsas i abstrakt eller 
fulltext. Slutligen resulterade den systematiska sökningen i 13 resultatartiklar av hög 
vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. Endast 
artiklar av grad I valdes med vilket bidrar till hög vetenskaplig kvalitet på 
resultatartiklarna och ökar trovärdigheten för litteraturstudien. Alla 13 resultatartiklar 
bedömdes svara mot syftet. Granskningen genomfördes i tvåsamhet och 
samstämmighet vilket stärker pålitligheten. Artiklarna granskades dock på engelska 
vilket kan minska pålitligheten och trovärdigheten eftersom brister kan ha förkommit 
i behärskning av det engelska språket.  

I databearbetningen lästes samtliga resultatartiklar tillsammans för att sammanställa 
väsentlig data. En slutlig diskussion kring forskningens innehåll fördes för att uppnå 
en samstämmighet kring förståelse av innehållet. En innehållsanalys  skapades enligt 
Forsberg och Wengström (2013) där en induktiv metod användes. Resultatet 
färgkodades för att uppmärksamma gemensamma perspektiv kring resultatartiklarnas 
innehåll som speglade syftet, vilket stärker trovärdigheten för litteraturstudien. 
Slutligen formades tre teman. I litteraturstudiens resultat återfinns både kvantitativ 
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och kvalitativ forskning, varav endast en artikel erhöll en kvantitativ ansats. För en 
djupare inblick i forskningsområdet hade fler kvantitativa artiklar varit fördelaktigt. 
Frånvaron av fler kvantitativa artiklar kan ses som en brist i denna litteraturstudie. Det 
återfinns också endast två artiklar om PD, vilket kan ses som en brist. Ett större antal 
artiklar kring denna behandlingsform hade varit fördelaktigt för få en djupare inblick 
av PD- patienters upplevelser. 

Resultatdiskussion 

Att plötsligt bli sjuk kan innebära en förlust av den egna autonomin (Nielsen, 2010). 
Cullberg (2006) beskrev människans autonomi som en känsla av att vara oberoende. I 
resultatet beskrev både HD- och PD-patienter att vid dialysbehandling följde ett 
inskränkt liv där förlust av frihet var en av upplevelserna (Monaro, Stewart, & 
Gullick, 2014; Sadala et al., 2012) vilket också styrktes av Axelsson, Randers, 
Jacobson och Klang (2006). Eriksson (1994) beskrev att en plötslig förändring i livet 
kan innebära en rasering av identiteten som människa. Målet med dialysbehandling är 
att skapa en god överlevnadschans och förbättra livskvaliteten (Svenskt Njurregister, 
2015). Att leva med dialysbehandling innebar att hitta copingstrategier för att 
upprätthålla en god livskvalitet och leva ett ”normalt” liv. Det innebar bland annat att 
undvika att prata om sjukdomen i vardagslivet (Hagren, Pettersen, Severinsson, 
Lützén, & Clyne, 2005) och att ha ett positivt förhållningssätt till dialysbehandlingen 
(Karamanidou, Weinman, & Horne, 2014). Dialyspatienter var medvetna om att 
behandlingen var det enda sättet till fortsatt liv (Calvey & Mee, 2011; Elliot et al., 
2014; Guerra-Guerrerro et al., 2014; Sadala et al., 2012) vilket också styrktes av 
Axelsson et al. (2006). Al-Arabi (2006) menade att vid ansamling av toxiska ämnen 
och slaggprodukter i kroppen uppstod ett livshotande tillstånd om dialysbehandling 
inte påbörjades.  

Patienter med PD-behandling beskrev att det skedde en omställning i livet vid en 
dialysbehandling och en ny vardag formades (Baillie & Lankshear, 2015). En diagnos 
kan innebära att det skapades en transitionsprocess, det vill säga en process som 
medförde att en individ gick från upplevd hälsa till att bli sjuk (Meleis et al., 2000). 
Utgången av transitionen berodde helt på individens subjektiva känslor och 
egenskaper för att kunna bemästra omställningen (Schumacher & Meleis, 1994). PD-
patienter beskrev strävandet efter att leva ett normalt liv. Ett omfamnande och en 
acceptans av behandlingen gjorde att de upplevde sig ha ett "normalt" och "fritt" liv 
trots att behandlingen medförde hinder i vardagen (Curtin, Johnson, & Schatell, 
2004). Det anses vara av vikt att sjuksköterskan uppmärksammar eventuella hinder i 
transitionsprocessen och hjälper patienterna att genomgå en sund övergångsprocess. 
Förhoppningen är att patienten slutligen ska finna en acceptans i omställningen som 
dialysbehandlingen innebär för vardagen.    

Patienter som behandlades med HD upplevde att behandlingen var tidskrävande och 
energikrävande (Al Nazly et al., 2013; Calvey & Mee, 2011; Elliott et al., 2014) vilket 
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också styrktes av Hughes et al. (2009) och Hagren et al. (2005). Enligt Svenskt 
Njurregister (2015) valde en del patienter att förkorta dialyssessionen eller antalet 
dialysbehandlingar per vecka. Orsaken var den stora tidsåtgången som HD-
behandling krävde, även om det minskade chansen för överlevnad. För en god 
omvårdnad anses det viktigt att sjuksköterskan kan sätta sig in i patientens situation 
och förstå de förändringar i livet som patienterna går igenom.   

Både PD- och HD-patienter upplevde en svårighet i att kunna upprätthålla arbetslivet 
(Akin et al., 2014; Calvey & Mee, 2011; Sadala et al., 2012) och att kunna resa med 
behandlingen (Baillie & Lankshear, 2015; Calvey & Mee, 2011). Det styrktes av 
Ericson och Ericson (2012) och Hagren et al., (2005). Frihet och spontanitet 
uttrycktes vara en svårighet i samband med dialysbehandling (Calvey & Mee, 2011). 
Samtidigt kunde möjligheten till arbete förbättras vid PD-behandling jämfört med 
HD-behandling. Patienterna beskrev ett friare liv med behandling av PD (Curtin et al., 
2004; Karamanidou et al., 2014). Oavsett behandlingsmetod beskriver patienterna 
olika upplevelser. Det kan ses som att behandlingens konsekvenser och möjligheter 
skiftar beroende på den subjektiva upplevelsen.  

I resultatet beskrev patienter med HD-behandling en orkeslöshet att utföra vardagliga 
aktiviteter och närståendes stöd var betydelsefullt för att få en fungerande vardag (Al 
Nazly et al., 2013; Monaro et al., 2014). Nielsen (2010) påpekade vikten av fasta och 
goda relationer som en viktig faktor för patienter som genomgår en dialysbehandling. 
Det styrktes eftersom att vid kritisk sjukdom var närstående det centrala stödet och en 
motivation till fortsatt kamp och överlevnad (Engström & Söderberg, 2007). 
Patienterna med både HD och PD ansåg sig vara en belastning eftersom de var 
beroende av sina närstående i vardagen (Monaro et al., 2014; Sadala et al., 2012). 
Detta styrktes av Axelsson et al. (2012) och Hagren et al. (2005) där patienterna 
samtidigt upplevde en sårbarhet eftersom de hamnade i en beroendeställning till 
närstående. Cullberg (2006) beskrev människans autonomi som att vara oberoende. 
En förlust av autonomin kan därför upplevas som en integritetskränkning. En förlust 
av den egna autonomin kan anses vara detsamma som att hamna i en 
beroendeställning till andra vilket i sin tur kan resultera i ett lidande.  

I resultatet framkom att patienter generellt upplevde sjuksköterskans omvårdnad som 
god i samband med både HD- och PD-behandling (Al Nazly et al., 2013; Calvey & 
Mee, 2011; Sadala et al., 2012) Hagren et al. (2005) antydde motsatsen. Patienterna 
hade en negativ syn av sjukvårdpersonalens bemötande och menade att de visade en 
bristande respekt och empatilöshet (Hagren et al., 2005). Det var av vikt med en 
hänsynsfull vårdpersonal i samband med sjukdom och behandling eftersom det ofta 
innebar en stor förändring i livet (Ericson & Ericson, 2012). Att tillämpa en 
personcentrerad vård syftade till att se människan bakom det medicinska tillståndet 
(Ekman et al., 2011). Det innebar att sjuksköterskan lärde känna sin patient, på det 
sättet etablerades tilliten i vårdandet. Att vårda ur ett personcentrerat perspektiv 
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innebar att sjuksköterskan uppmärksammade den enskilde individens behov, 
preferenser och förväntningar. Patienten borde vara delaktig i sin vård samtidigt som 
sjuksköterskan gav individanpassad information på ett sätt som var hanterbart för 
patienten (Bolster & Manias, 2010). Trots att de flesta patienter har en positiv 
upplevelse av vården i samband med dialysbehandling så förekommer det missnöjda 
patienter. Det skulle kunna anses bero på att upplevelsen av omvårdnaden skiljer sig 
åt beroende på behandlingens kontext och personkemi, samt att personcentrerad vård 
inte alltid tillämpas.  

I resultatet beskrev patienter att de  upplevde att venflonsättning i samband med HD-
behandling var mycket smärtsam (Al Nazly et al., 2013; Yodchai et al., 2014). 
Upplevelsen av kroppslig smärta relaterat till en behandling kan vara ett lidande 
förklarar Eriksson (1994). I en annan studie bekräftade patienter att venflonsättningen 
upplevdes som mycket smärtsam men att de som fick preparatet EMLA innan 
venflonsättningen upplevde en reducerad smärta (Bourbonnais & Tousignant, 2012). 
Detta styrktes också av Gwetu och Chhagan, 2015. Att använda preparatet EMLA har 
påvisats vara mycket effektivt för att reducera smärta. Genom användandet av EMLA 
kan också venflonsättningen bli lättare att genomföra, vilket underlättar för 
sjuksköterskan (Gwetu & Chhagan, 2015). Det kan anses vara viktigt att 
sjuksköterskan tar hänsyn till smärtaspekten som venflonsättning medför. 
Smärtaspekten kan skapa ett lidande för patienten och därför bör det anses vara av 
vikt att sjuksköterskan använder EMLA. Den har en påvisad kraftig smärtreducerande 
effekt, vilket kan vara lugnande för patienterna vid venflonsättning.  

Konklusion  
Att påbörja en dialysbehandling innebär för många patienter en förlust av sig själv 
som människa. Det innebär också en förlust av den frihet som patienterna ansågs sig 
ha innan diagnosen. Drömmar och visioner som tidigare funnits raseras. Att leva med 
dialysbehandling väcker för många patienter en ilska och frustration av att bli bunden 
till dialys som om den vore en livspartner. Patienter med dialys hamnar i en 
beroendeställning för att fortsätta leva. Behandlingen tar upp en stor del av vardagen 
som präglas av förändringar. Det kan innebära förluster i arbetsliv och möjligheter till 
att resa, men också av det sociala nätverket. Patienter med dialysbehandling skonas 
sällan från bristande fysisk förmåga och kan förlora delar av sin självständighet. 
Närståendes stöd blir därför en viktig komponent för att klara av vardagens 
utmaningar. Patienter upplever att sjuksköterskan har en viktig roll i deras behandling 
och en god personcentrerad vård är grundpelaren i en positiv omvårdnadsupplevelse. 

Implikation 
Resultatet i denna litteraturstudie ger en inblick i livet hos de patienter som lever med 
dialysbehandling. För att sjuksköterskan skall kunna ge en personcentrerad vård är det 
av vikt att ha en inblick och skapa en förståelse för att patienter med dialysbehandling 
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har olika förutsättningar för att bemästra sin situation. Alla patienter lider olika. 
Patienter med dialysbehandling drabbas ofta av en fysisk nedsättning relaterat till 
behandlingen och sjukdomen, därför bör eventuellt ett utökat vårdstöd appliceras för 
de patienter som har bristande energi att klara av sin vardag. Resultatet i denna studie 
styrker att närståendes stöd är en viktig komponent, därför är de av vikt att involvera 
närstående i patientens vård med information och samtalsstöd om så önskas. 
Litteraturstudien kan användas för att belysa patienters upplevelser av att leva med 
dialysbehandling för en ökad förståelse vid omvårdnad av kroniskt njursjuka 
patienter.  
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Tabell 1: Artikelöversikt 
Artikel 1                                                                                                                

 

 

Referens Akin, S., Mendi, B., Ozturk, B., Cinper, C., & Durna, Z. (2014). Assessment of relationship 
between self-care and fatigue and loneliness in haemodialysis patients. Journal of clinical nursing, 
23(5-6), 856-864. 

Land  
Databas 

Turkiet 
CINAHL 

Syfte Syftet var att bedöma graden av fatigue, förmågan till egenvård och graden av ensamhet på 
turkiska HD-patienter och för att fastställa förhållandet mellan graden av fatigue, förmåga till 
egenvård och ensamhet. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Deskriptiv studie 

Urval 325 HD-patienter ifrån två olika dialysmottagningar. 168 män och 157 kvinnor. 

Datainsamling Data samlades in genom fyra frågeformulär: Patient  Information Form, Visual Analog Fatigue 
Scale, UCLA Loneliness Sclae och Self-Care Ability Scale. 

Dataanalys Deskriptiv analys 

Bortfall Saknas 

Slutsats Studien visar att nästan en tredjedel av patienterna som behandlas med dialys inte kan arbeta på 
grund av deras sjukdom eller behandling. En större del av patienterna som genomgår 
dialysbehandling upplever fatigue. Förmågan till egenvård upplevdes generellt sätt väldigt låg. 
Graden av upplevd ensamhet var måttlig.  Ju äldre patienter, desto mer minskade patienternas 
förmåga till egenvård och känslan av ensamhet och fatigue ökade.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 2 

 

 

Referens Al Nazly, E., Ahmad, M., Musil, C., & Nabolsi, sM. (2013). Hemodialysis stressors and coping 
strategies among Jordanian patients on hemodialysis: A qualitative study. Nephrology Nursing 
Journal, 40(4), 321. 

Land  
Databas 

Jordanien 
CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka upplevelser av jordanska patienter med kronisk njursjukdom som 
behandlades med HD. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod.  
Femenologisk design 

Urval Det var totalt nio patienter, varav fem kvinnor och fyra män som deltog i studien.  Deltagarnas 
ålder varierade mellan 20-69 år. Alla behandlades på en dialysmottagning.  

Datainsamling Intervjuer. Alla bandinspelades och transkriberades.  

Dataanalys Deskriptiv analys  

Bortfall Saknas  

Slutsats Studien presenterade ett flertal teman, varav det första temat var livsstilsförändringar där 
patienterna förklarade svårigheten med att kunna resa under sin dialysbehandling. Vätske- och 
livsmedelsrestriktioner upplevdes som stressorer relaterat till behandlingen. Ett ytterligare tema 
var "bortslösad tid" då patienterna menade att dialystimmarna tar mycket tid av vardagen och 
dränerar på energi, trots att behandlingen är livsuppehållande. Ett annat tema som beskrevs var 
lidande av symtom relaterat till behandlingen. Där beskrev de flesta patienter att nålsticken 
relaterat till dialys var mycket smärtsamma och upplevdes ibland som ren tortyr. Vidare beskrevs 
ett tema som innefattade arbete och hushållssysslor. Männen upplevde en negativ effekt av 
dialysbehandlingen relaterat till deras arbeten då de inte kunde fortsätta arbeta med samma arbete 
som tidigare och fick byta till ett annat. Kvinnorna upplevde att det inte fanns energi till att klara 
av hushållssysslor. Både männen och kvinnorna beskrev också att de fick ta hjälp av anhöriga med 
vardagssysslor samt transporter till och från dialysmottagningen. Det sista temat i studien beskrev 
upplevelsen av vårdpersonalens stöd under dialysbehandlingen. Patienterna upplevde att många av 
sjuksköterskorna hade förmågan att reducera stressen och ångesten relaterat till behandlingen och 
sjukdomen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 3 

 

 

Referens Baillie, J., & Lankshear, A. (2015). Patient and family perspectives on peritoneal dialysis at home: 
findings from an ethnographic study. Journal Of Clinical Nursing, 24(1/2), 222-234. 
doi:10.1111/jocn.12663 

Land  
Databas 

Storbritannien  
CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka upplevelsen av PD i hemmet ur patienters och deras familjers perspektiv i 
Storbritannien. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Etnografisk design 

Urval Nio familjemedlemmar och 16 patienter med PD.  

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer och observation av PD-process i hemmet.  

Dataanalys Tematisk analys  

Bortfall Saknas 

Slutsats Valet av PD istället för HD för patienter med njursvikt grundade sig i att känna mer kontroll och 
behålla sin autonomi men samtidigt beskrevs PD som daglig ansträngning. Patienter med PD 
upplevde också att de fått en bra utbildning i det inledande stadiet av behandlingen som fick 
patienterna att inse övergången från deras gamla liv till det nya som dialyspatient. Det inledande 
stadiet i behandlingen präglades av mycket oro. Det framkom också att med kreativitet i 
användandet av PD, tillgång till vårdcentraler samt kommunikation med vårdteamet kunde resor 
bli möjligt både längre och kortare perioder. Detta ökade en känsla av frihet och kontroll. Det 
fanns dock tillfällen när detta inte fungerade och det gav en känsla av att begränsning och 
utmattning.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Referens Calvey, D., & Mee, L. (2011). The lived experience of the person dependent on haemodialysis. 
Journal of renal care, 37(4), 201-207. 

Land  
Databas 

Irland 
PubMed 

Syfte Syftet var att få en insikt i sju patienters liv när de inte befann sig på dialysmottagning. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk design 

Urval Ändamålsenligt urval av sju patienter som var mellan 29-60 år gamla som behandlades med HD. 

Datainsamling Djupgående, semistrukturerade intervjuer. 

Dataanalys Colazzi’s sjustegsanalys 

Bortfall Saknas 

Slutsats Att vara beroende av dialysbehandling fick patienterna att känna rädsla, brist på energi och att 
livet och framtiden var oviss. De upplevde sorg som ledde till ilska då alla planer inför framtiden 
raserades, samtidigt beskrev patienterna att dialysen var deras livlina. Ett "normalt" liv uttrycktes 
som ett liv med "normala" rutiner. Det innebar en tanke om att ha mer kontroll över livet och inte 
ha ett liv som var styrt av en ofrånkomlig behandling. De kände sig värdelösa, maktlösa och hade 
ett minskat självförtroende. Det upplevdes viktigt att vara stark. Patienterna beskrev att de 
stundvis kunde känna sig deprimerande. De upplevde att dialysbehandlingen var ett hinder 
eftersom tre dagar i veckan gick åt till dialys. Detta resulterade i att de inte kunde arbeta som 
vanligt, inte blev lika pålitliga medarbetare och fick mindre lön. Känslan att vara begränsad och att 
inte ha friheten att kunna resa upplevdes bland de flesta patienterna. Trots att det fanns 
dialysmottagning dit de skulle resa, saknades friheten av att vara spontan. Det upplevdes svårt att 
vara en del av ett socialt sammanhang på grund av vätske- och livsmedelsrestriktioner relaterat till 
behandlingen. En positiv aspekt med dialys var att de formade en gemenskap med personalen och 
andra patienter som liknade familjekänslan. Patienterna i studien kände att de inte ville oroa sina 
anhöriga och höll därför hellre en god min. De behövde vara starka för sig själva och sina 
närstående.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA B  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Elliott, B. A., Gessert, C. E., Larson, P. M., & Russ, T. E. (2014). Shifting responses in quality of 
life: People living with dialysis. Quality of Life Research, 23(5), 1497-504. 
doi:http://dx.doi.org/10.1007/s11136-013-0600-9 

Land  
Databas 

USA 
PsycINFO 

Syfte Syftet var att undersöka livserfarenheten och bedömning av livskvalitet hos människor som lever 
med HD-behandling på mottagning. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod  
Exploratorisk design 

Urval 20 patienter och 11 anhöriga. Alla patienter var över 70 år.  

Datainsamling Intervjuer  

Dataanalys Data var indexerat, kodat och tolkat av Franklands och Bloors olika steg.  

Bortfall Saknas 

Slutsats Patienterna i studien beskrev upplevelsen av att vara bunden till dialys och hur det förändrar livet, 
men tack vare dialysbehandlingen fick de fortsätta leva. Några av deltagarna upplevde sig ha en 
bra livskvalitet trots dialysbehandlingen. Andra upplevde en försämring av den fysiska förmågan i 
samband med dialys. När den fysiska förmågan försämrades upplevdes stödet från anhöriga som 
oerhört viktigt.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA B  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Guerra-Guerrerro, V., Plazas, M. D. P. C., Cameron, B. L., Salas, A. V. S., & González, C. G. C. 
(2014). Understanding the life experience of people on hemodialysis: adherence to treatment and 
quality of life. Nephrology Nursing Journal, 41(3), 289. 

Land  
Databas 

Chile 
CINAHL 

Syfte Syftet var att få en överblick av HD-patienters livserfarenheter relaterat till följsamhet av 
behandling och uppfattning om livskvalitet.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Hermeneutisk – femenologisk design 

Urval Bekvämlighetsurval. 15 patienter (22 år-72 år) som behandlas med HD, sex kvinnor och nio män, 
från tre dialysmottagningar i Chile. 

Datainsamling Djupintervjuer 

Dataanalys Tematisk analys 

Bortfall Saknas 

Slutsats Patienterna beskrev deras erfarenheter av att behandlas med HD som en ny fas i livet. I och med 
omställningen i vardagen som behandlingen innebär, behöver patienterna varje dag tampas med de 
nya förhållandena. Att acceptera HD-behandlingen är en ständig kamp eftersom det kräver stora 
förändringar i vardagen. Detta innefattar förändringar i hälsa, livsstil, inkomst, det sociala 
nätverken och familjen. HD beskrivs av patienterna som ett sätt att fortsätta leva, samtidigt som 
det beskrivs som en tortyrbehandling. Det beskrivs som en begränsning i livet och av 
livskvaliteten.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA B  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Horigan, A. E., Schneider, S. M., Docherty, S., & Barroso, J. (2013). The Experience and Self-
Management Of Fatigue in Patients on Hemodialysis. Nephrology Nursing Journal, 40(2), 113-
122. 

Land  
Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Syftet var att beskriva upplevelsen- och självhantering av trötthet hos patienter som behandlas 
med HD på dialysmottagning. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Deskriptiv design, innehållsanalys 

Urval 14 patienter, 7 kvinnor och 7 män. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna bandinspelades och transkriberades. 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys, manifest och latent.  

Bortfall Saknas 

Slutsats Upplevelsen av fatigue beskrevs av de flesta patienterna som en biverkan av dialysbehandlingen.  
 Det kunde också vara upplevelsen av att vara yr och trött i anknytning till HD-behandlingen. 
Fatigue resulterar i en bristande energi av att umgås med andra människor, och utföra aktiviteter i 
vardagen.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA B  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Lindsay, H., MacGregor, C., & Fry, M. (2014). The experience of living with chronic illness for 
the haemodialysis patient: An interpretative phenomenological analysis. Health Sociology Review, 
23(3), 232-241. doi:10.5172/hesr.2014.23.3.232 

Land  
Databas 

Australien 
PsycINFO 

Syfte Syftet var att undersöka upplevelser av att leva med kronisk sjukdom för patienter med HD. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk design.  

Urval 7 patienter, varav 2 kvinnor och 5 män.  

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer.  

Dataanalys Fenemenologisk analys 

Bortfall Saknas 

Slutsats Upplevelsen av att leva med HD är allra högsta grad en individuell upplevelse. Att leva med HD 
påverkade patienterna i deras relationer till andra människor. Det kunde vara en upplevelse av att 
ha svårt att skapa nya relationer, eller att behöva förlita sig på personer i omgivningen. HD 
påverkade gjorde också att intima relationer kunde påverkas negativt på grund av fysiska 
förändringar relaterat till behandlingen.    

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA B  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Lovink, M. H., Kars, M. C., Man-van Ginkel, J. M., & Schoonhoven, L. (2015). Patients’ 
experiences of safety during haemodialysis treatment–a qualitative study. Journal of advanced 
nursing, 71(10), 2374-2383 

Land  
Databas 

Nederländerna 
CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka vuxna patienters upplevelser av säkerhet under deras HD-behandling. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Deskriptiv, exploratorisk design 

Urval Ändamålsenligt urval. 12 patienter på HD-mottagning, 39-82 år.  

Datainsamling Djupintervjuer 

Dataanalys Innehållsanalys 

Bortfall Saknas 

Slutsats Patienter upplevde oro i samband med behandlingen då den medför vissa risker. Det kunde 
tillexempel vara en oro för smärta, att må dåligt, svimma under behandlingen, lågt blodtryck eller 
tekniska problem med dialysmaskinen under dialyssessionen. För att känna trygghet under 
dialysen var det viktigt att sjuksköterskan, vid behov av hjälp, var snabb, adekvat och riktade 
uppmärksamhet till patienten. Det framgick att en skicklig sjuksköterska skulle inneha mycket 
kunskap och erfarenhet kring behandlingen samt att inneha ett ansvarsfullt och professionellt 
beteende. Upplevelse av osäkerhet hos patienter uppstod när en sjuksköterska var osmidig och 
okunnig. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA B  

 

Artikel 10 

 

  

Referens Monaro, S., Stewart, G., & Gullick, J. (2014). A ‘lost life’: coming to terms with haemodialysis. 
Journal of clinical nursing, 23(21-22), 3262-3273. 

Land  
Databas 

Australien 
CINAHL 

Syfte Syftet var att beskriva kärnan i livserfarenheten av patienter och familjer i den tidiga fasen av 
långsiktig HD-behandling 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Femenologisk ansats 

Urval Ändamålsenligt urval. 11 personer som behandlades med HD på mottagning och 5 anhöriga.  

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer 

Dataanalys Fenomenologisk analys 

Bortfall Saknas 

Slutsats Att påbörja dialysbehandling kändes som en djup förlust för patienterna. Det upplevdes som en 
chock, sorg, förlust av sig själv, välmåendet, spontaniteten och friheten. Det beskrevs som en 
förlust av familje- och samhällsrollen samt autonomi. Patienterna beskrev en bristande förmåga av 
att kunna ställa upp för andra, samt en känsla av att vara en börda för familjen. 
Dialysbehandlingen kunde begränsa arbetet och framtida semestrar. Patienter upplevde att 
dialysbehandlingen dränerade en på energi. Patienterna upplevde att antingen var vänner och 
familj stöttande eller så tog dem avstånd. Det fanns en oro att  familj eller partner inte skulle orka 
med diagnosen och dialysbehandlingen. Många patienter upplevde också att det sociala livet 
påverkades negativt. HD-behandlingen tog upp mycket av tiden och känslan av fatigue efteråt 
gjorde det svårt för patienterna att planera och fortsätta det sociala liv som de hade före diagnosen.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA B  

 

Artikel 11 

 

  

Referens Sadala, M. L. A., Bruzos, G. A. D. S., Pereira, E. R., & Bucuvic, E. M. (2012). Patients' 
experiences of peritoneal dialysis at home: a phenomenological approach. Revista latino-
americana de enfermagem, 20(1), 68-75. 

Land  
Databas 

Brasilien 
CINAHL 

Syfte Syftet var att belysa innebörden av att behandlas med PD i hemmet hos patienter med kronisk 
njursvikt. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk design 

Urval 19 patienter, åtta män och 11 kvinnor.  

Datainsamling Narrativa intervjuer 

Dataanalys Femenologisk, hermeneutisk analys  

Bortfall Saknas 

Slutsats Ångest och oro är känslor som upplevs vid behandling av PD. Svårigheter uppstår eftersom 
drastiska förändringar i vardagen måste göras. Familjen upplevdes som det främsta stödet 
samtidigt som patienterna oroade sig för att belasta andra. Behandlingen gjorde att deras 
aktiviteter och sociala liv begränsades. De flesta av patienterna orkade inte arbeta alls och det 
påverkade familjens ekonomiska situation. Många kände en oro över döden samt att en konstant 
känsla av obehag och smärta fanns relaterat till dialysbehandlingen. Att ha dialysmaskinen i 
hemmet uppfattades av många patienter som att de blivit fångar i sitt eget hus. Huset upplevdes 
som ett fängelse eftersom de var tvungna att vara bundna till maskinen under behandlingen. I stora 
delar av hemmet låg tillbehör till dialysmaskinen och mediciner som påminde om sjukdomen och 
behandlingen.  Sjukhuset uppfattades som en mer positiv plats än tidigare. Det blev ett ställe för 
socialt umgänge och en plats för stöd och omvårdnad.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA B  

 

Artikel 12 

 

  

Referens Xi, W., Singh, P. M., Harwood, L., Lindsay, R., Suri, R., Brown, J. B., & Moist, L. M. (2013). 
Patient experiences and preferences on short daily and nocturnal home hemodialysis.Hemodialysis 
International, 17(2), 201-207. doi:10.1111/j.1542-4758.2012.00731.x 

Land  
Databas 

Kanada  
Pubmed 

Syfte Syftet vad att undersöka patienters upplevelser och preferenser av daglig HD och nattdialys i 
hemmet.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk design 

Urval Ändamålsenligt urval, 10 patienter.  

Datainsamling Djupgående semi-strukturerade intervjuer. Alla bandinspelades och transkriberades.  

Dataanalys Dataanalysen utfördes på ett iterativt sätt.   

Bortfall Saknas 

Slutsats Patienter i studien upplevde att HD i hemmet gjorde att deras liv inte längre kretsade kring 
dialysen, detta beskrevs främst av de patienter som hade nattdialys. Många beskrev också att de 
kände sig mindre sjuka med HD i hemmet då de inte behövde möta andra "sjuka" patienter på en 
dialysmottagning. Tack vare att patienterna i studien hade HD i hemmet så upplevde de sig själva 
som relativt friska. Att leva med HD i hemmet upplevdes även som en känsla av kontroll över sin 
medicinska situation.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA B  

 

Artikel 13 

 

 

Referens Yodchai, K., Dunning, T., Savage, S., Hutchinson, A. M., & Oumtanee, A. (2014). how do thai 
patients receiving haemodialysis cope with pain? Journal of Renal Care, 40(3), 205-215. 
doi:10.1111/jorc.12073 

Land  
Databas 

Thailand 
CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka hur thailändska personer som behandlas med HD uppfattar smärta, hur 
smärta påverkar livet och hur de hanterar sin smärta. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod  
Fenomenologisk design 

Urval Ändamålsenligt urval, 20 patienter på dialysmottagning.  

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer. Alla intervjuer bandinspelades och transkriberades.  

Dataanalys Dataanalysen utfördes i enlighet med Ritchie och Spencer’s femstegsanalys. Som inkluderade: 
fam 

Bortfall Saknas 

Slutsats Upplevelsen av att leva med HD orsakade en fysisk smärta. Nålinsättningen vid uppkopplingen till 
dialysmaskinen beskrevs som en negativ upplevelse och de flesta av deltagarna upplevde 
vårdpersonalen som "hårdhänta" vid insticket av nålen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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