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Sammanfattning 

Bakgrund: När njurfunktionen blir försämrad bör dialysbehandling påbörjas. I Sverige 

får ungefär 2700 patienter hemodialysbehandling och 800 patienter behandlas med 

peritonealdialys. Vid dialysbehandling uppstår svårigheter som kan påverka patientens 

liv på flera olika sätt. För att patienten ska kunna hantera den svåra tiden med 

dialysbehandling kan copingstrategier användas. Det har visat sig att sjuksköterskan 

spelar en viktig roll för att stödja och uppmuntra patienter under den svåra tiden med 

dialysbehandling.   

Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av dialysbehandling samt att granska valda 

artiklars datainsamlingsmetod. 

Metod: En beskrivande design och 13 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats har 

använts i denna litteraturstudie. Databaserna CINAHL, Medline via PubMed och 

PsycINFO användes vid sökning av artiklar.  

Huvudresultat: Att vara beroende av långvarig dialysbehandling gjorde att patienterna 

var tvungna att spendera mycket tid på sjukhuset. Detta begränsade deras frihet att 

utföra dagliga aktiviteter, resa eller arbeta. Patienternas självbild påverkades negativt på 

grund av kroppsliga förändringar relaterade till sjukdomen och behandlingen. 

Känslomässiga reaktioner såsom rädsla, depression och oro inför framtiden var de 

vanligaste förekommande upplevelserna hos patienterna. För att övervinna dessa svåra 

situationer använde patienterna sig av copingstrategier. 

De inkluderade 13 artiklarna i denna litteraturstudie hade en kvalitativ ansats och 

intervjuer användes som datainsamlingsmetod. 

Slutsatser: Den svåra tiden med dialysbehandling påverkade patienterna fysiskt, 

psykiskt och socialt. För att klara av negativa och krävande omständigheter som 

sjukdomen och behandlingen medförde behövde patienterna olika strategier. Det 

krävdes även att sjuksköterskor gav stöd och information som kunde underlätta för 

patienter att hantera situationer som kunde uppstå relaterat till dialysbehandlingen. 

 

Nyckelord: Dialysbehandling, Njursvikt, Patient, Upplevelse 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Background: When renal function is impaired should dialysis treatment start. In 

Sweden, there are about 2700 people have hemodialysis treatment and 800 individuals 

on peritoneal dialysis. On dialysis treatment, there are many difficulties that affect the 

patient's life in several ways. To handle the tough times with the dialysis treatment can 

patient use coping strategies. In addition it has been shown that the nurse plays an 

important role in supporting and encouraging patients during the difficult period of 

dialysis treatment. 

Aim: To describe patients' experiences of dialysis treatment and to review data 

collection method of the included articles. 

Method: A descriptive design and 13 scientific articles with qualitative approach were 

used in this study. The databases CINAHL, MEDLINE though PubMed and PsycINFO 

were used for searching articles. 

Results: To be depended on the long-term dialysis treatment made the patients had to 

spend a lot of time in the hospital. This limited the patient's freedom to perform daily 

activities, to travel or to work. There was a negative impact on patients' self-image 

because of bodily changes related to the disease and treatment. Emotional reactions 

such as fear, depression and anxiety about the future were the common experiences of 

the patients. One way to overcome these difficult situations, patients used coping 

strategies. The included 13 articles in this study had a qualitative approach and 

interviews were used as data collection method. 

Conclusion: During the difficult period of dialysis treatment, the patient was affected 

physically, psychologically and socially. To cope with the adverse and demanding 

circumstances that the disease and treatment caused, patients needed different strategies. 

It also requires that nurses provide support and information that can help patients to 

handle these situations. 
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1. Introduktion 

1.1 Njurfunktion och njursvikt 

Njurarna är ett organ som fyller många viktiga funktioner i kroppen. Några av njurarnas 

centrala uppgifter är att bilda urin och att rena blodet från restprodukter. Njurarna 

fungerar som reningsverk vid utsöndring av vattenlösliga främmande och skadliga 

ämnen via urin. Ett annat uppdrag för njurarna är att utsöndra vatten och salter, vilket är 

en betydelsefull uppgift för att kroppen ska kunna upprätthålla en adekvat vatten- och 

elektrolytbalans (Ericson & Ericson 2013). I njurarna stimuleras också produktionen av 

röda blodkroppar i benmärgen, aktiveringen av D-vitamin och reglering av blodtrycket 

(Christensen 2012). 

 

Vid multiorgansvikt är njurarna ofta det första organ som sviktar. Allvarliga 

komplikationer kan uppkomma och öka mortaliteten framför allt hos äldre och patienter 

med nedsatt tillstånd. Kronisk njursjukdom har utvecklats till ett av världens största 

folkhälsoproblem (Gulbrandsen 2011). Sjukdomen medför permanent nedsättning av 

njurarnas funktion. Sjukdomsförloppet utvecklas ofta under en längre tid och att få 

möjlighet för njurtransplantation tar lång tid för patienter (Ericson & Ericson 2013).  De 

vanligaste orsakerna till njursvikt är diabetes mellitus, ateroskleros, kroniska infektioner 

i njurarna och urinvägarna (Gulbrandsen 2011; Ericson & Ericson 2013). Patienter med 

kronisk njursjukdom kan uppleva en rad symtom bland annat trötthet, klåda, andnöd, 

perifert ödem, smärta och sömnstörningar (Caplin, Kumar & Davenport 2011).  

 

1.2 Dialysbehandling 

När njurfunktionen blir försämrad och avfallsprodukter och överflöd av vätska samlas i 

kroppen måste dialysbehandling påbörjas. Detta innebär en livräddande behandling för 

personer med nedsatt njurfunktion och hos personer som har allvarliga förgiftningar. 

Syftet med dialysbehandling är att ta över och ersätta nedsatt njurfunktion (Gulbrandsen 

2011). Behandlingen utförs genom antingen hemodialys eller peritonealdialys. Cirka 

2700 individer behandlas med hemodialys och 800 personer med peritonealdialys i 

Sverige (Ericson & Ericson 2013). Hemodialys innebär att patientens blod renas utanför 

kroppen via en dialysmaskin. Peritonealdialys utförs genom patientens bukhinna och 

fungerar som ett dialysmembran där avfallsämne diffunderar från blodbanan till 

dialysvätskan (Gulbrandsen 2011). Tiden för återhämtning för patienter med 
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dialysbehandling kan variera från några minuter till dagar och tidsåtgången för att 

återhämta sig ökar med antal dialystillfällen (Caplin, Kumar & Davenport 2011). 

 

1.3 Sjuksköterskans roll med dialyspatienter 

Att få en tydlig och saklig information av sjuksköterskan är betydelsefullt för att 

förbereda patienten att fatta ett beslut och kan förstärka känslan av delaktighet vid 

dialysbehandlingen (Erlang, Nielsen, Hansen & Finderup 2015). Sadala et al. (2010) 

betonade att en öppen och klar kommunikation med dialyspatienter kan stärka deras 

självförtroende och förbättra behandlingen. Bergjan och Schaepe (2016) belyste att 

dialyssjuksköterskans roll är att hjälpa patienten att acceptera sin behandling och lindra 

rädsla genom att förmedla information, vilket gör lättare för patienten att hantera sin 

behandling. För att sjuksköterskor ska kunna ge råd och anpassad information om 

dialysbehandling till patienten var enligt Kim et. al (2016) en förtroendefull relation 

mellan sjuksköterska och patient viktigt. Detta framgick också i Gulbrandsen (2011) att 

sjuksköterskans engagemang och uppmärksamhet kan ge patienten trygghet och kan 

skapa en bra relation mellan dem samt även ge god omvårdnad. Därför har 

sjuksköterskans stödjande och uppmuntrande roll under den svåra tiden stor betydelse 

för patienter med njursvikt. 

 

1.4 Teoretisk referensram 

Coping innebär att personen kan klara av såväl yttre som inre krav vilka överträder 

deras resurser genom att anstränga sig mer med beteende eller tanke (Albinsson & 

Strang 2012). Copingstrategier används för att hantera krävande och utmanande 

situationer som kan uppstå vid njursvikt. Copingstrategier består av tre huvudstrategier 

vilka är problemfokuserad coping, emotionsfokuserad coping och meningsskapande 

coping (Kalfoss 2011). Problemfokuserad coping innebär att patienter konstruktivt 

anpassar sig och löser problem genom exempelvis stöd och information (Albinsson & 

Strang 2012). Emotionsfokuserad coping betyder att patienter flyr från eller accepterar 

obehagliga händelser och svåra känslor för att hantera situationen. Meningsskapande 

coping handlar om att söka en positiv mening eller utveckla en positiv möjlighet i det 

som sker för att övervinna stressframkallande tillstånd (Kalfoss 2011). Kronisk 

njursjukdom är en sjukdom med hög dödlighet och påverkar personens liv på många 

olika sätt samt kräver en livslång behandling. För att patienter med dialysbehandling ska 

må så bra som möjligt och få en god livskvalitet samt välbefinnande kan olika strategier 
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användas (Gulbrandsen 2011). I föreliggande studie kan därför de tre copingstrategierna 

användas för att stärka patientens förmåga att hantera känslomässiga situationer som 

kan uppstå i vardagen. 

 

1.5 Problemformulering 

Dialysbehandlingen påbörjas när njurarnas funktion försämras. Tidigare studier har 

visat att utöver njursjukdomens symtom kan patienter uppleva andra svårigheter i 

samband med behandlingen. Vidare har forskning beskrivit att patienters 

återhämtningstid efter dialys varierar beroende på hur många gånger patienter fått dialys. 

Desto fler dialysbehandlingar patienter fått, desto längre blir återhämtningstiden. 

Sjuksköterskan har ett pedagogiskt ansvar för att stötta patienterna och förbättra deras 

upplevelser av dialysbehandling. Det framkom att en tydlig information kan bidra till 

patientens delaktighet i beslut om sin sjukdom och behandling. Detta kan vara en 

förutsättning för att skapa en god relation mellan sjuksköterskan och patienten. Mer 

kunskap behövs om hur patienter upplever dialysbehandling och i vilken utsträckning 

patienternas liv i olika aspekter påverkas av dialys. Författarna till denna litteraturstudie 

vill därför öka sjuksköterskornas kunskap om patienters upplevelser för att identifiera 

problem och att i ett tidigt skede ge stöd till patienter att hantera dialysbehandling. 

 

1.6 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av dialysbehandling samt att 

granska valda artiklars datainsamlingsmetod. 

 

1.7 Frågeställningar 

1. Hur beskriver patienter med njursjukdom sina upplevelser av dialysbehandling? 

2. Vilka datainsamlingsmetoder har använts i de valda artiklarna? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

En beskrivande design användes i denna litteraturstudie (Polit & Beck 2012). 
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2.2 Sökstrategi 

Databaserna CINAHL och Medline via PubMed samt PsycINFO har använts i denna 

litteraturstudie (Polit & Beck 2012). CINAHL inriktar sig på omvårdnadsforskning. 

Medline via PubMed är en databas som uppdateras dagligen och litteraturen innehåller 

inom medicinsk och omvårdnadsforskning. Databasen PsycINFO fokuserar på 

psykologiska delar inom omvårdnad. Eftersom omvårdnad är examensarbetes 

huvudområde ansågs det lämpligt att använda dessa databaser (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani 2011).    

 

Sökorden valdes utifrån studiens syfte och frågeställning. För att hitta lämpliga artiklar 

användes följande sökord Dialysis, Experience och Patient som fritext i både CINAHL 

och PsycINFO.  I Medline via Pubmed söktes efter termerna Renal Dialysis med Mesh-

term “Medical Subject Headings”, som fritext Patient och Experience. Mesh-termer 

används för att underlätta identifiering av nyckelord vid sökning av artiklar (Polit & 

Beck 2012). Sökkriterierna till de valda artiklarna i Medline via PubMeD begränsades 

till 10 år, artiklar är skrivna på engelska och att alla deltagare i undersökningsgruppen 

var över 19 år. Begränsningar till artiklar som valdes i Cinahl och Psycinfo var att 

artiklarna skulle vara publicerade inom 10 år, engelska språket och att samtliga 

deltagare i undersökningsgruppen var över 18 år. Peer review användes i CINAHL och 

PsycINFO för att begränsas till vetenskapliga artiklar. Sökorden kombinerades med den 

booliska sökoperatoren “AND” i alla tre databaser. Enligt Willman et al. (2011)  kan 

detta underlätta för att få ett mera avgränsat urval och enbart hitta relevanta artiklar. 

Sökstrategi visas i tabell 1. 
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Tabell 1. En översikt av databaser, söktermer, antal träffar per sökord utfall av möjliga 

artiklar till examensarbetet. 

Databas Begränsningar(limits) 

sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Läste titel, 

abstrakt 

(exklusive 

dubbletter) 

Valda 

artiklar(exklusive 

dubbletter) 

CINAHL English,all adult, peer 

review , år 2007-2017, 

2017-01-26 

“Dialysis” 

(fritext) 

AND 

“Experience” 

(fritext) 

AND 

“Patient” 

(fritext) 

176 

 

13 7 

Medline via 

PubMed 

English, Adult:19+ years, 

10år, 2017-01-26 

 

Renal dialysis 

(Mesh) AND 

“Patient” 

(fritext) And 

“Experience” 

(fritext) 

854 11 3 

PsycINFO English, Adult:18+ years, 

peer review, år 2007-

2017, 2017-01-26 

“Dialysis” 

(fritext) AND 

“Patient” 

(fritext) AND 

“Experience” 

(fritext) 

89 

 

4 3 

Summa   1119 28 13 

 

2.3 Urvalskriterier 

2.3.1 Inklusionskriterier 

I föreliggande litteraturstudie inkluderades artiklar som svarade på studiens syfte som 

handlade om upplevelser av dialysbehandling utifrån ett patientperspektiv och hade en 

kvalitativ ansats.  

 

2.3.2 Exklusionskriterier 

I denna studie exkluderades artiklar som var litteraturstudie och var inte fritt tillgängliga 

via Högskolans bibliotek i Gävle. Artiklar som inte uppfyller vetenskapliga krav enligt 
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"IMRAD" som står för introduktion, metod, resultat och diskussion uteslöts (Polit & 

Beck 2012).  

 

2.4 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar 

Sökningar i databaserna CINAHL och Medline via PubMed samt PsycINFO 

genomfördes gemensamt av författarna och gav 1119 träffar. Författarna läste igenom 

artiklarnas titel och abstrakt vilket ledde till att 1066 artiklar exkluderades varav 994 

artiklar inte besvarade studiens syfte och 43 hade en kvantitativ ansats samt att 29 

artiklar var litteraturstudier. Femtiotre artiklar återstod och av dessa exkluderades 

ytterligare 25 artiklar varav 6 var dubbletter, 3 artiklar inte uppfyllde struktur enligt 

"IMRAD" och 16 som inte var fritt tillgängliga via Högskolan i Gävle. Därefter 

fördelades återstående 28 möjliga artiklar och lästes av författarna individuellt. 

Författarna diskuterade sedan artiklarnas metod och resultatdel. Därefter kunde 15 

artiklar som inte svarade mot studiens syfte exkluderas. De 13 resterande artiklarna 

inkluderades i föreliggande litteraturstudie. En översikt av urvalsprocess se figur 1. 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema vid urvalsprocessen 
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2.5 Datanalys 

Artiklarna bearbetades individuellt av författarna genom att läsa och granska för att få 

en grundlig förståelse för innehållet. Vidare läste författarna var för sig artiklarnas 

resultatdel noggrant och markerade de viktiga delarna som svarade på patientens 

upplevelse av dialysbehandling (Polit & Beck 2012). De markerade delarna i texten 

lästes upprepade gånger av båda författarna och diskuterades. Sedan översattes texten 

från engelska till svenska och delades in utifrån syftet, likheter och skillnader.  Därefter 

abstraherades de översatta texterna genom att markera med olika färger. Till slut 

förkortade och sammanförde författarna de färgade texterna till olika kategorier. På så 

sätt kunde författarna formulera och åtskilja teman som sedan sammanfattades och låg 

till grund till de tre huvudkategorierna i föreliggande litteraturstudies resultat 

(Graneheim, UH & Lundman, B 2004). Författarna läste tillsammans igenom de valda 

artiklarnas datainsamlingsmetoder. För att kunna besvara på den metodologiska 

frågeställningen har författarna först markerat och granskat samt antecknat de 

metodologiska aspekterna i de valda artiklarna och sedan sammanställdes anteckningar 

(Polit & Beck 2012). 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Kjellström (2012) ska etiska överväganden gällande ämnesval, frågeställning, 

utförande och resultat genomsyra hela examensarbetet. De valda artiklarna i denna 

litteraturstudie var vetenskapliga artiklar som publicerats tidigare och blivit godkända 

av etiska kommittéer. Författarna var medvetna om att de utvalda artiklarnas resultat 

inte fick förfalskas eller manipuleras. Fabricerade och kopierade data exkluderades och 

författarna strävade efter att vara objektiva och inte påverka studiens resultat med egna 

åsikter. 

 

3 Resultat 

Resultaten baserades på 13 kvalitativa artiklar och delades in i olika kategorier samt 

presenterades nedan i löpande text. Frågeställning ett besvarades i tre huvudkategorier 

med respektive underrubriker: Den första huvudkategorin var förändrade livssituationer 

hos patienter med dialysbehandling innehöll två underrubriker: begränsningar i 

vardagen, fysiska förändringar. Den andra huvudkategorin var emotionella förändringar 

i samband med dialysbehandling och bestod av tre underrubriker: förändrad syn på livet, 

upplevelse av rädsla och oro, upplevelse av mental trötthet. Den tredje huvudkategorin 
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var upplevelser av att hantera dialysbehandling med olika strategier och inkluderade tre 

underrubriker: problemfokuserad strategi, emotionsfokuserad strategi, meningsskapande 

strategi. Frågeställning två presenterades sedan i löpande text under rubriken: 

granskning av datainsamlingsmetod. Tabell 2 besvarade frågeställningen ett och tabell 3 

avsåg den metodologiska aspekten bifogades som bilaga i arbetet. 

 

3.1 Förändrade livssituationer hos patienter med dialysbehandling 

3.1.1 Begränsningar i vardagen 

I samtliga artiklar framkom att livet med dialys och få behandling flera gånger i 

veckan upplevdes av patienterna att känna sig instängda i tid och rum med en begränsad 

frihet. Detta gjorde att patienterna fastnade i dialys scheman och rutiner, vilket berövade 

patienten från möjligheten att njuta av livet (Al Nazly, Musil, Ahmad & Nabolsi 2013; 

Axelsson, Randers, Jacobson & Klang 2012; Bourbonnais & Tousignant 2012; 

Bristowe et. al 2015; Calvey & Mee 2011; Clarkson & Robinson 2010; Herlin & Wann-

Hansson 2010; Horigan, Schneider, Docherty & Barroso 2013; Kazemi et. al 2011; Lai 

et. al 2012; Lee et. al 2007; Lovink, Kars, Ginkel & Schoonhoven 2015; Sadala, Bruzos, 

Pereira & Bucuvic 2012).  I majoriteten av artiklarna framkom att patienter hade brist 

på fysisk energi vilket hindrade dem att delta i olika aktiviteter och inte vara lika 

kapabla att hantera sitt dagliga liv som tidigare (Al Nazly et. al 2013; Axelsson et. al 

2012; Bristowe et.al 2015; Horigan et. al 2013; Kazemi et. al 2011; Lai et. al 2012; Lee 

et. al 2007; Sadala et. al 2012) Detta ledde till negativ inverkan på deras förmåga att 

arbeta. Patienterna var tvungna att byta eller lämna jobb, vilket resulterade i förlust av 

lön och självständig (Al Nazly et. al 2013; Calvey & Mee 2011; Clarkson & Robinson 

2010; Herlin & Wann-Hansson 2010; Lai et. al 2012; Sadala et. al 2012). Att resa bort 

under en längre tid eller i korta sträckor upplevdes även jobbigt för patienterna då de var 

tvungna att planera och anpassa sin tid efter dialysbehandlingen (Al Nazly et. al 2013; 

Bourbonnais & Tousignant 2012; Calvey & Mee 2011; Clarkson & Robinson 2010; Lai 

et. al 2012). Kost- och vätskerestriktioner förekom hos patienter med dialysbehandling, 

vilket upplevdes frustrerande av patienterna att inte få dricka när de var törstiga samt att 

inte kunna äta önskade rätter (Al Nazly et. al 2013; Bristowe et. al 2015; Clarkson & 

Robinson 2010; Lai et. al 2012; Sadala et. al 2012). 
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3.1.2 Fysiska förändringar 

Patienter i samband med dialysbehandling upplevde fysiska förändringar i from av 

obehagliga symtom, komplikationer och förändrad utseende (Axelsson et. al 2012; 

Bristowe et. al 2015; Calvey & Mee 2011; Horigan et. al 2013; Lai et. al 2012; Lee et. 

al 2007; Sadala et. al 2012). Negativa upplevelser av symtom vid dialys var 

oregelbunden hjärtfrekvens, kramper, yrsel, trötthet och illamående (Al Nazly et. al 

2013; Horigan et. al 2013; Kazemi et. al 2011; Lai et. al 2012; Lee et. al 2007). Smärta 

var ett problem som beskrevs i flera patienters berättelser. Den vanliga förekommande 

smärtproblematiken hos patienterna var muskelsmärtor, smärtor i magen, ryggen, 

skulderblad och smärtor vid nål insättning (Al Nazly et. al 2013; Bourbonnais & 

Tousignant 2012; Horigan et. al 2013; Kazemi et. al 2011; Lai et. al 2012; Lee et. al 

2007; Sadala et. al 2012). Smärtorna i rygg och axlar förvärrades då patienterna var 

liggande eller sittande flera timmar kopplad till dialysmaskinen (Bourbonnais & 

Tousignant 2012).  Att leva med en kateter i buken, fistlar, förändringar i huden, vikt- 

och kroppsform förändring samt ärrbildning från stickställe upplevdes mycket 

smärtsamt för patienterna. Den förändrade kroppen hindrade patienter från att vara de 

personer de ville och brukade vara, vilket påverkade deras självbild negativt (Axelsson 

et. al 2012; Calvey & Mee 2011; Kazemi et. al 2011; Lai et. al 2012; Sadala et. al 2012). 

I en studie beskrev en patient att lukten av urin från munnen minskade dennes självbild 

(Kazemi et. al 2011). I en annan studie av Calvey & Mee (2011) kände patient sig 

smutsig på grund utav förändring i huden. 

 

3.2 Emotionella förändringar i samband med dialysbehandling 

3.2.1 Förändrad syn på livet 

Patienter som genomgår dialysbehandling upplevde sorg över att förlora sina drömmar 

och planer med livet. Att vara beroende av dialys gav patienterna en känsla som om det 

inte fanns något ljus i framtiden. Dessutom innebar tankar på framtiden oro och svåra 

beslut för patienterna, då deras framtid redan var bakom dem och de hade svårt att 

blicka framåt (Axelsson et. al 2012; Calvey & Mee 2011; Bristowe et. al 2015; Lai et. al 

2011) I en studie av Axelsson et. al (2012) beskrevs att patienterna hade många 

funderingar om livetsslutskede exempelvis hur länge de skulle fortsätta med 

dialysbehandling, när och hur de kommer att dö. De mest oroande tankar hos 

patienterna var om döden skulle hända plötsligt eller om det kommer att vara plågsamt. 

Lai et. al (2012) påpekade att den livslånga behandlingen orsakade en känslomässig 
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stress och ångest hos patienterna som ledde till att de upplevde ett hot från döden och 

hade suicidtankar. Hantering av livet med sjukdom och dialysbehandling krävede ökat 

beroende av närstående och professionella vårdgivare, vilket gjorde patienter sårbara 

(Axelsson et. al 2012; Lai et. al 2012). Patienterna upplevde att de är en börda för andra 

(Axelsson et. al 2012; Bristowe et. al 2015; Lai et. al 2012; Sadala et. al 2012) och 

önskade därför om att få dö för att inte belasta sin familj (Axelsson et. al 2012). 

 

3.2.2 Upplevelse av rädsla och oro 

Dialysbehandlingen framkallade olika typer av rädsla och osäkerhet hos patienter 

(Axelsson et. al 2012; Calvey & Mee 2011; Herlin & Wann-Hansson 2010; Kazemi et. 

al 2011; Lovink et. al 2015). För många patienter var upplevelsen av rädsla förknippad 

med dialysnålen (Axelsson et. al 2012; Herlin & Wann-Hansson 2010). De var oroliga 

över att fisteln skulle gå sönder och att den skulle läggas tillbaka, vilket förvärrade 

patientens oro av smärta. Att smittas av sjukdomar såsom influensa och magsjuka, men 

ändå behövde gå på dialysbehandlingen. Att se andra patienter med hemodialys som 

drabbats av olika komplikationer var andra vanliga orsaker som framkallat rädsla hos 

patienten (Herlin & Wann-Hansson 2010). Det framkom också i en studie genomförd i 

Iran att patienterna dolde sin fistel på grund utav att de var rädda att andra skulle veta att 

de går på dialysbehandling och därmed bli dömda för sin sjukdom (Kazemi et. al 2011). 

Enligt Bristowe et. al (2015) och Lovink et. al (2015) uppfattade patienter många risker 

och aspekter av behandlingen som kunde bidra till rädsla. Lovink et. al (2015) beskrev 

att patienter var rädda över för tidig avslutning av behandling och att de skulle förlora 

en stor mängd blod vid behandlingen. Komplikationer som svimning under behandling, 

lågt blodtryck och blödning samt infektion ökade patienternas oro. Oro och rädsla gick 

att relatera till vårdmiljö till exempel problem med dialysmaskinen, dofter av 

vårdenheten och att se blodet i röret bekymrade också patienter. Vissa patienter 

rapporterade att de var medvetna om detta faktum och kände sig aldrig helt säkra under 

sin behandling. 

 

3.2.3 Upplevelse av mental trötthet  

De flesta patienterna avskydde sjukdomen och den livslånga dialysbehandlingen då de 

beskrev detta som en oändlig och uttråkad process. Ett vanligt problem bland 

patienterna var trötthet och utmattning särskilt dagen för dialysbehandling. Detta gjorde 

att de dagarna var förlorade eftersom de inte hade ork att göra någonting och kände att 
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de inte hade kontroll över sitt liv (Herlin & Wann-Hansson 2010; Horigan et. al 2013; 

Kazemi et. al 2011; Lee et. al 2007). Den mentala tröttheten påverkade patienternas 

kognitiva förmåga, vilket resulterade i svårigheter att minnas namn på personer och att 

kommunicera med andra (Horigan et. al 2013; Kazemi et. al 2011). De upplevde också 

psykisk stress och humörsvängning som förändrade deras sociala nätverk så att de inte 

kunde upprätthålla viktiga relationer med sina närstående och vårdare (Horigan et. al 

2013; Lee et. al 2007). I studier av Calvey & Mee (2011) och Lee et. al (2007) 

påpekades att depression är ett förekommande tillstånd gällande dialyspatienter på 

grund av den mentala tröttheten. Några patienter enligt Lee et. al (2007) beskrev att de 

var deprimerade då de ansåg att dialysbehandling tog över delar av deras liv och 

begränsade tillvaron. I studier av Horigan et.al (2013) och Lee et. al (2007) har 

sömnstörningar också relaterats till trötthet efter behandling hos denna patientgrupp. En 

del patienter hade svårt att somna eller hålla sig vakna under dialysbehandling medan 

andra inte kunde sova kontinuerlig och hade enbart 1-3 timmars sömn. 

 

3.3 Upplevelser av att hantera dialysbehandling med olika strategier 

3.3.1 Problemfokuserad strategi 

I studier av Axelsson et. al (2012); Bourbonnais & Tousignant (2012); Bristowe et. al 

(2015); Clarkson & Robinson (2010); Herlin & Wann-Hansson (2010); Lee et. al (2007) 

& Sadala et. al (2012) hade patienterna fokuserat på att lösa sina problem för att hantera 

den tunga och krävande situationen. Patienterna i studien av Axelsson et. al (2012) 

försökte koncentrera sig att leva i nuet och planera sina behandlingar en vecka i 

taget.  En patient hanterade sin upplevelse av dialysbehandling genom att se den 

positiva sidan av situationen. Patienten utnyttjade tiden för att börja studera och ansåg 

att dialysbehandlingen endast var en liten del av patientens liv (Herlin & Wann-

Hansson 2010). Ett annat sätt att lösa problemet var att patienterna berättade om sina 

smärtor för vårdpersonalen för att få smärtlindring (Bourbonnais & Tousignant 2012). 

Genom att lära sig och försöka förstå sin kropp samt ändra livsstil kunde patienterna 

övervinna tröttheten och klara av sin sjukdom och behandling (Lee et. al 2007). Det 

framkom också i studien av Sadala et. al (2012) att patienterna anpassade sig till 

dialysbehandling genom att ändra sina attityder och ha kontroll av sin kropp för att leva 

ett normalt liv. 
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Patienterna uttryckte ett behov av stöd och hjälp från vårdpersonalen för att förbereda 

livsförändringar och lära sig hantera komplikationer vid dialysbehandling (Axelsson et. 

al 2012; Clarkson & Robinson 2010). De upplevde att brist på information och 

delaktighet bidrog till en känsla av att förlora kontrollen och bli ett objekt (Axelsson et. 

al 2012). De önskade att bli sedda som individer och inte förknippas med sin sjukdom 

(Herlin & Wann-Hansson 2010). Genom sjuksköterskans stödjande roll som att vara 

närvarande och ställa frågor om patienternas mående samt visa sin uppmärksamhet 

kunde detta minska stress i patienters liv och hjälpa med hanteringen av den svåra 

processen (Al Nazly et. al 2013;Axelsson et. al 2012; Bourbonnais & Tousignant 2012; 

Herlin & Wann-Hansson 2010). Patienterna var nöjda med de sjuksköterskor som hade 

en god kompetens i sitt arbete och ett professionellt bemötande, vilket skapade en nära 

relation mellan dem (Al Nazly et. al 2013; Bristowe et. al 2015; Herlin & Wann-

Hansson 2010; Lovink et. al 2015; Sadala et.al 2012). 

 

3.3.2 Emotionsfokuserad strategi 

Att vara svårt sjuk och leva med dialys innebar ett förändrat liv för patienter. Acceptans 

var ett återkommande ämne som beskrivs hos en del av patienterna. De ansåg att livet 

med dialysbehandling var en svår process som krävde nya justeringar och minskade 

förväntningar då det inte fanns något alternativ att ändra situationen (Axelsson et. al 

2012; Bourbonnais & Tousignant 2012; Bristowe et. al 2015). De äldre patienterna i 

studien av Axelsson et. al (2012) hade förknippat acceptans med att de hade levt och 

haft sin tid. Därför blev det lättare för dem att acceptera att leva med svagheter och 

begränsningar vid livetsslutskede. I studien av Bristowe et. al (2015) beskrev en patient 

att hon inte kunde göra någonting förutom att acceptera den svåra situationen genom att 

överlämna kontrollen till Gud. Enligt Herlin & Wann-Hansson (2010); Kazemi et. al 

(2011) och Lee et. al (2007) framkom också en undvikande inställning hos patienterna 

för att hantera sin sjukdom och behandling. Några av patienterna föredrog att låtsas vara 

friska och inte avslöja sin sjukdom för omgivningen. Detta var en strategi att behålla sitt 

sociala nätverk och arbete (Kazemi et. al 2011). I en annan studie hade patienterna valt 

att avsiktligt isolera sig själva och minska sitt intresse för andra på grund av att de var 

rädda att behandlas som främlingar (Lee et. al 2007). 

 

 

 



 

13 

 

3.3.3 Meningsskapande strategi 

Fem artiklar beskrev att meningsskapande copingstrategier användes av patienter för att 

hantera stress som uppkommit av dialysbehandlingen (Al Nazly et. al 2013; Axelsson et. 

al 2012; Bristowe et. al 2015; Calvey & Mee 2011; Clarkson & Robinson 2010). För att 

få styrka att ta sig igenom den svåra tiden med behandlingen vände sig en del av 

patienterna till sin tro och Gud (Al Nazly et. al 2013; Clarkson & Robinson 2010). De 

ansåg den svåra processen som ett test från Gud och att det fanns en mening med deras 

liv att klara detta test för att komma närmare Gud. Att be om Guds hjälp när patienter 

hade känslomässig eller fysisk besvär underlättar för dem att orka gå vidare och 

acceptera sin situation. En patient uttryckte att tron på Gud och hjälp från sina barn fick 

denna patient att klara av sitt tillstånd (Al Nazly et. al 2013). Förutom sin religion fick 

patienterna styrka och kraft från sin familj och vänner för att utöva kontroll över sitt liv 

(Al Nazly et. al 2013; Axelsson et. al 2012; Clarkson & Robinson 2010). Att träffa 

andra som befann sig i samma situation och utbyta känslor och tankar hjälpte även en 

del patienter att bearbeta sina tillstånd (Clarkson & Robinson 2010). En Patient i studien 

av Axelsson et. al (2012) beskrev att gå ut och umgås med vänner kunde göra att 

sjukdomen glöms bort för en stund och patienten kunde känna sig frisk. En annan 

patient menade att se sina barn och barnbarns utveckling och njuta av småsaker i 

vardagen ökade meningen och gjorde det lättare att leva med dialysbehandling. Studier 

av Al Nazly et. al (2013) och Calvey & Mee (2011) poängterade att trots rädslan och 

oro i början av behandling, har patienterna utvecklat en ny insikt om att uppskatta och 

leva gott liv under sin återstående tid. 

 

3.4 Granskning av datainsamlingsmetod 

Samtiliga 13 artiklar i resultatdelen hade en kvalitativ ansats och använt intervju som 

datainsamlingsmetod(Al Nazly et. al 2013; Axelsson et. al 2012; Bourbonnais & 

Tousignant 2012; Bristowe et. al 2015; Calvey & Mee 2011; Clarkson & Robinson 

2010; Herlin & Wann-Hansson 2010; Horigan et. al 2013; Kazemi et. al 2011; Lai et. al 

2012; Lee et. al 2007; Lovink et. al 2015; Sadala et. al 2012). Semistrukturerade 

intervjuer användes i åtta av de inkluderade artiklarna (Al Nazly et. al 

2013;Bourbonnais & Tousignant 2012; Bristowe et. al 2015; Calvey & Mee 2011; 

Horigan et. al 2013; Kazemi et. al 2011; Lai et. al 2012; Lee et. al 2007;). Återstående 

fem artiklar hade intervju med öppna frågor som datainsamlingsmetod (Axelsson et. al 

2012; Clarkson & Robinson 2010; Herlin & Wann-Hansson 2010; Lovink et. al 2015; 
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Sadala et. al 2012). Tio av artiklarna hade skrivit ut frågorna (Al Nazly et. al 2013; 

Axelsson et. al 2012; Calvey & Mee 2011; Clarkson & Robinson 2010; Horigan et. 

al 2013; Kazemi et. al 2011; Lai et. al 2012; Lee et. al 2007; Lovink et. al 2015; Sadala 

et. al 2012) och artikel av Horigan et al. (2013) skrev även ut en ämnesguide.  

 

Intervjuer från alla artiklar har spelats in och transkriberades (Al Nazly et. al 2013; 

Axelsson et. al 2012; Bourbonnais & Tousignant 2012; Bristowe et. al 2015; Calvey & 

Mee 2011; Clarkson & Robinson 2010; Herlin & Wann-Hansson 2010; Horigan et. 

al 2013; Kazemi et. al 2011; Lai et. al 2012; Lee et. al 2007; Lovink et. al 2015; Sadala 

et. al 2012). Artikel av Horigan et al. (2013) hade patienterna intervjuats två gånger. 

Efter det första intervjutillfället analyserades genomförts det andra tillfället för att 

patienter kunde förtydliga eller utveckla sina svar från första intervjun. Anteckningar 

skrevs ned omedelbart efter varje intervju så att intervjudata blev validerade.  

 

Fyra artiklar Al Nazly et. al (2013); Bourbonnais & Tousignant (2012); Herlin & Wann-

Hansson (2010) och Kazemi et. al (2011) beskrev att patienterna blev intervjuade på 

sjukhus. Tre av artiklar var intervjuerna genomförda enligt patientens önskemål vilket 

var antingen på sjukhuset eller i patientens hem (Axelsson et. al 2012;Lee et. al 2007; 

Lovink et. al 2015). Artiklar av Sadala et. al (2012); Lee et. al (2007) och Lovink et. al 

(2015) intervjuades patienter i deras hem. De övriga fem artiklarna nämnde inte vart 

intervjuerna ägt rum (Bristowe et. al 2015; Calvey & Mee 2011; Clarkson & Robinson 

2010;Horigan et. al 2013; Lai et. al 2012). I Alla artiklar Al Nazly et. al (2013); 

Bourbonnais & Tousignant (2012); Bristowe et. al (2015); Calvey & Mee (2011); 

Clarkson & Robinson (2010); Herlin & Wann-Hansson (2010); Horigan et. al (2013); 

Kazemi et. al (2011); Lai et. al (2012); Lee et. al (2007); Lovink et. al (2015) & Sadala 

et. al (2012) hade intervjutillfällena varierats från 15 minuter till 90 minuter förutom 

artikeln Axelsson et. al (2012) som total hade 33 timmar intervjutid. Se presentation av 

valda artiklars metodologiska matris i tabell 3. 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Dialysbehandling var en långvarig och svår process som påverkade patienternas liv på 

olika sätt. Att vara beroende av dialysbehandling gjorde att patienterna tvingades 

tillbringa många timmar på sjukhus varje dag. Detta begränsade patientens frihet och 
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förmåga att hantera vardagen såsom att resa bort, arbeta eller delta i olika aktiviteter. 

Symtom och komplikationer som uppkom vid dialysbehandling påverkade också 

patientens utseende samt gav negativt effekt på deras självbild. Patienter upplevde 

blandade känslor som rädsla, depression och hopplöshet inför framtiden. Genom att 

patienter använde olika copingstrategier kunde dessa känslor och behandlingen bli mer 

hanterbara.  

 

Samtliga artiklar i resultaten hade en kvalitativ ansats där intervju använts som 

datainsamlingsmetod för att få fram patientens upplevelse av dialysbehandling. Den 

vanligaste datainsamlingsmetoden bland artiklarna var semistrukturerad intervju, men 

det förekom även öppna frågor.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Förändrade livssituationer hos patienter med dialysbehandling  

Begränsningar såsom kost- och vätskerestriktioner, ändrad arbetstid och svårigheter vid 

resor samt minskad fysisk förmåga att utföra aktivitet var de vanligast förekommande 

upplevelserna för patienter med dialysbehandling. Dessa hade en stor inverkan på deras 

liv då de var tvungna att planera sitt liv och behövde ha ett strikt schema, vilket 

inskränkte deras frihet (Al Nazly et. al 2013; Axelsson et. al 2012; Bourbonnais & 

Tousignant 2012; Bristowe et. al 2015; Calvey & Mee 2011; Clarkson & Robinson 

2010; Herlin & Wann-Hansson 2010; Horigan et. al 2013; Kazemi et. al 2011; Lai et. al 

2012; Lee et. al 2007; Lovink et. al 2015 & Sadala et. al 2012). Detta överensstämmer 

med studier av Guerra-Guerrerro et. al (2014) och Yodchai et. al (2011) som visat att 

tiden relaterat till dialysbehandling innebär en tid då de inte kunde arbeta eller delta i 

nödvändiga aktiviteter. Dessa begränsningar med dialys hade en signifikant negativt 

effekt på patienters förmåga att medverka i familje- och sociala relationer. Att förlora 

sociala aktiviteter ledde till en förlust av samhörighet och spontanitet (Monaro, Stewart 

& Gullick 2014). Begränsad kost och vätskeintag var en vanlig stressfaktor och en 

utmaning när patienter hade en dålig följsamhet (Yodchai et. al 2011 & Kaba et al.). Att 

konstant oroa sig över att behålla en speciell diet och tveka om att äta eller inte äta 

upplevdes svårt att hantera för patienterna (Guerra-Guerrerro et. al 2014). Ett sätt att 

motivera patientens engagemang till nutritionsbehandling var enligt Eyre (2015) att 

inleda utbildning och ge individuellt anpassad kostråd. Patienten kan få vägledning om 

livsmedelsval och portionsstorlek vid behov av kost- och vätskerestriktioner. Genom 
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regelbunden uppföljning till exempel att registrera mat och vätskeintag i en matdagbok 

kan patientens näringsbehov följas upp och tillgodoses. För att utföra dessa åtgärder 

krävs samarbete mellan patienter, sjuksköterskor, dietist och läkare (Eyre 2015). När 

patienten känner eget ansvar och intresse kan det ha positiva effekter på följsamhet till 

restriktioner och behandling (Nyberg & Jönsson 2004). 

 

Fysiska symtom och komplikationer samt förändringar i utseende relaterat till 

behandling upplevdes frustrerande och jobbigt för patienterna då deras självkänsla 

påverkas negativt (Axelsson et. al 2012; Bristowe et. al 2015; Calvey & Mee 2011; 

Horigan et. al 2013; Kazemi et. al 2011; Lai et. al 2012; Lee et. al 2007; Sadala et. al 

2012). Detta stämmer väl med studien av Lindsay, MacGregor och Fry (2014) att 

kroppsliga förändringar såsom ärrbildning vid fistelinläggning, viktökning och håravfall 

påverkades patienternas kroppsbild och självuppfattning. Olika typer av smärtor 

uppkom också under och efter behandlingen (Al Nazly et. al 2013; Bourbonnais & 

Tousignant 2012; Horigan et. al 2013; Kazemi et. al 2011; Lai et. al 2012; Lee et. al 

2007 & Sadala et. al 2012). Eftersom smärta är ett symtomkomplex av fysisk, 

psykosocial och existentiell karaktär som varieras beroende på olika faktorer kan olika 

symtom av sjukdomen och behandlingen redas ut genom fysisk undersökning och 

smärtanamnes (Lund 2015). Eftersom denna patientgrupp blir beroende av sjukvården 

under en längre tid är samverkan mellan olika personalgrupper betydelsefullt. 

Vårdpersonalen kan komplettera varandra genom att se patientens tillstånd från olika 

synvinklar (Nyberg & Jönsson 2004). Samtal mellan patienten och vårdpersonal som 

sjuksköterskor, kuratorer och läkare kan behövas för att kontrollera och utvärdera 

symtom. Sjuksköterskor kan ha korta och regelbundna kontakter med patienter vid 

dialystillfället för att följa upp effekter av behandling och motivera dem med nya 

insatser (Lund 2015). 

 

4.2.2 Emotionella förändringar i samband med dialysbehandling 

Upplevelse av känslomässiga reaktioner som hopplöshet, rädsla och oro inför framtiden 

var djupt förankrat för patienternas berättelser (Axelsson et. al 2012; Bristowe et. al 

2015; Calvey & Mee 2011; Herlin & Wann-Hansson 2010; Kazemi et. al 2011; Lai et. 

al 2012; Lovink et. al 2015). Förlusten av en egen funktion i samband med sjukdomen 

innebar att patienten blev beroende av sin familj då de inte kunde klara sig själv. Detta 

var förenat med sorg och ovisshet i framtiden samt önskan om att få dö (Axelsson et. al 
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2012; Calvey & Mee 2011; Lai et. al 2012; Sadala et. al 2012). Den långvariga mentala 

tröttheten av sjukdomen och dess behandling påverkade patienternas minnesfunktion 

och försvårade kommunikationen med omgivningen (Horigan et. al 2013; Kazemi et. al 

2011). Humörsvängningar och psykisk stress medfört att patientens relation med 

anhöriga och vårdpersonal begränsades (Horigan et. al 2013; Lee et. al 

2007).  Depression relaterat med mental trötthet var också ett förekommande ämne i 

patientens upplevelser (Calvey & Mee 2011; Lee et. al 2007). De uttryckte att de var 

deprimerade på grund av att sjukdomen och behandlingen hade skurit av deras liv (Lee 

et. al 2007). De ovan nämnda känslorna överensstämmer med andra studier av Kaba et. 

al (2007) och Yodchai et. al (2011) som har identifierat negativa emotionella reaktioner 

som depression hos patienter. I studien av Kaba et. al (2007) uppgav en del av 

patienterna självmordstankar medan andra patienter verkade avslappnade och var redo 

att njuta av livet.  De värdesatte saker som de inte reflekterat över tidigare i livet. Trots 

ett liv med dialys, hade patienten en optimistisk syn på livet. Nyberg & Jönsson (2004) 

belyste när patientens levnadsmönster förändras kunde tillståndet upplevas psykisk 

påfrestande som ledde till en livskris. Krisen kunde yttra sig i form av depression, sorg 

och ångest. Därför är det viktigt att sjuksköterskan vägleder patienten in i det nya 

tillståndet på ett bra sätt. Clyne (2015) menade att patienten kunde ha 

negativa reaktioner under denna svåra process. Då är det av stort betydelse att som 

sjuksköterska finnas till hands, vara lyhörd och ge stöd till patienterna.  

 

4.2.3 Upplevelser av att hantera dialysbehandling med olika strategier 

Enligt artiklarna Al Nazly et. al (2013); Axelsson et. al (2012); Bourbonnais & 

Tousignant (2012); Bristowe et. al (2015); Calvey & Mee (2011); Clarkson & Robinson 

(2010); Herlin & Wann-Hansson (2010); Kazemi et. al (2011); Lee et. al (2007) & 

Sadala et. al (2012) använde sig de flesta patienterna av tre olika strategier för att 

bearbeta sina stressfyllda och krävande situationer vid dialysbehandling.  

 

För att lösa problemet försökte patienterna att fokusera på nuläget och planera sin 

behandling. De berättade om sina problem för att få stöd från vårdpersonal och lärde sig 

att ha kontroll över sin kropp och behandling, på så sätt kunde patienterna övervinna 

sina negativa symtom (Axelsson et. al 2012; Bourbonnais & Tousignant 2012; Bristowe 

et. al 2015; Clarkson & Robinson 2010; Herlin & Wann-Hansson 2010; Lee et. al 2007; 

Sadala et. al 2012). Detta stämmer med en annan artikel av Shaw, R (2015) genom att 
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lära sig använda dialysmaskinen och ta en aktiv roll upplevde patienterna en känsla av 

att ha kontroll över sin behandling. De olika sätten som patienterna hanterar sin 

situation innebär att de tar tag i problemet själva genom att till exempel lära sig om sina 

symtom, behandling och apparaturen samt att dela med sig av sina svårigheter till 

vårdpersonalen. Detta underlättar för dem att bemästra de stressiga 

omständigheterna.(Nyberg & Jönsson 2004).  

 

Studier av Axelsson et. al (2012) och Clarkson & Robinson (2010) beskrev att patienter 

kände sig oförberedda i form av otillräcklig information och delaktighet, vilket bidrog 

till svårigheter att hantera ett förändrat liv i samband med behandlingen. När patienten 

påbörjar dialysbehandling förändras dennes tillvaro drastiskt. Ett sätt att handskas med 

de nya förändringarna är att patienten aktivt tar del i sin behandling. Delaktigheten 

måste anpassas efter patientens förmåga. Att se patienten som en resurs i vården genom 

att överlämna små saker som de klarar av och uppmuntra till det, har stor betydelse för 

att förhindra dennes passivitet. En visad tillit till patientens kapacitet kan stärka 

självförtroende och egenmakt (Nyberg & Jönsson 2004).   

 

När det gäller emotionellt fokuserad strategi förekom acceptans och undvikande 

inställningar hos patienterna (Axelsson et. al 2012; Bourbonnais & Tousignant 2012; 

Bristowe et. al 2015; Herlin & Wann-Hansson 2010; Kazemi et. al 2011; Lee et. al 

2007). En del av patienterna hade levt sitt liv och kunde inte ändra nuvarande 

situationer därför accepterar de svårigheter och hinder av sjukdomen och behandlingen 

(Axelsson et. al 2012; Bourbonnais & Tousignant 2012; Bristowe et. al 2015). För att 

patienterna inte betraktas som främling hos andra eller bevara sin sociala och 

sysselsättnings roll samt leva ett normalt liv valde de andra patienter att antingen inte 

berätta om sin sjukdom eller avskärma sig från att ta kontakt med omgivning (Herlin & 

Wann-Hansson 2010; Kazemi et. al 2011; Lee et. al 2007). Till skillnad från det som 

framkommit i resultaten gällande emotionsfokuserad strategi har en studie av Tu et. al 

(2014) visat att den copingstragin som var minst använd bland patienter var 

känslofokuserad coping. Däremot försökte majoriteten av patienterna att aktivt lösa 

problemet själva genom att testa sig fram till olika sätt och upptäcka vilka som fungerar 

bäst samt se den positiva sidan av sin sjukdom.   
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Att skapa mening i livet kunde styrka patienterna förmåga att hantera sin situation 

genom att vända sig till familjen, vänner och sin tro (Al Nazly et. al 2013; Axelsson et. 

al 2012; Bristowe et. al 2015; Calvey & Mee 2011; Clarkson & Robinson 2010). Den 

existentiella övertygelsen som tron på Gud möjliggjorde för patienten att upprätthålla 

hoppet vid svåra omständigheter (Al Nazly et. al 2013; Clarkson & Robinson 2010). Att 

ha kontakt med sin familj och vänner samt att träffa andra i liknande tillstånd hjälpte 

även patienterna att värdesätta sitt liv (Al Nazly et. al 2013; Axelsson et. al 2012; 

Calvey & Mee 2011; Clarkson & Robinson 2010).  Tidigare forskning Rix et. al (2014) 

har även påpekat att ökat stöd och omsorg från familjen är patienternas motivation att 

hålla sig vid liv under dialysbehandling. Lund (2015) belyste att delaktiga familjer kan 

vara en resurs för sjukvården. De kan ta del av patienters upplevelser och finnas 

tillgängliga vid försämringar vilket möjliggör att den svåra situationen blir mer 

förutsägbar. Dessa kan hjälpa patienter att öka en känsla av meningsfullhet i sitt liv. 

Vårdpersonal kan fungera som en samtalspartner för att diskutera med patienter om 

deras situationer. Att träffa andra patienter och deras närstående samt att dela 

erfarenheter om liknande situationer ger patienter möjlighet att bearbeta sina känslor 

(Clyne 2015). 

 

4.2.4 Metodologisk aspekt 

Åtta artiklar (Al Nazly et. al 2013; Bourbonnais & Tousignant 2012; Bristowe et. al 

2015; Calvey & Mee 2011; Horigan et. al 2013; Kazemi et. al 2011; Lai et. al 2012 & 

Lee et. al 2007) i resultaten användes semistrukturerad intervju medan de fem 

återstående artiklarna (Axelsson et. al 2012; Clarkson & Robinson 2010; Herlin & 

Wann-Hansson 2010; Lovink et. al 2015; Sadala et.al 2012) hade intervjuer med öppna 

frågor. Intervju som datainsamlingsmetod innebär att det finns en direkt kommunikation 

mellan två eller fler personer som genomförs med ett bestämt och tydligt syfte (Ely et. 

al 1993). 

 

I semistrukturerad intervju används en skriftlig ämnesguide för att täcka områden eller 

frågor som ska studeras. Den här metoden kan säkerställa och ge forskarna viktig 

information som behövs och ge deltagarna friheten att välja vad och hur mycket som 

ska berättas om sin upplevelse. Intervju med öppna frågor möjliggör för deltagarna att 

svara på frågor med bredare perspektiv i berättande form (Polit & Beck 2012).  En 

fördel med intervjun kan vara att reda ut missförstånd som kan uppstå under samtalet. 
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Detta kan relateras till artikel (Horigan et. al 2013) där författarna intervjuade vid två 

olika tillfällen då de ville tydliggöra och säkerställa patienternas svar. Studier har fått 

mycket detaljerad information i form av citat om patienters upplevelser vilket också är 

en fördel för intervjun (Polit & Beck 2012). Tiden för intervjun per patient i artiklar 

varierade från 15 till 90 minuter vilket kan ha både för- och nackdelar. Enligt (Polit & 

Beck 2012) kan en längre intervjutid ge en högre svarsfrekvens och rikligt med 

information i ämnet dock kan detta också vara kostsamt för forskaren. I samtliga artiklar 

framkom att patienterna intervjuades i olika miljöer t.ex. hemma eller sjukhuset under 

sin dialysbehandling. Den viktigaste är enligt Polit & Beck (2012) att intervjuplatsen 

och miljön ska vara en plats som erbjuder privat utrymme för patienter att berätta i lugn 

och ro. Oberoende av vilken intervjumetod som använts har författarna i föreliggande 

studie fått fram liknande resultat i samtliga artiklar. Eftersom resultaten är utformade 

utifrån studiens syfte som var att beskriva patienters upplevelser av dialysbehandling så 

är intervju som datainsamlingsmetod lämplig att använda för att svara på patienternas 

erfarenheter av dialys.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Valet av en beskrivande design ansågs vara relevant utifrån denna föreliggande studies 

syfte då det gav en holistisk förståelse av patienters upplevelser av dialysbehandling 

(Polit & Beck 2012). Resultatet i denna studie var uppbyggt av 13 kvalitativa artiklar 

som har beskrivit erfarenheter av att leva med dialysbehandling utifrån ett 

patientperspektiv. Det kan vara en styrka då artiklarna i resultaten kom från 11 olika 

länder där patienterna har olika bakgrund dock hade patienterna i stort sett liknande 

upplevelser av dialysbehandling. 

 

I denna studie användes tre databaserna CINAHL, Medline via pubMed och psycINFO. 

CINAHL och Medline via pubMed är inriktat på omvårdnadsforskning medan 

psycINFO fokuserar mer på forskningar inom psykologiska delar i omvårdnad. 

Eftersom omvårdnad är examensarbetets fokus kan det vara en styrka att använda dessa 

databaser som har samma syfte (Willman et. al 2011). Sökorden i CINAHL och 

psycINFO genomfördes som fritext, vilket kan ses som svaghet medan sökorden i 

Medline via pubMed utfördes med Mesh-term som är en styrka.  Användning av 

“Cinahl Headings” vid sökning i CINAHL och “Thesaurus”i psycINFO kan enligt 

Willman et. al (2011) underlätta att begränsa sig till vetenskapliga artiklar som är 
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relevanta i det aktuella området. Sökningar i “Cinahl Headings” och “thesaurus” 

resulterade i för litet antal artiklar vilka inte skulle vara tillräckliga för att besvara 

studiens syfte, därför användes fritextsökning för att få mer träffar. Vissa artiklar som 

skulle passa i studiens syfte utifrån abstraktet var inte fritt tillgängligt att inkludera i 

studien, vilket kan ses som en svaghet. De inkluderade artiklarna i resultat publicerades 

inom en tioårsperiod. Detta kan vara en styrka eftersom artiklarna fortfarande är 

tillgängliga och relevanta. För att försäkra sig om studiens vetenskapliga kvalitet har 

författarna valt artiklar som uppfyller kraven enligt IMRAD, som står för introduktion, 

metod, resultat och diskussion, samt att samtliga artiklar var peer-reviewed, vilket kan 

ses som en styrka i studien (Polit & Beck 2012). 

 

Vid dataanalysen genomfördes först en individuell granskning av artiklarna av 

författarna. Sedan hade båda författarna en gemensam diskussion av artiklarnas resultat 

och jämförde anteckningar för att sortera ut skillnader och likheter och på så sätt kunde 

författarna utforma olika teman i resultaten (Polit & Beck 2012). Detta kan ses som en 

styrka. En svaghet kan vara att resultaten i denna studie kan ha påverkats på grund av att 

de inkluderade artiklarna var på engelska vilket inte är författarnas modersmål och 

därför kan det finnas risk att språknyanser inte tolkats på ett korrekt sätt. Dock finns inte 

stora skillnader som påvisades i resultaten därför anses denna svaghet ha mindre vikt i 

föreliggande studie. En styrka i studien kan vara att författarna har diskuterat med både 

handledaren och studiekamraterna och fått kommentarer under processen för att 

förbättra examensarbetet. Alla inkluderade artiklar i resultaten var studier som blivit 

godkända av etiska kommittéer vilket kan anses som en styrka. Författarna har försökt 

att förhålla sig objektiva för att få det resultat som besvarade studiens syfte. 

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Avsikten med den föreliggande studien var att beskriva patienters upplevelser av 

dialysbehandling. I denna studie lyftes fram att patienter får stora livsförändringar vid 

dialys till exempel kost-och vätskerestriktioner, fysiska förändringar, trötthet och 

känslomässiga reaktioner. Patienterna önskade att tidigt få information och stöd för att 

förbereda sig vid behandlingen och kände sig tryggare med kompetenta sjuksköterskor. 

Det är av stor vikt för patienten att sjuksköterskan ger ett bättre informationsflöde och 

individanpassad omvårdnad då patienternas tillfredsställelse ökar vilket kan leda till att 

de svåra omständigheterna blir mer hanterbara. Genom att sjuksköterskan kontinuerligt 
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uppdaterar sig med nya kunskaper från forskning och utbildning kan hen skaffa sig mer 

kompetens inom det här området, detta kan också gynna patienter. Därför kan denna 

litteraturstudie ha stor betydelse för sjuksköterskor att få en fördjupad insikt och 

förståelse om patientens situation. 

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

I den föreliggande studien beskrevs upplevelser av dialysbehandling utifrån patientens 

perspektiv, därför skulle det vara intressant att undersöka hur sjuksköterskor upplever 

att vårda patienter som genomgår dialys. Då denna forskning skulle kunna förbättra 

omvårdnaden av patienter med dialys och skulle göra det lättare för sjuksköterskor att 

hantera de olika svårigheter som kan uppstå i deras arbetsuppgifter. Det behövs också 

mer forskning om vilken slags information och hur den förmedlades till patienter för att 

öka deras delaktighet och trygghet. 

 

5. Slutsats 

Dialys är en livsviktig behandling för njursvikt patienter. Behandlingen är en långvarig 

och svår process som påverkade patienters liv negativt både fysiskt, socialt och 

emotionellt. De jobbigaste upplevelser av patienterna relaterat till sjukdom och 

behandling var begränsad förmåga att klara av i vardagen, förändrad kropp som 

påverkade patientens självbild, minskat socialt nätverk och känslomässiga reaktioner 

som rädsla, oro och depression. För att hantera dessa känslor och upplevelser har de 

flesta patienterna använts sig av olika copingstrategier. Att få kunskap och information 

från vårdpersonal gjorde att patienterna själva kunde omvärdera sina problem genom att 

lära sig symtom kunde de ta kontroll över sina situationer. Att försöka acceptera sin 

sjukdom och behandling samt att ta kraft och stöd från sin tro, familj och vänner har 

också möjliggjort att patienters situation blir mer hanterbart. Därför är det betydelsefullt 

att sjuksköterskan ska ha kunskap och förståelse samt ta del av patienters upplevelser 

för att anpassa omvårdnaden utifrån patientens behov och mående. 
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Bilaga 1 

Tabell 2: Presentation av syfte och resultat av valda artiklar 

Författare Syfte Resultat 

1. Al Nazly, 

Musil,Ahmad & 

Nabolsi 

Var att undersöka upplevda erfarenheten av jordanska patienter 

med kronisk njursjukdom som fått hemodialys 

 

 

 

Resultatet presenterades med sju teman: 

livsstilsförändring, tid slösas bort, symptom relaterade 

lidande, störningar i äktenskap och familjens roll, 

störningar i religiösa engagemang, motivation att lindra 

stress och erfarenhet av stöd från vårdgivare  

2. Axelsson, 

Randers,Jacobson & 

Klan 

 

 

 

Syftet var att beskriva och att belysa betydelsen av att vara 

allvarligt sjuk med hemodialys vid slutet av livet. 

 

 

 

  

Deltagarna upplevde en känsla av att tröttheten tar över 

livet, att vara alltmer beroende av andra. Känslan av att 

vara instängd i tid och rum och att behöva acceptera ett 

förändrat liv. Förändrat socialt liv och att förlora 

kontrollen i livet med sjukdom samt att sväva mellan att 

leva i nuet och oro inför framtiden var också en del av 

deltagarnas upplevelser.  

3. Bourbonnais 

& Tousignan 

Syftet var att beskriva smärtupplevelsen av öppenvårdspatienter 

som får kontinuerlig hemodialys. 

I resultaten framkom fyra teman: fysisk 

smärta, obehag, känslomässiga och sociala smärta och att 

hantera smärta i samband med dialys. 
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4. Bristowe et. al Syftet var att undersöka upplevelsen hos patienter med 

hemodialysbehandling angående början av dialysen, påverkan på 

livskvalitet och patienters önskemål för framtidens vård och i 

slutskede av livet för att få förståelse om stödstidpunkt och 

tillhandahålla behoven av en avancerad vårdplan för denna 

patientgrupp. 

Det fanns tre tema som framkom vilka är att se tillbaka: 

känslor av hemodialys, aktuella upplevelser: sjukdom 

och behandling och att se framåt: står inför verkligheten. 

När deltagarna började sin dialysbehandling hade de 

olika känslor. De upplevde utmaningar vid 

dialysbehandling. 

Deltagarna rapporterade också en brist på möjlighet att 

kommunicera med personal och diskutera sin framtid 

vård. 

5. Calvey & Mee Syftet var att beskriva hemodialyspatienters liv efter att de har 

lämnar dialysenheten 

Deltagarna beskrev sina självkänslor utifrån olika 

aspekter som i framtid, det levande, det dödlig och det 

växande. 

Deltagarna upplevde känslor som osäkrade framtid, 

förlorade drömmar och framtida förhoppningar. 

Personens upplevelse beskrevs utifrån kroppsliga, 

mentala, funktionella och sociala perspektiv.  

6. Clarkson & 

Robinson 

 

 

 

Syftet var att undersöka den upplevda erfarenheten av patienter 

med njursvikt och dialysbehandling.  

 

 

 

 

  

  

  

Tre kategorier framkom i resultaten, livsförändringar 

som gjorde att deltagarna kunde inte resa, arbeta eller äta 

som tidigare, att ha begränsad sociala kontakter och vara 

beroende av andra. Emotionella och fysiska 

funktionsnedsättningar från dialys som ledde till att 

deltagarna kände sig deprimerade, trötta och hade ingen 

styrka och energi att göra saker. Deltagarna använde sig 

sin tro, Gud, bön eller att prata med andra som 

copingstrategi. Patienter uttryckte också ett behov av att 

ge förberedelse för att hantera förändringar och symtom 

som kan uppkomma vid dialys.  
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7. Herlin & Wann-

Hansson 

Syftet var att beskriva hur hemodialys patienter mellan 30 och 45 

års ålder, beskriva deras erfarenhet av att vara beroende av 

hemodialysbehandling. 

Deltagarna upplevde olika typer av rädslor av 

dialysbehandlingen. Brist på frihet på grund utav att slösa 

bort tid på sjukhus flera gånger i veckan var allmänt 

uttryckt. Detta var en rutin de kände sig vara tvungen att 

acceptera.  Känsla av ensamhet bland deltagarna förekom 

också i studien.  

8. Horigan, 

Schneider, Docherty 

& Barroso 

 

 

 

Syftet var att beskriva upplevelsen och självkontroll av trötthet 

hos vuxna patienter med hemodialysbehandling 

 

 

 

  

Deltagarna beskrev att trötthet som innehåller fysisk och 

mentala aspekter och har svårt att hantera. 

Deltagarna beskrev att de blev isolerade från andra och 

tröttheten har påverkat en stor del av deras sociala liv. 

Trötthet har förknippats med många andra symtom hos 

hemodialys deltagarna. 

9. Kazemi, Nas-

rabadi, Hasan-pour, 

Has-sankhani 

&MillsLee  

Syftet var att undersöka erfarenheter av sociala interaktioner i det 

dagliga livet för iranska personer som fick hemodialys 

Fyra teman uppkom i resultaten, att leva med trötthet, 

förändringar i självbilden, att patienterna kände sig vara 

beroende på enheten, plats, och tidpunkten för 

hemodialys, och att de inte ville avslöja deras sjukdom 

till andra. 

10. Lai, Loh, 

Mooppil, Krishnan 

& Griva 

 

 

Syftet var att identifiera de farhågor och behov som uppkommer 

hos patienter genom att undersöka deras levda erfarenhet under 

de tidiga månaderna av hemodialysbehandling. 

 

 

 

 

  

Deltagarna upplevde ett känslomässigt lidande. De 

uppfattade sig själva som en börda för vårdgivare, att de 

förlorade mening av livet. Känslan av dödshot, 

självmordstankar och förnekelsen av sjukdomsdiagnos 

samt behov av hemodialys kunde uppkomma också. Det 

uppstod många behandlingsrelaterade problem som 

negativa symtom, förändrade livsstil och komplikationer 

efter dialysbehandling hos de deltagarna.  

Socialt, informativt och instrumentellt stöd har betydelser 

för de deltagarna att hantera sin sjukdom och behandling. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schneider%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23767335
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schneider%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23767335
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11.  Lee, Lin, Cha-

boyer, Chiang & 

Hung 

Syftet var att utforska utmattningserfarenhet från hemodialys 

patienternas perspektiv. 

Deltagarna upplevde fysisk trötthet, emotionellt trötthet 

och kognitiv trötthet.  

12. Lovink, Kars, 

Ginkel & 

Schoonhoven 

Syftet var att utforska upplevelser av trygghet hos vuxna patienter 

under deras hemodialysbehandling. 

Deltagarna definierade trygghet som att känner sig trygg 

från fysiska eller känslomässiga hot.  

Deltagarna uppfattade många risker vid dialysbehandling 

som gjorde att dem kände sig fysiskt otrygga. 

Dialyssjuksköterska hade en central roll i fysiskt trygghet 

som deltagarna upplevde. 

Deltagarna ville ha en kontroll över sig själva för att 

känna sig fysiskt och känslomässigt trygg.  

13. Sadala, Bruzos, 

Pereira & Bucuvic 

Syftet var att belysa betydelsen av peritonealdialysbehandling 

som upplevs av patienter med kronisk njursvikt. 

Deltagarna upplevde känslor av osäkerhet, ångest och 

svårigheter sedan deltagarna fått diagnos och 

dialysbehandlingsbeslut. 

Dramatiska förändringar ledde till en revolution i 

deltagarnas livsstil. Efter de anpassade till de nya 

förändringar, var många tacksamma och kände sig 

hoppfulla trots det fanns lidande och svårigheter vid 

behandling. 

Familjens stöd beskrevs som en avgörande betydelse för 

deras inställning till peritonealdialysbehandling. 
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Bilaga 2 

Tabell 3. Presentation av valda artiklars metodologiska matris 

Författare Titel Design och 

eventuellt ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

1. Al Nazly, 

Musil, Ahmad 

& Nabolsi,  

(2013) 

Jordanien  

Hemodialysis 

Stressors and 

Coping 

Strategies Among 

Jordanian Patients 

On Hemodialysis: 

A Qualitative Study 

Deskriptive, 

fenomenologisk 

design, kvalitativ 

ansats 

9 personer över 18 år som 

genomgått HD i 6 månader och 

behöver få behandlingen minst 10 

timmar i veckan.  

Semistrukturerad 

intervju 

Colaizzi’s 7 steg  

Användes vid 

dataanalys 

 

2. Axelsson, 

Randers, 

Jacobson & 

Klang, (2012) 

Sverige 

Living with 

haemodialysis 

when nearing end 

of life 

Interpretiv design, 

kvalitativ ansats,  

8 vuxna deltagare med ESRD som 

behandlades med HD i minst 3 

månader och inte står listan på 

transplantation 

Intervjuer med öppna 

frågor 

 

Fenomenologisk, 

hermeneutisk analys 

i tre faser användes.  

3. Bourbonnais 

& Tousignant, 

(2012) 

Kanada 

 

The Pain 

Experience of 

Patients On 

Maintenance 

Hemodialysis 

Deskriptiv design 

Kvalitativ ansats 

25 deltagare över 18 år som 

behandlades HD i minst 1 månad. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys 
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4. Bristowe et. 

al (2015) 

Storbritannien 

Thinking ahead – 

the need for 

early Advance Care 

Planning for 

people on 

haemodialysis: A 

qualitative 

interview study 

Beskrivande 

design med 

kvalitativ ansats 

20 vuxna deltagare, 9 män och 11 

kvinnor, med HD behandling. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Induktiv 

tematisk analys 

 

5. Calvey & 

Mee, (2011) 

Ireland 

The lived 

experience of the 

dependent on 

haemodialysis 

Fenomenologisk 

design 

7 kroniska hemodialys deltagare 

mellan 29 och 60 år  

Fördjupad 

semistrukturerade 

intervjuer 

Dataanalys baserade 

på Colaizzis sju-

stegsprocess 

6. Clarkson & 

Robinson, 

(2010) 

USA  

Life on Dialysis: A 

Lived Experience 

Explorative, 

diskriptive design, 

kvalitativ ansats  

10 deltagare över 18 år som minst 

har fått daily Behandling i 3 

månader 

Intervju med öppna 

frågor 

Innehållsanalys 

7. Herlin & 

Wann-

Hansson, 

(2010) Sverige  

 

The experience of 

being 30–45 years 

of age and 

depending on 

haemodialysis 

treatment 

 

Fenomenologisk 

deskriptiv design, 

kvalitativ ansats 

9 deltagare, 5 män och 4 kvinnor 

mellan 30-45 år, med HD 

behandling i minst 6 månader. 

Intervjuer med öppna 

frågor 

Fenomenologisk 

analys enligt Giorgi 

fyra grundprinciper 
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8. Horigan, 

Schneider, 

Docherty & 

Barroso, 

(2013) 

USA 

The Experience and 

Self-Management 

of Fatigue in 

Hemodialysis 

Patients 

Deskriptiv design 

med kvalitativ 

ansats 

14 vuxna deltagare som hade 

hemodialys 

Semistrukturerade 

intervjuer med två 

tillfällen 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

9. Kazemi, 

Nas-rabadi, 

Hasan-pour, 

Has-sankhani 

& Mills, 

(2011) 

Iran  

Experience of 

Iranian persons 

receiving 

hemodialysis: 

A descriptive, 

exploratory Study 

Deskriptive, 

explorative 

design, Kvalitativ 

ansats 

25 deltagare över 18 år som haft 

HD behandling i minst 3 månader 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Innehållsanalys 

10. Lai, Loh, 

Mooppil, 

Krishnan & 

Griva, (2012) 

Singapore 

Starting on 

haemodialysis: A 

qualitative study to 

explore the 

experience 

and needs of 

incident patients 

 

 

 

Beskrivande 

design med 

kvalitativ ansats 

13 deltagare, 6 män och 7 

kvinnor, som hade hemodialys 

under en period av sex månader 

eller mindre. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Interpretiv 

fenomenologisk 

analys 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schneider%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23767335
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11. Lee, Lin, 

Cha-boyer, 

Chiang & 

Hung, (2007)  

Taiwan  

The fatigue 

experience of 

haemodialysis 

patients in Taiwan 

Fenomenologi 

explorative 

design, kvalitativ 

ansats,  

14 deltagare, 10 kvinnor och 4 

män mellan 25-72 år, som hade 

fått HD i 2 till 6 år. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Colaizzi dataanalys. 

 

12. Lovink, 

Kars, Ginkel & 

Schoonhoven, 

(2015) 

Nederland 

Patients’ 

experiences of 

safety during 

haemodialysis 

treatment – a 

qualitative study 

 

Beskrivande 

explorativ design, 

kvalitativ ansats,  

 

12 vuxna deltagare som var på 

hemodialys mer än ett halvt år  

Intervjuer med öppna 

frågor 

Innehållsanalys 

13. Sadala, 

Bruzos, 

Pereira & 

Bucuvic, 

(2012) 

Brasilien 

Patients’ 

experiences of 

peritoneal dialysis 

at home: a 

phenomenological 

approach 

Interpretiv design 19 deltagare, 8 män och 11 

kvinnor mellan 20 och 77 år, med 

PD behandling i minst 6 månader. 

Intervjuer med öppna 

frågor 

Analys baserade på 

fenomenologisk -

hermeneutisk metod 

enligt Paul Ricoeur’s 

fenomen 

hermeneutik 

 

 

 

 


