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Sammanfattning  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patientens upplevelser av att leva 

med dialysbehandling samt väntan på njurtransplantation. Litteratursökningar gjordes 

i databasen Medline. Studiens resultat baserades på 12 vetenskapliga artiklar som 

granskades, analyserades och sammanställdes av båda författarna. Resultatet visade 

att upplevelser av begränsningar i livet till följd av dialysbehandling var vanligt 

förekommande. Många patienter led av fatigue och brist på energi vilket resulterade i 

inaktivitet och svårigheter att orka med vardagliga sysslor. Patienterna upplevde sorg, 

oro och känslor av rollförluster. Ett bra bemötande och att bli sedda som enskilda 

individer upplevdes som viktigt i mötet med vården. Patienterna hanterade sin 

situation med hjälp av bland annat acceptans eller hopp om framtiden. Att leva i 

väntan på njurtransplantation upplevdes påfrestande och väntetiden beskrevs som om 

livet stod still. Känslor av oro och osäkerhet var vanligt förekommande men många 

levde på hoppet om att en dag få en ny njure. Sammanfattningsvis påverkas 

dialyspatienter såväl fysiskt, psykiskt som socialt av sin behandling och väntan på en 

eventuell transplantation. Det är därför av stor vikt att sjuksköterskan är medveten om 

dessa patienters upplevelser för att kunna ge god och individuell omvårdnad. 

 

Nyckelord: njurinsufficiens, dialysbehandling, patienter, upplevelser 



Abstract 

The aim of this literature study was to describe experiences of patients undergoing 

dialysis and awaiting kidney transplantation. Searches were carried out in the 

database Medline. The result of this study was based on 12 scientific articles which 

were reviewed, analyzed and compiled by both authors. Experiences of limitations in 

life due to dialysis treatment were common. Many patients suffered from fatigue and 

lack of energy which resulted in inactivity and difficulty managing everyday tasks. 

They experienced grief, anxiety and feelings of role losses. A good attitude and being 

seen as individuals was considered important in nursing care. Patients managed their 

situation with help of otherwise acceptance or hope for the future. Awaiting a kidney 

transplant was experienced as stressful and the waiting time was described as if life 

stood still. Emotions of anxiety and uncertainty were common but many lived in hope 

of one day undergo a transplant. In conclusion, dialysis patients are affected both 

physically, mentally and socially due to their treatment and awaiting a possible 

transplant. Therefore it is of great importance that the nurse is aware of these patients’ 

experiences in order to provide good and individual care. 

 

Keywords: renal failure, dialysis, patients, experiences  
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1 Introduktion 

1.1 Kronisk sjukdom 

Kronisk sjukdom innebär att sjukdomen är irreversibel och betyder ofta att tillstånd 

och funktionsförmåga långsamt försämras hos patienten. Att drabbas av kronisk 

sjukdom innebär många gånger att personens hela livsvärld påverkas. Begreppen 

sjukdom (disease) och sjukdomsupplevelser (illness) menar att disease är den 

patofysiologiska utvecklingen som sker medan illness speglar hur den enskilde 

individen upplever sin sjukdom och dess följder i vardagen (Kristofferssen et al. 

2007). Enligt omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee (1971) kan känslor av 

förtvivlan och maktlöshet uppstå när man drabbas av kronisk sjukdom. Vetskapen om 

att tillståndet är permanent och inte går att bota kan vara förkrossande och många 

upplever depression och nedstämdhet i samband med kronisk sjukdom. I en studie av 

Öhman et al. (2003) framkom att kroniskt sjuka upplever att livet domineras av 

sjukdomen och att de inte får möjlighet att leva det liv de vill vilket påverkar deras 

välbefinnande.  

1.2 Njurens funktion 

Människan har normalt två njurar som sitter intill bakre bukväggen och består av 

cirka en miljon nefron vardera. Njurarnas primära funktion är att avlägsna främmande 

ämnen och avfallsprodukter från blodet genom utsöndring via urinen. Njurarna har 

även i uppgift att bland annat balansera vätskor och salter i kroppen, reglera 

blodtrycket samt producera livsviktiga ämnen, exempelvis erytropoetin som är av 

betydelse för bildningen av röda blodkroppar (Aurell & Samuelsson 2008, Sand et al. 

2006). 

1.3 Kronisk njurinsufficiens 

Kronisk njurinsufficiens kännetecknas av en oåterkallelig, nedsatt njurfunktion med 

fortskridande försämring. Detta innebär att njurarna är oförmögna att upprätthålla 

tillräcklig rening av blodet och är därmed ett livshotande tillstånd (López-Novoa et al. 

2010). I Sverige är de vanligaste orsakerna till kronisk njurinsufficiens 

diabetesnefropati och glomerulonefrit (Svenska njurförbundet 2010) men även 

hypertoni, vaskulit, genetiska förändringar samt autoimmuna sjukdomar är exempel 

på orsaker som kan leda till kronisk njurinsufficiens (López-Novoa et al. 2010). 
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Njurarnas sviktande funktion medför att avfallsämnen och slaggprodukter blir kvar i 

blodomloppet vilket leder till uremi, urinförgiftning (Ericson & Ericsson 2008). Att 

drabbas av uremi medför bland annat nedsatt allmäntillstånd, neurologiska symtom 

och klåda. Den nedsatta njurfunktionen påverkar bland annat syra-basbalansen samt 

leder till salt- och vätskeretention med ödem och hypertoni som följd. Även anemi 

och symtom från mag-tarmkanalen är vanligt förekommande. Utan behandling avlider 

patienten till följd av förgiftningen (Aurell & Samuelsson 2008). Transplantation är 

oftast den bästa eller enda behandlingen men då väntetiderna inför transplantation kan 

vara långa är de flesta i behov av dialysbehandling under tiden (Almås 2009).  

1.4 Dialysbehandling 

Ordet dialys betyder ”ta bort genom att rinna igenom” och har sitt ursprung i det 

grekiska språket (Grefberg & Roman 2007 s. 459). Det finns två huvudtyper av 

behandlingen; hemodialys och peritonealdialys (Aurell & Samuelsson 2008). År 2009 

var 3599 personer i Sverige beroende av dialysbehandling på grund av njursvikt. Av 

dessa hade 2760 patienter hemodialys, 839 patienter hade peritonialdialys och enbart 

97 patienter hade hemodialys i hemmet (Svenskt njurregister 2010). Med hjälp av 

dialysbehandling renas kroppen på slaggprodukter och vätskeöverskott vilket innebär 

att njurarnas funktion ersätts. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (Socialstyrelsen 1982) 

har patienten rätt till möjligheten att välja den behandlingsmetod han eller hon 

föredrar. I en studie av Tweed & Ceasar (2005) framkom det att patientens val av 

dialysbehandling påverkas av möjligheten att kunna behålla sin integritet, förmågan 

att anpassa sig, informationen, stödet samt hygieniska aspekter. 

1.4.1 Hemodialys 

Den vanligaste typen av dialysbehandling är hemodialys, vilket innebär att blodet 

renas maskinellt utanför kroppen. Dialysmaskinen fungerar som ett filter där 

dialysvätskan och blodet pumpas åt motsatt håll och verkar genom osmos och 

diffusion. Denna behandling kan genomföras på en sjukvårdsavdelning eller i 

hemmet. Behandlingstillfällena planeras tillsammans med och anpassas efter 

patienten i den mån det går. Behandlingstiden påverkas av patientens fysiska tillstånd 

men tar i regel fyra till fem timmar och utförs tre gånger i veckan (Aurell & 

Samuelsson 2008, Ericson & Ericson 2008). 
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1.4.2 Peritonealdialys 

Vid peritonealdialys fungerar bukhålan som reservoar för dialysvätskan och denna typ 

av behandling kan skötas av patienten själv. En kateter placeras genom bukväggen 

och med den sker utbytet av dialysvätskan. När buken fylls med dialyskoncentrat 

fungerar bukhinnan som ett filter och renar blodet genom osmos och diffusion. 

Bukhålan fylls med en till tre liter dialysvätska och vätskan behålls i buken i tre till 

fem timmar, därefter töms buken på vätska och proceduren upprepas. Under natten 

har patienten dialysvätskan kvar i buken och sömnen störs därmed inte av 

behandlingen (Aurell & Samuelsson 2008, Ericson & Ericson 2008). 

1.5 Transplantation 

Den första januari 2011 väntade 765 personer på ett nytt organ i Sverige varav 592 av 

dessa väntade på en ny njure (Donationsrådet 2011). För att genomföra en 

organtransplantation krävs alltid en donator och vid njurtransplantation kan organet 

antingen komma från en avliden eller levande givare. Idag är antalet donatorer få i 

förhållande till antalet patienter som står på transplantationslistorna vilket gör att 

väntetiderna kan vara långa. Inför en njurtransplantation genomgår patienten en 

omfattande utredning för att undersöka om eventuella hinder för transplantation finns. 

Detta kan vara att det föreligger andra allvarliga sjukdomar hos patienten, att 

patientens allmäntillstånd är mycket nedsatt eller att patienten är för gammal för att 

klara av en transplantation med efterföljande immunsuppressiv behandling 

(Karolinska Universitetssjukhuset 2010). 

1.6 Sjuksköterskans roll 

I omvårdnaden av patienter med njursvikt är det viktigt att sjuksköterskan informerar 

och stöttar patienten. Då kronisk njursvikt innebär livslång behandling och många 

sjukhusbesök krävs en god relation mellan sjuksköterska och patient för att öka 

tryggheten hos patienten (Almås 2009). Enligt omvårdnadsteoretikern Joyce 

Travelbee (1971) är omvårdnad en mellanmänsklig process där sjuksköterskan hjälper 

till att hantera, finna mening i sjukdom och lidande samt upprätthålla hoppet hos 

patienten. I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor nämns bland 

annat att sjuksköterskan ska ha förmåga att tillfredsställa patientens grundläggande 

och särskilda omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan har i uppgift att observera, planera, 

genomföra samt utvärdera omvårdnadsarbetet kring patienten (Socialstyrelsen 2005).  
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Kvantitativ forskning har visat att dialyspatienter begränsas såväl fysiskt, psykiskt 

som socialt relaterat till sin sjukdom och behandling (Cleary och Drennan 2004). 

Enligt tidigare forskning har fatigue påvisats som det mest frekventa symtomet hos 

dialysbehandlade patienter (Jablonski 2007, Curtin et al. 2002). Av 307 

dialyspatienter led 90 procent av trötthet, fatigue och bristande energi relaterat till sin 

behandling (Curtin et al. 2002).  

1.7 Problemformulering 

I omvårdnaden av kroniskt njursjuka patienter är det av stor vikt att sjuksköterskan 

har god kunskap om patientens tillstånd. Patienter som lever med kronisk 

njurinsufficiens är eller förväntas bli beroende av dialysbehandling och många 

kommer även att genomgå en njurtransplantation. Då detta påverkar dessa människors 

dagliga liv är det viktigt att sjuksköterskan kan sätta sig in i patientens situation för att 

kunna ge god, individuell omvårdnad. Genom ett inifrånperspektiv kan 

sjuksköterskan skapa en djupare förståelse för patientens situation och utifrån det 

förbättra omvårdnadsarbetet och bemötandet mot dessa patienter. Författarna ansåg 

därför att det fanns skäl att göra en sammanställning av den kvalitativa forskning som 

tidigare undersökt patienters upplevelser av att leva med dialysbehandling och väntan 

på njurtransplantation.  

1.8 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patientens upplevelser av att leva med 

dialysbehandling och väntan på njurtransplantation. Vidare var syftet att granska 

valda artiklars relevans av undersökningsgrupp samt datainsamlingsmetod i 

förhållande till artiklarnas syfte och frågeställningar. 

1.9 Frågeställningar 

Vilken relevans har artiklarnas undersökningsgrupp samt datainsamlingsmetod i 

relation till artiklarnas syfte och frågeställningar? 

Hur upplever patienter att leva med dialysbehandling? 

Hur upplever patienter väntan på njurtransplantation? 

2 Metod 
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2.1 Design 

Examensarbetet är en litteraturstudie med deskriptiv design. 

2.2 Litteratursökning 

Datainsamlingen genomfördes i databaserna Medline och Cinahl via biblioteket på 

Högskolan i Gävle. Sökordorden bestod av följande MeSH-termer: patients, fatigue, 

kidney, life, transplantation, anxiety och renal-dialysis samt manuella sökningar via 

funktionen ”relaterade artiklar” i Medline. Sökningen började med en bredare form 

för att sedan smalna av och specificeras på det valda ämnet. Den booleska operatorn 

som användes var AND. Sökningarna av artiklarna påbörjades i november 2010 och 

avslutades i februari 2011. Sökningar i Cinahl resulterade i dubbletter av de träffar 

som framkom i Medline. Utfallet av sökningarna presenteras i tabell 1. Författarna 

granskade titlarna på samtliga träffar och valde ut de artiklar som ansågs ha relevant 

titel i förhållande till föreliggande studies syfte och frågeställningar. Därefter lästes 

abstrakten i de utvalda artiklarna och författarna bedömde huruvida artiklarna skulle 

hämtas i fulltext eller inte beroende på relevans och med hänsyn till inklusions- och 

exklusionskriterierna. Litteratursökningen resulterade i 17 vetenskapliga artiklar. 

 

Tabell 1. Tabellen visar en översikt av databaser, söktermer, antal träffar, antal valda 

källor samt antal använda artiklar. 

Databas Söktermer Träffar Valda Använda 

MedLine 

 

Experience AND Patients [MeSH] AND 

Hemodialysis AND Fatigue [MeSH] 

23 1 1 

Waiting AND kidney transplant AND 

Experiences 

13 1 1 

Waiting for a kidney transplantation AND 

Recipients AND Experience 

44 1 1 

Haemodialysis AND Kidney [MeSH] 

AND Patients [MeSH] AND End-of-life  

62 3 0 

Hemodialysis AND Kidney [MeSH] AND 

Experiences AND Life [MeSH] 

37 6 6 

Kidney [MeSH], recipients, experiences, 

transplantation [MeSH] 

58 2 0 

Challenges AND Life AND Patients AND 

End stage renal disease 

69 1 1 

Dialysis AND Lived experience 21 1 1 

Manuell sökning  1 1 

 Totalt  17 12 
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2.3 Kriterier för urval av källor 

Inklusionskriterierna vid urvalet till föreliggande studie var följande: empiriska 

studier som belyste patienters upplevelser av dialysbehandling och/eller väntan på 

njurtransplantation, forskningsetiskt godkända artiklar, artiklar publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter mellan år 2000 och 2011 samt artiklar skrivna på engelska. 

Exklusionskriterierna vid urvalet till föreliggande studie var följande: artiklar med 

kvantitativ ansats samt artiklar där urvalsgruppen innefattade patienter under 18 år. 

2.4 Dataanalys 

De 16 artiklar som valts att hämtas i fulltext lästes enskilt av båda författarna för att få 

ökad förståelse för innehållet. Författarna resonerade och bedömde sedan gemensamt 

huruvida de var relevanta för studien eller inte. Fyra artiklar valdes bort av följande 

anledningar: artiklarnas undersökningsgrupp bestod av patienter med kronisk 

njursvikt som ännu inte fått dialysbehandling samt artiklar som beskrev patienternas 

upplevelser efter en redan genomförd njurtransplantation. Vidare lästes de 

kvarvarande 12 artiklarna noggrant av båda författarna och sammanställdes i en tabell 

med information om samtliga artiklars författare, titel, design, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod samt dataanalysmetod (tabell 2). Ytterligare en tabell 

sammanställdes med information om samtliga artiklars syfte och en kort 

sammanfattning av artiklarnas resultat (tabell 3). Författarna valde att granska och 

bedöma relevansen av undersökningsgrupp samt datainsamlingsmetod i samtliga 

artiklar. Detta gjordes genom att sammanställa en tillfällig tabell där artiklarnas 

urvalsmetod, deltagarantal, åldersintervall, könsfördelning, inklusions- och 

exklusionskriterier samt begränsningar presenterades överskådligt. Därefter jämfördes 

dessa delar gentemot syftet i var och en av artiklarna för att bedöma relevansen av de 

valda metoderna. Vid sammanställandet av studien analyserade båda författarna 

samtliga artiklars resultatdelar. Författarna fann under bearbetningen återkommande 

teman som svarade på denna studies syfte och frågeställningar, av vilka författarna 

sammanställde kategorier med underkategorier. 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2010) ska de artiklar som ingår i en litteraturstudie 

inneha tillstånd från etisk kommitté eller vara grundligt etiskt övervägda. Samtliga 

artiklar som valdes ut till denna studie var granskade och godkända av forskningsetisk 
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kommitté. Författarna har kritiskt analyserat samtliga artiklar för att finna eventuella 

brister i de etiska överväganden som gjorts. Med väl vald referensteknik ska läsaren 

enkelt finna ursprungskällan till det redovisade materialet. Forsberg och Wengström 

(2010) skriver vidare om att forskaren måste presentera allt material oavsett om det 

överensstämmer med forskarens eventuella hypotes eller inte och anser det oetiskt att 

exkludera material som motsäger sig forskarens egen ståndpunkt. Författarna till 

studien har varit opartiska vid urvalet genom att redovisa allt granskat material och 

har inte exkluderat artiklar och material som inte motsvarat författarnas egna åsikter 

eller förväntningar.  

3 Resultat 

Resultatet i denna studie presenteras med tabeller, en figur samt löpande text. 

Granskningen av artiklarnas undersökningsgrupp och datainsamlingsmetod 

presenteras i löpande text under 3.1. Sammanställandet av föreliggande studie 

resulterade i två huvudkategorier med respektive underkategorier. Den första 

huvudkategorin 3.2 ”Att leva med dialysbehandling” innehåller följande fem 

underrubriker: 3.2.1 Begränsad frihet, 3.2.2 Fysiska upplevelser, 3.2.3 Psykosociala 

upplevelser, 3.2.4 Upplevelser av vården samt 3.2.5 Coping. Den andra 

huvudkategorin 3.3 ”Att vänta på njurtransplantation” innehåller följande två 

underrubriker: 3.3.1. Osäkerhet och oro samt 3.3.2 Hopp. Figur 1 visar en översikt av 

resultatets innehåll och uppdelning. 

 

           

 

Figur 1. Översikt av resultatet 
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3.1 Granskning av artiklar 

Tabell 2 redovisar de artiklar som granskats och inkluderats i denna studies 

resultatdel. Granskningen av undersökningsgrupp samt datainsamlingsmetod visade 

att samtliga var intervjustudier med kvalitativ ansats (White & Grenyer 1999, Hagren 

et al. 2001, Polaschek 2003, Heiwe et al. 2003, Hagren et al. 2005, Al-Arabi 2006, 

Lee et al. 2007, Shiu & Leung 2007, Krueger 2009, Clarkson & Robinson 2010, 

Namiki et al. 2010, Moran et al. 2011). Flertalet använde semistrukturerade intervjuer 

(Hagren 2001, Polaschek 2003, Heiwe et al. 2003, Hagren et al. 2005, Al-Arabi 2006, 

Lee et al. 2007) eller ostrukturerade intervjuer med öppna frågor (White & Grenyer 

1999, Shiu & Leung 2007, Clarkson & Robinson 2010, Namiki et al. 2010, Moran et 

al. 2011). Enbart en studie använde sig av strukturerad intervjuguide (Krueger 2009). 

Undersökningsgrupperna bestod av patienter som hade erfarenheter av de upplevelser 

som studierna valt att undersöka eller beskriva och antalet deltagare i studierna 

varierade från fyra till 80 stycken. Urvalskriterierna för undersökningsgrupperna var 

väl beskrivna och strategiskt urval hade använts i samtliga studier. Flertalet studier 

hade jämn fördelning mellan könen (White & Grenyer 1999, Hagren et al. 2001, 

Hagren et al. 2005, Shiu & Leung 2007, Lee et al. 2007, Namiki et al. 2010, Moran et 

al. 2011). Det förekom studier där enbart mäns upplevelser belystes (Polaschek 2003, 

Kreuger 2009) samt studier som inte redovisade könsfördelning (Heiwe et al. 2003, 

Al-Arabi 2006, Clarkson & Robinson 2010). De flesta studier hade stor spridning av 

åldrar i undersökningsgruppen (White & Grenyer 1999, Polaschek 2003, Heiwe et al. 

2003, Hagren et al. 2005, Al-Arabi 2006, Lee et al. 2007, Shiu & Leung 2007, 

Krueger 2009, Clarkson & Robinson 2010, Moran et al. 2011). Två av studierna hade 

enbart äldre deltagare (Hagren et al. 2001, Namiki et al. 2010). Alla studier utom en 

presenterade och diskuterade studiens begränsningar (White & Grenyer 1999, Hagren 

et al. 2001, Polaschek 2003, Hagren et al. 2005, Al-Arabi 2006, Lee et al. 2007, Shiu 

& Leung 2007, Krueger 2009, Clarkson & Robinson 2010, Namiki et al. 2010, Moran 

et al. 2011). Heiwe et al. (2003) presenterade inte studiens begränsningar. 

3.2 Upplevelser av att leva med dialysbehandling 

3.2.1 Begränsad frihet 

Dialyspatienterna upplevde sig vara begränsade i livet till följd av sin behandling 

(White & Grenyer 1999, Hagren et al. 2001, Polaschek 2003, Heiwe et al. 2003, 
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Hagren et al. 2005, Al-Arabi 2006, Lee et al. 2007, Shiu & Leung 2007, Krueger 

2009, Clarkson & Robinson 2010, Namiki et al. 2010, Moran et al. 2011). Tiden 

dialysbehandlingen krävde på grund av resorna till och från sjukhuset, förberedelser 

samt behandlingsprocessen i sig ansågs av många vara den mest påfrestande 

begränsningen. Patienterna upplevde att livet kretsade kring dialysbehandlingen, 

inkräktade på vardagliga rutiner (Hagren et al. 2001, Polaschek 2003, Heiwe et al. 

2003, Hagren et al. 2005, Clarkson & Robinson 2010, Namiki et al. 2010) samt 

krävde konstant planering gällande exempelvis kost- och vätskeintag (Krueger 2009, 

Clarkson & Robinson 2010). Tidsåtgången och beroendet av dialysen begränsade 

även patienternas möjligheter till att resa bort samt att ägna sig åt olika aktiviteter. 

Detta gjorde att patienterna blev bundna och hämmade att leva sitt liv som de ville 

(White & Grenyer 1999, Polaschek 2003, Heiwe et al. 2003, Hagren et al. 2005, Shiu 

& Leung 2007, Krueger 2009, Clarkson & Robinson 2010). Flera studier visade även 

att många patienters sociala liv blev begränsat till följd av sjukdomen och 

behandlingen (White & Grenyer 1999, Al-Arabi 2006, Shiu & Leung 2007, Krueger 

2009). Tidigare hobbyverksamheter var inte längre möjliga att ägna sig åt (White & 

Grenyer 1999, Lee et al. 2007, Krueger 2009) och många var tvungna att sluta arbeta 

på grund av situationen (Al-Arabi 2006) och fick begränsad ekonomi (White & 

Grenyer 1999, Hagren et al. 2005, Clarkson & Robinson 2010). De med 

peritonialdialys hade dock större möjlighet att kunna fortsätta arbeta (Clarkson & 

Robinson 2010) och några patienter med hemodialys i hemmet var fortfarande 

yrkesverksamma (Polaschek 2003). Även begränsningar i sexliv och äktenskap 

förekom hos patienterna (Hagren et al. 2005). Flertalet patienter med 

dialysbehandling i hemmet upplevde dock större frihet och möjligheter att anpassa 

behandlingen efter sin vardag (Namiki et al. 2010, Polaschek 2003).  

 

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

can’t do anything spontaneous, you become very tied down”  

(Hagren et al. 2005 s. 296). 

3.2.2 Fysiska upplevelser 

Fatigue och trötthet var några av de vanligast förekommande symtomen hos 

dialyspatienterna (Polaschek 2003, Heiwe et al. 2003, Hagren et al. 2005, Al-Arabi 

2006, Shiu & Leung 2007, Lee et al. 2007, Krueger 2009, Clarkson & Robinson 
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2010, Namiki et al. 2010). Flera studier visade att patienterna upplevde kronisk 

trötthet, svaghet och brist på energi vilket ledde till fysisk inaktivitet (Lee et al. 2007, 

Krueger 2009, Polaschek 2003, Heiwe et al. 2003). Patienterna relaterade sin fatigue 

till bland annat uremi samt sömnproblematik. Flera hade svårigheter att sova på grund 

av sin sjukdom och var ofta vakna nattetid (Polaschek 2003, Shiu & Leung 2007, Lee 

et al. 2007). Patienterna kände sig trötta och svaga i samband med 

dialysbehandlingarna och behövde ofta vila eller sova efteråt. I samband med sin 

fatigue upplevde de kognitiva symtom, bland annat koncentrationssvårigheter (Heiwe 

et al. 2003, Lee et al. 2007). Tröttheten var så påtaglig att de emellanåt inte kunde 

utföra vardagliga sysslor, som att laga mat och duscha. De kunde drabbas av plötslig 

utmattning vid minsta fysiska ansträngning vilket bland annat kunde hindra dem från 

att ta promenader, då det fanns risk att inte orka ta sig hem igen. Tröttheten beskrevs 

som förlamande och kunde inte jämföras med vanlig trötthet (Heiwe et al. 2003). 

Flera av patienterna upplevde även symtom som yrsel, hjärtklappning, kroppslig 

smärta (Lee et al. 2007), nedsatt aptit, magont, dyspné och klåda (Polaschek 2003, 

Hagren et al. 2005, Shiu & Leung 2007). En patient beskrev att klådan var outhärdlig 

och gjorde honom deprimerad (Hagren et al. 2005). 

 

… it’s a kind of tiredness that you wouldn’t wish on your worst enemy … when you 

can’t read, you’re too tired to watch the telly, you’re too tired to do anything, because 

your brain is so tired like all of you … it feels like you’re kind of hollow inside … like 

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

3.2.3 Psykosociala upplevelser 

Många patienter upplevde osäkerhet och rädsla relaterat till sin sjukdom, behandling 

och framtid (White & Grenyer 1999, Hagren et al. 2001, Polaschek 2003, Krueger 

2009, Namiki et al. 2010). Osäkerhet och oro över dialysbehandlingens funktion 

förekom då det var vanligt att patienterna mådde fysiskt dåligt i samband med 

behandlingarna (Krueger 2009). Vetskapen om att det inte finns några garantier att 

inte försämras i sin sjukdom, trots optimal behandling, bidrog till ängslan och oro 

över risken att dö (Polaschek 2003). Flera patienter beskrev sin rädsla för döden och 

vad som skulle hända om dialysen inte längre kunde ersätta den nedsatta 

njurfunktionen. Patienterna såg dialysbehandling som enda sättet att undvika döden 

men att den samtidigt berövade dem deras frihet (Hagren et al. 2001). Många 
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patienter upplevde sig ha förlorat sina personliga roller i familjen och vardagen. Detta 

var relaterat till att de inte längre hade förmåga att utföra sysslor eller aktiviteter de 

tidigare klarat av (White & Grenyer 1999, Shiu & Leung 2007, Krueger 2009, 

Clarkson & Robinson 2010). Till följd av detta upplevde patienterna stor sorg och 

känslor av att vara otillräckliga. Andra bidragande orsaker till dessa känslor var deras 

oförmåga att kunna delta i familjelivet och andra sociala aktiviteter (Krueger 2009). 

Upplevelser av att vara beroende av andra människor var vanligt förekommande hos 

dialyspatienterna (White & Grenyer 1999, Hagren et al. 2001, Hagren et al. 2005, 

Shiu & Leung 2007, Clarkson & Robinson 2010, Namiki et al. 2010) vilket bland 

annat resulterade i känslor av sårbarhet (Hagren et al. 2005). De kände sig som en 

börda gentemot omgivningen på grund av sina rollförluster och sin oförmåga att 

hjälpa till (White & Grenyer 1999, Shiu & Leung 2007, Namiki et al. 2010). 

Patienterna ansåg att deras närstående belastades både fysiskt och psykiskt på grund 

av situationen. Det faktum att närstående bevittnade deras lidande upplevdes som 

plågsamt (White & Grenyer 1999, Hagren et al. 2001, Polaschek 2003, Shiu & Leung 

2007) men de kände även tacksamhet gentemot sin anhöriga och stödet de fick av 

dem (White & Grenyer 1999, Namiki et al. 2010). Depression var ett vanligt 

förekommande problem hos flertalet patienter (White & Grenyer 1999, Polaschek 

2003, Hagren et al. 2005, Lee et al. 2007, Clarkson & Robinson 2010). Orsaker till 

detta var bland annat att dialysbehandling upptog en stor del av deras tid och 

medförde stora begränsningar i livet. De hade svårt att tänka positivt, kände sig 

upprörda, upplevde emellanåt att situationen var outhärdlig (Lee et al. 2007) och flera 

patienter hade haft suicidtankar under sin sjukdomstid (White et al. 1999, Hagren et 

al. 2005, Lee et al. 2007). Situationen bidrog till psykisk stress och 

humörsvängningar vilket påverkade patienterna negativt. De kände sig mentalt 

försvagade (Lee et al. 2007, Namiki et al. 2010) samt upplevde minskat intresse och 

likgiltighet inför det som skedde omkring dem (Lee et al. 2007). 

3.2.4 Upplevelser av vården 

Att bli professionellt bemött, känna sig trygg och få stöd från sina vårdgivare ansågs 

vara viktigt enligt dialyspatienterna. De ville bli lyssnade på och sedda som en 

individ, inte som en patient. Vid långvarig behandling var ett gott samarbete och en 

god relation till vårdgivarna primärt för patienterna (Hagren et al. 2001, Polaschek 

2003, Namiki et al. 2010). Många patienter upplevde att de blev sedda som individer, 
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att personalen lyssnade på dem och uppskattade när de gav dem tid för småprat. Tack 

vare den regelbundna vården uppstod en vänskap mellan patienterna och personalen 

(Hagren et al. 2001, Polaschek 2003, Namiki et al. 2010). Somliga patienter önskade 

att de hade en bättre relation till sin läkare och övrig vårdpersonal och upplevde 

emellanåt personalen som distanstagande och oförstående. Många ansåg sig ha fått för 

lite information om sin sjukdom, behandling och dess effekter samt eventuella 

komplikationer i samband med detta (Polaschek 2003, Hagren et al. 2005). Mer 

information om livsstilsförändringar, betydelsen av dem samt vad som händer om de 

inte gör dessa förändringar önskades (Clarkson & Robinson 2010). 

3.2.5 Coping 

Stödet från närstående var en viktig aspekt för att underlätta patienternas situation. De 

ansåg att det var tillfredställande att prata med andra om sin sjukdom, behandling 

samt känslor som uppkom i samband med livssituationen (Al-Arabi 2006, Krueger 

2009, Clarkson & Robinson 2010). Kärleken och stödet från närstående gjorde att 

patienterna mådde bättre i sig själva och människorna i deras omgivning gav dem en 

mening att fortsätta leva (Al-Arabi 2006). Att delta i stödgrupper och prata med andra 

dialyspatienter beskrev några som positivt. Genom att träffa människor som befann 

sig i liknande situationer kunde de dela med sig av varandras erfarenheter och 

diskutera problem och lösningar (Clarkson & Robinson 2010). Flera patienter beskrev 

att deras tro på Gud hjälpte dem att klara av sitt liv med dialysbehandling (Al-Arabi 

2006, Krueger 2009, Clarkson & Robinson 2010) och att de genom att be fick styrka 

att fortsätta. Tron på Gud hjälpte patienterna till acceptans av sjukdomen och gav dem 

även hopp om att en dag bli botade (Al-Arabi 2006). Många patienter mådde bättre 

genom att acceptera sitt beroende av dialys och att se sjukdomen och behandlingen 

som en del av livet (Hagren et al. 2001, Al-Arabi 2006, Namiki et al. 2010) medan 

andra mådde bättre av att inte se behandlingen som permanent och levde på hoppet 

om att en dag bli fria från sin dialysbehandling (Polaschek 2003). Det framkom även 

att delaktighet i sin egen behandling hjälpte dem att upprätthålla känslan av 

självständighet (Polaschek 2003, Hagren et al. 2005, Namiki et al. 2010) och att fasta 

rutiner ökade känslan av trygghet (Polaschek 2003). Andra undvek att prata om sin 

sjukdom eller förnekade den för att få leva ett så normalt liv som möjligt och inte låta 

sjukdomen uppta för mycket plats (White & Grenyer 1999, Hagren et al. 2001, 

Hagren et al. 2005). Flera patienter försökte ta vara på och njuta av de dialysfria 
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dagarna och även hålla igång för att upprätthålla så god hälsa som möjligt, 

exempelvis genom att pyssla i trädgården, fiska eller träna (Krueger 2009). Genom att 

lyssna på kroppens signaler och anpassa sig därefter kunde vissa patienter lära sig att 

hantera sin fatigue (Lee et al. 2007) Patienterna ansåg att det var upp till dem själva 

att hitta vägar till lycka och tillfredställelse (Al-Arabi 2006). Det ansågs vara viktigt 

att försöka ha en positiv syn och sätta upp mål för att orka fortsätta kämpa (Namiki et 

al. 2010). 

3.3 Upplevelser av att leva i väntan på njurtransplantation 

3.3.1 Osäkerhet och oro 

Ett gemensamt tema för många patienter som väntade på njurtransplantation var 

känslor av osäkerhet (Polaschek 2003, Krueger 2009, Namiki et al. 2010, Moran 

2011). Ovetskapen gällande när eller om en transplantation skulle komma att 

genomföras upplevdes som en stor påfrestning. (White & Grenyer 1999, Hagren et al. 

2001, Krueger 2009, Namiki et al. 2010, Moran et al. 2011). Oron ökade av att se och 

höra om andra transplantationspatienter som fått vänta länge på ett nytt organ (White 

& Grenyer 1999, Krueger 2009, Moran et al. 2011). Många lade stort fokus på den 

genomsnittliga väntetiden för njurtransplantation och då denna tid passerat minskade 

hoppet hos patienterna (Moran et al. 2011). De äldre patienterna beskrev oro över att 

deras höga ålder minskade chanserna för att få en ny njure (Polaschek 2003, Namiki 

et al. 2010). Upplevelsen av att livet stod still i väntan på transplantation var 

gemensam hos flertalet patienter. Beroendet av dialysbehandlingen innebar ett 

begränsat liv och gjorde att de inte kunde planera för framtiden. De kunde inte längre 

göra vad de ville eller göra sådant de tidigare tagit förgivet i livet vilket resulterade i 

känslor av förtvivlan, ledsamhet och depression (Moran et al. 2011). En patient 

berättade om sin önskan att få barn och menade att en transplantation kanske var enda 

möjligheten till detta (Shiu & Leung 2007). Flera patienter väntade konstant på att 

telefonen skulle ringa och var oroliga över att missa det viktiga samtalet gällande en 

eventuell transplantation (Moran et al. 2011). 

3.3.2 Hopp och hopplöshet 

Många patienter levde på hoppet om att bli transplanterade samtidigt som ovetskapen 

om när eller om detta skulle ske upplevdes som en påfrestning. De såg sin 

dialysbehandling som tillfällig i väntan på att få en transplantation och att de skulle 
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återfå livet med en ny njure (Moran et al. 2010). Trots att hoppet om en ny njure fick 

många patienter att orka fortsätta sin behandling upplevde även flera känslor av 

hopplöshet i väntan på transplantation (White & Grenyer 1999, Krueger 2009, Namiki 

et al. 2010, Moran et al. 2011). Förekommande tankar var varför just de skulle få en 

njure när så många andra patienter stod på väntelistan (Krueger 2009) och varför de 

skulle ha turen att få en njure när de redan väntat så länge utan resultat (Moran et al. 

2011). 

4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Upplevelser av begränsningar i livet till följd av dialysbehandling var vanligt 

förekommande. Många patienter led av fatigue och brist på energi vilket resulterade i 

inaktivitet och svårigheter att orka med vardagliga sysslor. Patienterna upplevde sorg, 

oro och känslor av rollförluster. Ett bra bemötande och att bli sedda som enskilda 

individer upplevdes som viktigt i mötet med vården. Patienterna hanterade sin 

situation med hjälp av bland annat acceptans eller hopp om framtiden. Att leva i 

väntan på njurtransplantation upplevdes påfrestande och väntetiden beskrevs som om 

livet stod still. Känslor av oro och osäkerhet var vanligt förekommande men många 

levde på hoppet om att en dag få en ny njure. 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Granskning av artiklar 

Samtliga artiklar använde sig av intervjuer som datainsamlingsmetod (White & 

Grenyer 1999, Hagren et al. 2001, Polaschek 2003, Heiwe et al. 2003, Hagren et al. 

2005, Al-Arabi 2006, Lee et al. 2007, Shiu & Leung 2007, Krueger 2009, Clarkson & 

Robinson 2010, Namiki et al. 2010, Moran et al. 2011) vilket var relevant då alla 

artiklar var av kvalitativ ansats och hade som syfte att beskriva upplevelser. Enligt 

Forsberg och Wengström (2010) önskas fördjupad förståelse för det fenomen som 

undersöks vid kvalitativ forskning. Intervjuer är en metod för att uppnå detta då 

informanten ges möjlighet att med egna ord förklara och berätta fritt om ett tilldelat 

ämne. Flertalet studier använde semistrukturerade (Hagren 2001, Polaschek 2003, 

Heiwe et al. 2003, Hagren et al. 2005, Al-Arabi 2006, Lee et al. 2007) samt 

ostrukturerade (White & Grenyer 1999, Shiu & Leung 2007, Clarkson & Robinson 
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2010, Namiki et al. 2010, Moran et al. 2011) intervjuer vid datainsamlingen, vilket 

var relevant för studiernas syften. Polit och Beck (2008) skriver att semi- och 

ostrukturerade intervjuer är lämpliga val då forskaren inte har en tydlig uppfattning 

om vad undersökningens resultat kommer att innefatta. Vid ostrukturerade intervjuer 

ges informanten ett ämne att tala fritt om eller en öppen fråga att besvara. 

Semistrukturerade intervjuer innebär ofta att forskaren använder en guide med de 

ämnen forskaren vill beröra under intervjun samtidigt som informanten får berätta 

fritt. Enbart en studie använde sig av strukturerad intervjuguide (Krueger 2009) vilket 

är mindre relevant vid kvalitativ forskning där förbestämda intervjuguider bör 

undvikas (Forsberg & Wengström 2010). Antalet deltagare var relevant i flertalet 

artiklar (White & Grenyer 1999, Hagren et al. 2001, Polaschek 2003, Heiwe et al. 

2003, Hagren et al. 2005, Lee et al. 2007, Shiu & Leung 2007, Krueger 2009, 

Clarkson & Robinson 2010, Namiki et al. 2010, Moran et al. 2011). Enligt Polit och 

Beck (2008) finns inga regler gällande deltagarantalet i kvalitativa studier. De menar 

att studiens syfte och informationsbehov avgör relevansen av antalet deltagare och ju 

bredare undersökningsområdet är desto fler deltagare behövs för att få tillräcklig 

information. I en av studierna (Al-Arabi 2006) medverkade 80 patienter vilket kan 

vara ett olämpligt högt deltagarantal då det enligt Polit och Beck (2008) vid en viss 

punkt uppnås mättnad av information vid intervjustudier. Strategiskt urval användes i 

samtliga artiklar (White & Grenyer 1999, Hagren et al. 2001, Polaschek 2003, Heiwe 

et al. 2003, Hagren et al. 2005, Al-Arabi 2006, Lee et al. 2007, Shiu & Leung 2007, 

Krueger 2009, Clarkson & Robinson 2010, Namiki et al. 2010, Moran et al. 2011) 

vilket är relevant då Forsberg och Wengström (2010) beskriver att strategiskt urval 

används då forskaren vill undersöka ett fenomen och därmed väljer ut en grupp 

människor som har erfarenheter av detta fenomen. Flertalet artiklar hade ett brett 

åldersintervall (White & Grenyer 1999, Polaschek 2003, Heiwe et al. 2003, Hagren et 

al. 2005, Al-Arabi 2006, Lee et al. 2007, Shiu & Leung 2007, Krueger 2009, 

Clarkson & Robinson 2010, Moran et al. 2011) samt jämn könsfördelning (White & 

Grenyer 1999, Hagren et al. 2001, Heiwe et al. 2003, Hagren et al. 2005, Al-Arabi 

2006, Lee et al. 2007, Shiu & Leung 2007, Clarkson & Robinson 2010, Namiki et al. 

2010, Moran et al. 2011) i undersökningsgruppen vilket var positivt då Polit och Beck 

(2008) beskriver att det vid kvalitativ forskning önskas stor variation av deltagare för 

att få en bred beskrivning av fenomenet. 
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4.2.2 Att leva med dialysbehandling 

4.2.2.1 Begränsningar 

Samtliga artiklar i föreliggande studie påvisade att patienterna upplevde sig vara 

begränsade i livet till följd av sin dialysbehandling (White & Grenyer 1999, Hagren et 

al. 2001, Polaschek 2003, Heiwe et al. 2003, Hagren et al. 2005, Al-Arabi 2006, Lee 

et al. 2007, Shiu & Leung 2007, Krueger 2009, Clarkson & Robinson 2010, Namiki 

et al. 2010, Moran et al. 2011). I en studie av Öhman et al. (2003) framkom att 

patienter som drabbats av kronisk sjukdom upplevde sig begränsade i livet och hade 

svårt att klara av vardagliga sysslor som att laga mat, sköta sin hygien och titta på tv. 

Att ha dialysbehandling i hemmet medförde upplevelser av ökad frihet hos 

patienterna då de hade möjlighet att påverka planeringen av sin egen behandling 

(Polaschek 2003, Namiki et al. 2010). I en studie av Fex et al. (2008) framkom att 

patienter ansåg sig ha större möjlighet att påverka hur länge, hur ofta och när 

behandlingen skulle äga rum då de skötte dialysbehandlingen hemma, vilket gav ökad 

känsla av frihet. 

4.2.2.2 Fysiska upplevelser 

Vid dialysbehandling var fatigue och trötthet mycket vanligt förekommande symtom 

hos patienterna (Polaschek 2003, Heiwe et al. 2003, Hagren et al. 2005, Al-Arabi 

2006, Shiu & Leung 2007, Lee et al. 2007, Krueger 2009, Clarkson & Robinson 

2010, Namiki et al. 2010) I studien av Öhman et al. (2003) framkom att trötthet och 

bristande energi var gemensamma symtom hos kroniskt sjuka. De upplevde att 

kroppen och dess fysiska svaghet hämmade dem från att leva normalt. Enligt Bonner 

et al. (2010) hade kvinnliga och äldre dialyspatienter signifikant mer fatigue och var 

mindre fysiskt aktiva än män och yngre patienter. Faktorer som ålder, grad av fatigue 

samt typ av dialysbehandling påverkade den fysiska aktiviteten hos patienterna. 

Föreliggande litteraturstudies resultat visade att klåda var ett förekommande problem 

(Polaschek 2003, Hagren et al. 2005, Shiu & Leung 2007) vilket styrks i tidigare 

kvantitativa studier där klåda beskrivs som ett av de mest frekventa symtomen hos 

dialyspatienter (Curtin et al. 2002, Jablonski 2007). Detta kan relateras till uremi som 

uppstår då slaggprodukter blir kvar i blodet och leder till klåda (Aurell & Samuelsson 

2008). Flera patienter upplevde även sömnproblem relaterat till sin sjukdom 

(Polaschek 2003, Shiu & Leung 2007, Lee et al. 2007). Detta kan relateras till en 

studie av Wikström (2007) där ett samband mellan graden av klåda och sömnproblem 
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beskrevs. De dialyspatienter som led av måttlig till mycket besvärande klåda hade 

större tendens att vara vaken nattetid, de kände sig trötta dagtid och upplevde 

otillräcklig sömn. I studier av Parker et al. (2003) samt Davison och Jhangri (2010) 

framkom det att dålig sömn och trötthetskänslor under dagen påverkar livskvaliteten. 

WHO (1995) definierar livskvalitet som ett subjektivt begrepp och syftar till den 

enskilda individens upplevelse av sin livssituation i förhållande till den kultur och 

moraliska grund de lever i, relaterat till sina mål, förväntningar, normer och farhågor 

(författarnas översättning, fritt tolkat). 

4.2.2.3 Psykosociala upplevelser 

I föreliggande studie framkom att många patienter upplevde känslor av rollförlust och 

otillräcklighet (White & Grenyer 1999, Shiu & Leung 2007, Krueger 2009, Clarkson 

& Robinson 2010). Patienterna kände sig som en börda och upplevde att de 

närstående fick ökad arbetsbelastning i hemmet på grund av deras beroendeställning 

till dem (White & Grenyer 1999, Shiu & Leung 2007, Namiki et al. 2010). 

Patienterna upplevde det jobbigt att de närstående fick se dem lida och oroade sig 

över deras välmående (White & Grenyer 1999, Hagren et al. 2001, Polaschek 2003, 

Shiu & Leung 2007). Tidigare studier visar att närstående till dialyspatienter upplevde 

påfrestningar i det dagliga livet då de fick mer sysslor och ansvar, samtidigt som de 

oroade sig över patientens hälsa och deras gemensamma framtid. De närstående 

upplevde även känslor som förtvivlan, ilska och dåligt samvete vilket påverkade deras 

egen hälsa negativt (Ziegert et al. 2009). Att leva med dialysbehandling upplevdes av 

flera som outhärdligt. Det var psykiskt påfrestande och ledde till att patienterna kände 

likgiltighet gentemot omgivningen (Lee et al. 2007). Travelbee (1971) beskriver att 

när människan upplevt lidande under en längre tid utan förbättring kan apati och 

likgiltighet tyda på att den lidande har tappat hoppet och att lidandet nått en extrem 

nivå. Flertalet studier har konstaterat att patienter som lever med dialysbehandling 

upplever signifikant lägre livskvalitet än övrig befolkning (Fukuhara et al. 2003, 

Cleary & Drennan, 2004). Det har dock visat sig att patienter med peritonialdialys 

upplever högre livskvalitet än de som behandlas med hemodialys (Coccosis et al. 

2008, Panagopoulou et al. 2009). I föreliggande studie framkom att många patienter 

hade upplevt depressioner under sin sjukdomstid (White & Grenyer 1999, Polaschek 

2003, Hagren et al. 2005, Lee et al. 2007, Clarkson & Robinson 2010) och 

sucicidtankar hade förekommit hos några av patienterna (White & Grenyer 1999, 
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Hagren et al. 2005, Lee et al. 2007). Att drabbas av sjukdom innebär känslor av 

förtvivlan och hopplöshet. Sorgen över sjukdomens kroppsliga symtom och påverkan 

på livet kan leda till att kroniskt sjuka drabbas av depression och nedstämdhet 

(Travelbee 1971). Förekomsten av ångest och svår depression var enligt Coccossis et 

al. (2008)  vanligare hos patienter med hemodialys än hos patienter med 

peritonialdialys.  

4.2.2.4 Upplevelser av vården 

Professionellt bemötande, lyhördhet samt att ha en god relation till sina vårdgivare var 

högt värderat hos dialyspatienterna (Hagren et al. 2001, Polaschek 2003, Namiki et 

al. 2010).  Många upplevde sig ha en god relation till sina vårdgivare (Hagren et al. 

2001, Krueger 2009, Namiki et al. 2010) medan andra beskrev det motsatta 

(Polaschek 2003, Hagren et al. 2005, Krueger 2009, Clarkson & Robinson 2010). I en 

studie av Walker et al. (2010) framkom det att sjuksköterskor på en dialysavdelning 

ansåg att grunden för effektiv och god omvårdnad var att vara ärlig och konkret samt 

att skapa en djup relation till patienterna. I omvårdnadsarbetet anser Travelbee (1971) 

att den mellanmänskliga relationen mellan sjuksköterska och patient är av stor 

betydelse. Travelbee menar att både sjuksköterskan och patienten bör betrakta 

varandra som enskilda individer och inte lägga fokus på varandras roller. Enligt 

kompetensbeskrivningen för svenska sjuksköterskor ska sjuksköterskan kunna bemöta 

patienten på ett respektfullt sätt och vara empatisk och lyhörd gentemot patienten 

(Socialstyrelsen 2005). I föreliggande studie framkom att flera patienter emellanåt 

upplevde respektlöshet och oförståelse från personalens sida (Hagren et al. 2005).  

Patienterna upplevde även bristande information från vården gällande sitt 

hälsotillstånd och sin behandling (Polaschek 2003, Hagren et al. 2005, Clarkson & 

Robinson 2010). I en studie av Harwood et al. (2005) framkom att patienter med 

njurinsufficiens som väntande på att få dialysbehandling upplevde sig vara 

oförberedda på den kommande behandlingen då de fått otillräcklig information. 

Hälso- och sjukvårdslagen säger att patienten på ett adekvat sätt ska informeras om 

sin sjukdom och behandling samt upplysas om tillvägagångssätt för att förebygga 

sjukdom och skada (SFS 1982:763). Enligt Acaray och Pinar (2005) upplevde 

patienter högre livskvalitet då de fått information och utbildning gällande sin sjukdom 

och behandling än de som inte fått detta. 
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4.2.2.5 Coping 

I föreliggande studie beskrev patienterna att de försökte se behandlingen som en del 

av livet och acceptera situationen (Hagren et al. 2001, Al-Arabi 2006, Namiki et al. 

2010). Genom att acceptera sin situation menar Travelbee (1971) att människan bättre 

klarar av att hantera sjukdomen och påfrestningar relaterat till den. Vidare anser hon 

att sjuksköterskan bör hjälpa patienten att finna en mening i de upplevelser och 

erfarenheter som medföljer när denne drabbas av sjukdom. Flertalet dialyspatienter 

hoppades på att i framtiden bli fria från sin dialysbehandling och beskrev att hoppet 

om framtiden hjälpte dem att hantera situationen (Polaschek 2003). I en studie av 

Delmar et al. (2005) framkom hoppet som ett gemensamt tema hos patienter med 

olika kroniska sjukdomar. De hoppades att en dag bli friska och kunna leva ett 

normalt liv igen samt att utvecklingen skulle gå framåt gällande behandlingsmetoder 

och läkemedel. I en studie av Harwood et al. (2009) framkom att de vanligaste 

copingstrategierna hos dialyspatienterna var ett positivt tankesätt, att fokusera på de 

positiva sakerna i livet samt att försöka upprätthålla ett så normalt liv som möjligt. Att 

ha ett optimistiskt förhållningssätt var både det vanligaste och mest effektiva sättet att 

hantera sin livssituation.  

4.2.3 Upplevelser av att leva i väntan på njurtransplantation 

4.2.3.1 Osäkerhet och oro 

Att leva i väntan på njurtransplantation upplevdes som en påfrestande situation 

präglad av osäkerhet då patienterna inte visste när eller om transplantationen skulle 

komma att äga rum (White & Grenyer 1999, Hagren et al. 2001, Krueger 2009, 

Namiki et al. 2010, Moran et al. 2011). En tidigare studie visar att patienter som valt 

att inte stå på listan för transplantation upplevde större tillfredställelse än de som stod 

på listan (Lin et al. 2010). I en studie av McCarthy et al. (2009) framkom dock att 

patienter som stod på väntelistan för en njurtransplantation var mer motiverade och 

hade bättre följsamhet i sin sjukdomsbehandling än de som inte stod på väntelistan. 

Enligt Panagopoulou et al. (2009) upplevde patienter som genomgått transplantation 

och inte längre var i behov av dialysbehandling högre livskvalitet än de som 

fortfarande genomgick dialysbehandling. 
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4.2.3.2 Hopp och hopplöshet 

Många av patienterna levde på hoppet i väntan på njurtransplantation (Moran et al. 

2011). Travelbee (1971) lägger stor vikt vid begreppet hopp i omvårdnadsarbetet. 

Hon beskriver att då människan upplever lidande kan hoppet om en förbättring bidra 

till att göra det lättare att hantera och uthärda den svåra situationen. Sjuksköterskan 

bör hjälpa patienten att finna hopp samt att se en mening i situationen trots lidandet. 

Travelbee menar att hoppet bland annat kännetecknas av människans tro på en positiv 

förändring och grundar sig i människans tillit till omvärlden. 

4.3 Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva patienters upplevelser av att leva med 

dialysbehandling och väntan på njurtransplantation. En empirisk studie hade varit ett 

lämpligt val av design för att beskriva upplevelser. Dock tog författarna beslutet att 

istället göra en skriftlig sammanställning av tidigare forskning och belysa både 

upplevelser vid dialysbehandling och väntan på transplantation genom en kvalitativ 

litteraturstudie då författarna anser att dessa fenomen är sammanhängande. Beslutet 

att göra en litteraturstudie fattades med hänsyn till den process som etiska 

överväganden medför vid empiriska studier samt på grund av att föreliggande 

examensarbete var på grundnivå och författarna ansåg då att en litteraturstudie var 

mer lämplig. Datainsamlingsmetoden kan ses som bristfällig då sökningar enbart 

utfördes i databaserna Medline och Cinahl. Enligt Polit och Beck (2008) är dessa två 

databaser mycket användbara för sjuksköterskor vid evidensbaserad forskning. 

Författarna ansåg därför att dessa databaser var lämpliga för föreliggande studies syfte 

och frågeställning och fann tillräckligt antal relevanta artiklar. Den begränsade 

sökningen kan betyda att författarna gått miste om ytterligare relevanta artiklar för 

studien. Då sökningarna i Cinahl resulterade i dubbletter från sökningen i Medline 

uteslöts sökningen i Cinahl. Artiklar på annat språk än engelska har exkluderats på 

grund av författarnas bristande språkkunskaper vilket kan ha medfört att relevanta 

artiklar gått förlorade. Då engelska inte heller är författarnas modersmål föreligger en 

risk för misstolkningar i samband med dataanalysen vilket kan ses som en svaghet. 

Författarna sammanfattade och presenterade sökningsprocessen i en tabell vilket 

enligt Polit och Beck (2008) är en styrka då det säkerställs att litteraturstudien är 

replicerbar. Materialet till föreliggande studie granskades och bearbetades av 

författarna både enskilt och gemensamt. Detta kan ses som en styrka då risken för att 
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gå miste om information samt eventuella feltolkningar minskade. Vid dataanalysen av 

de utvalda artiklarna fann författarna återkommande teman som bildade kategorier. 

Enligt Polit och Beck (2008) är detta ett bra sätt att få en överblick av det insamlade 

materialet och genom att organisera det i kategorier underlättas analysen. Författarna 

har behandlat allt innehåll i de valda artiklarna för att inte utesluta något innehåll och 

för att styrka tillförlitligheten. Resultatet i föreliggande studie bygger enbart på 

studier av kvalitativ ansats vilket kan ses som en styrka. Detta då kvalitativa studier 

har god förmåga att beskriva och förklara fenomen och upplevelser (Polit och Beck, 

2008) vilket var syftet med föreliggande studie. Att exkludera kvantitativa studier kan 

dock ha medfört att information om frekvens och prevalens av exempelvis upplevda 

symtom och begränsningar gått förlorad. Dock innefattar inte föreliggande studies 

syfte och frågeställningar begreppen frekvens eller prevalens och exkluderandet av 

kvantitativa artiklar bör därför inte ses som en svaghet. Att inkludera kvantitativa 

studier hade dock kunnat stärka föreliggande studies resultat då de ofta har ett högre 

antal deltagare än kvalitativa studier. Deltagarna i de valda artiklarnas 

undersökningsgrupper representerade många olika länder världen över vilket ger en 

bra spridning och ökar kvaliteten. Författarna till föreliggande studie valde att enbart 

inkludera vuxna patienter för att specificera undersökningsgruppen. Alla artiklar i 

föreliggande studies resultat är forskningsetiskt godkända vilket kan ses som positivt 

då det enligt Forsberg och Wengström (2010) är av stor vikt att litteraturstudier 

grundar sig på artiklar där grundligt etiskt övervägande gjorts eller där forskningsetisk 

kommitté gett tillstånd. Artiklarna som inkluderades i studiens resultat var 

publicerade år 2000 eller senare med undantag för en artikel, vilket kan ses som en 

styrka då forskningen är relativt aktuell. En artikel blev funnen via funktionen 

”relaterade artiklar” i Medline och inkluderades då den ansågs relevant för syftet trots 

att den publicerats år 1999. Resultatdelen som beskrev upplevelser av att leva i väntan 

på njurtransplantation blev något kortfattad. Detta berodde på svårigheter att hitta 

artiklar som belyste just väntan på njurtransplantation samt att denna frågeställning 

till viss del besvarades redan under kategorin ”upplevelser av att leva med 

dialysbehandling” då dessa fenomen hänger samman enligt författarna. Materialet i 

föreliggande studie passade många gånger in under fler än en kategori. Författarna var 

vid bearbetningen av data därmed tvungna att kompromissa och överväga var i 

resultatdelen materialet hade mest relevans. Resultatdelen till föreliggande studie 
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innehåller ett fåtal citat från artiklarna. Detta då författarna anser att citat kan stärka 

läsarens förståelse för deltagarens upplevelser. 

4.4 Allmän diskussion 

Att drabbas av kronisk njursvikt och bli beroende av dialysbehandling innebär att 

patientens hela livsvärld förändras. Patienten påverkas såväl fysiskt, psykiskt som 

socialt vilket ofta innebär stora begränsningar i livet.  Då föreliggande studie 

sammanställt tidigare kvalitativ forskning från hela världen inom området anser 

författarna att studien på ett överskådligt sätt beskriver patienters upplevelser av 

dialysbehandling och väntan på njurtransplantation. Dialyspatienter har ofta 

kontinuerlig kontakt med vården relaterat till sin behandling och det är därmed av stor 

vikt att de känner sig förstådda och har förtroende för vårdpersonalen. Författarna till 

föreliggande studie anser att det är av betydelse att sjuksköterskor har kunskap och är 

medvetna om patienternas upplevelser för att kunna ge optimal omvårdnad. Varje 

människas upplevelser är unika samtidigt som dialyspatienter och andra kronsikt 

sjuka ofta har mycket gemensamt. Om sjuksköterskor samt sjuksköterskestudenter tar 

del av informationen i föreliggande studie kan deras kunskap om och förståelse för 

dessa patienter öka. Därmed kan även omhändertagandet och bemötandet gentemot 

dessa patienter förbättras. Befintlig forskning gällande patienters upplevelser av att 

leva med dialysbehandling samt i väntan på en njurtransplantation är begränsad. 

Författarna anser därför att det finns behov av vidare forskning inom detta område då 

denna patientgrupp är relativt stor och det är viktigt att dessa patienters behov 

uppmärksammas. I föreliggande studie framkom att flertalet patienter var missnöjda 

med vårdpersonalens bemötande och upplevde bristande information gällande sin 

sjukdom och behandling. Författarna anser därför att vidare forskning bör fokusera på 

hur vården och omvårdnaden av dessa patienter kan utvecklas och förbättras. Att 

studera vårdpersonalens kunskap och kompetens samt deras upplevelser av att arbeta 

med denna patientgrupp är förslag på vidare forskning. Tidigare forskning visar att 

dialyspatienter upplever lägre livskvalitet än övrig befolkning samt att depression hos 

dessa patienter är vanligt förekommande. Vidare forskning behövs för att kunna 

identifiera, förebygga och reducera dessa problem. 

 

Slutsatsen i föreliggande studies resultat var att patienter som lever med 

dialysbehandling och i väntan på njurtransplantation upplever sig ha begränsad frihet 
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och lider av såväl fysiska som psykiska symtom relaterat till sin sjukdom och 

behandling. Sjuksköterskan bör vara medveten om och ta del av dessa patienters 

upplevelser för att kunna ge individualiserad omvårdnad och kunna identifiera samt 

tillgodose dessa patienters behov. 
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Bilaga 1 

Tabell 2. Kvalitetsgranskning av valda källor. 

Författare/År Titel Design Undersökningsgrupp Datainsamlings-

metod 

Dataanalys-

metod 

Al-Arabi, S. 2006 

 

Quality of Life: Subjective 

Descriptions of Challenges to 

Patients With End Stage Renal 

Disease 

Kvalitativ ansats 

med deskriptiv 

design 

80 patienter med 

hemodialysbehandling minst tre 

gånger/vecka det senaste året 

Semistrukturerad 

intervju 

Innehållsanalys 

 

 

Clarkson, K. & 

Robinson, K. 2010 

Life on Dialysis: A Lived 

Experience 

Kvalitativ ansats 

med deskriptiv 

design 

Tio patienter med dialysbehandling 

sedan sex månader till 27 år tillbaka. 

Fyra med peritonealdialys och sex med 

hemodialys 

Ostrukturerade 

intervjuer med fem 

öppna frågor 

Innehållsanalys 

Hagren, B., 

Pettersen I-M., 

Severinsson, E., 

Lutzen, K., 

Clyne, N. 2001 

The haemodialysis machine as a 

lifeline: experiences of suffering 

from end-stage renal disease 

Kvalitativ ansats 

med deskriptiv 

design 

15 patienter med dialysbehandling i 

minst tre månader 

Semistrukturerade 

baserade på Erikssons 

tre nivåer av lidande. 

Tolkande 

innehållsanalys 

Hagren B, Pettersen 

I-M, Severinsson E, 

Lutzen K. & Clyne 

N. 2005 

Maintenance haemodialysis: 

patients’ experiences of their life 

situation 

Kvalitativ ansats 

med deskriptiv 

design 

41 patienter som genomgått minst tre 

månader med hemodialysbehandling 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Heiwe, S., Clyne, 

N. & Abrandt 

Dahlgren, M. 2003 

Living with chronic renal failure: 

patients’ experiences of their 

physical and functional capacity 

Kvalitativ ansats 

med deskriptiv 

design 

16 patienter med kronisk njursvikt som 

väntade på eller var under 

dialysbehandling 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Fenomenologisk 

kontextuell 

analysmetod 

Krueger, L. 2009 Experiences of Hmong Patients 

On Hemodialysis and the Nurses 

Working with Them 

Kvalitativ ansats 

med explorativ 

design 

Fyra manliga Hmong-patienter med 

hemodialysbehandling sedan åtta 

månader till fyra år tillbaka 

Strukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys  



 

 

Författare/År Titel Design Undersökningsgrupp Datainsamlings-

metod 

Dataanalys-

metod 

Lee, B-O., Lin, C-

C., Chaboyer, W., 

Chiang, C-L. & 

Hung, C-C. 2007 

The fatigue experience of 

haemodialysis patients in Taiwan 

Kvalitativ ansats 

med explorativ 

design 

14 patienter med hemodialys i två till 

sex år 

Fördjupade 

semistrukturerade 

intervjuer 

Fenomenologisk 

analysmetod 

Moran, A., Scott, 

A. & Darbyshire, P. 

2011 

 

Waiting for a kidney transplant: 

patients’ experiences of 

haemodialysis therapy 

Kvalitativ ansats 

med explorativ 

design 

16 patienter med hemodialys sedan en 

månad till fem år tillbaka 

Enskilda 

ostrukturerade 

intervjuer med 

uppföljande 

intervjuer efter ett år 

Tolkande 

innehållsanalys 

med 

fenomenologisk 

ansats 

Namiki, S., Rowe, 

J. & Cooke, M. 

2010 

Living with home-based 

haemodialysis: insights from 

older people 

Kvalitativ ansats 

med explorativ 

design 

Fyra patienter med kronisk 

njursjukdom och 

hemodialysbehandling i hemmet 

Enskilda fördjupade 

intervjuer 

Tematisk 

innehållsanalys 

Polaschek, N. 2003 

 

Living on dialysis: concerns of 

clients in a renal setting 

Kvalitativ ansats 

med deskriptiv 

design 

Sex manliga patienter med väl 

fungerande dialysbehandling i hemmet 

Tre enskilda, 

semistrukturerade 

intervjuer med varje 

deltagare 

Innehållsanalys 

Shiu, A. & Leung, 

S. 2007 

 

Experience of Hong Kong 

patients awaiting kidney 

transplantation in mainland China 

Kvalitativ ansats 

med deskriptiv 

design 

12 patienter som genomgått 

njurtransplantation för ett till två år 

sedan och tidigare varit beroende av 

dialysbehandling 

Fördjupade intervjuer Innehållsanalys  

White, Y. & 

Grenyer, B. S. F. 

1999 

The biopsychosocial impact of 

end-stage renal disease: the 

experience of dialysis patients and 

their partners 

Kvalitativ ansats 

med explorativ 

design 

22 patienter med dialysbehandling 

samt deras partners. Nio patienter med 

hemodialys och 16 patienter med 

peritonialdialys 

Enskilda, 

ostrukturerade 

intervjuer 

Fenomenologisk 

innehållsanalys 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Tabell 3. Resultatsammanfattning av valda källor. 

Författare/år Syfte Resultat 

Al-Arabi, S. 2006 Att beskriva hur personer med 

kronisk njursvikt upplever och 

hanterar sin livskvalitet i 

vardagen. 

I studien framkom tre kategorier: livsbegränsningar, hålla sig vid liv och må bra. Patienterna upplevde 

meningsfulla förluster, kände sig bundna, utanför och begränsade. Stöd och kärlek, acceptans, tron på 

Gud, finna en mening, känna sig behövd och att ge och få kärlek upplevdes viktigt för att kunna 

hantera situationen.  

Clarkson, K. & 

Robinson, K. 2010 

Beskriva patienters upplevelser av 

kronisk njursjukdom samt 

undersöka om de har tillräcklig 

kunskap om sin sjukdom för att 

undvika eventuella 

komplikationer 

I studien framkom följande fem kategorier: Begränsat liv, begränsningar, kroppsliga och själsliga 

utmaningar, coping och information som saknats. Patienterna kände sig begränsade i livet relaterat till 

strikta scheman, att inte kunna resa eller jobba samt kost- och vätskerestriktioner. Behandlingen tog 

mycket tid och de kände sig beroende av andra. Trötthet, svaghet och depression var vanligt 

förekommande. Copingstrategier var tron på Gud, stöd från familj och vänner samt stödgrupp. Flera 

patienter upplevde bristande information och utbildning i samband med sjukdomen och behandlingen. 

Hagren, B., 

Pettersen I-M., 

Severinsson, E., 

Lutzen, K., Clyne, 

N. 2001 

Beskriva patienters upplevelser av 

att lida av kronisk njursvikt. 

I studien framkom två kategorier med subkategorier: dialysmaskinen som livlina och lindring av 

lidande. Deltagarna upplevde rädsla för döden och att vänta på en transplantation upplevdes vara en 

stor orsak till lidande genom att inte veta när det skulle bli av. Att få behålla sin självständighet, att få 

delta i beslut och att bli sedd och lyssnad på var viktigt för deltagarna. Att bli identifierad som patient 

gav en känsla av att förlora sin självständighet. De flesta accepterade sin sjukdom.  

Hagren B, Pettersen 

I-M., Severinsson 

E., Lutzen K. & 

Clyne N. 2005 

Undersöka hur hemodialys-

patienter upplever sin livssituation 

med fokus på hur behandlingen 

inkräktar på tid och rum samt hur 

patienten upplever vården. 

I studien framkom följande tre kategorier: brist på tid att leva, känslor som framkallats i 

vårdsituationer och att försöka hantera livsbegränsningar. Behandlingen tog mycket tid vilket ledde 

till att tid med familj och vänner blev lidande. De kände sig hindrade att kunna delta i normala 

aktiviteter. Många upplevde att kommunikationen med läkaren var dålig och att sjuksköterskorna 

visade dåligt bemötande och var oförstående.  

Heiwe, S., Clyne, 

N. & Abrandt 

Dahlgren, M. 2003 

Beskriva och analysera hur 

patienter med kronisk njur-

insufficiens som väntar på eller 

har dialysbehandling upplever sin 

fysiska och funktionella kapacitet 

i sitt dagliga liv. 

I studien framkom tre kategorier: nedsatt funktionell kapacitet, fatigue och tidsmässig stress. 

Patienterna upplevde fatigue mentalt och fysiskt. De hade en nedsatt funktionell kapacitet fysiskt på 

grund av brist på energi och fysisk svaghet. De kände sig stressade över tidsåtgången och hade ett stort 

behov av mer tid för sig själva. 



 

 

Författare/år Syfte Resultat 

Krueger, L. 2009 Undersöka patienters upplevelser 

av hemodialysbehandling samt 

upplevelser hos sjuksköterskorna 

som jobbar med dessa patienter. 

I studien framkom att deltagarna upplevde djup sorg, svaghet och osäkerhet relaterat till sin sjukdom. 

De var ledsna över sjukdomen, den tidskrävandebehandlingen och att deras liv drastiskt förändrats. 

Deltagarna kände sig både psykiskt och fysiskt påverkade av sjukdomen. De upplevde trötthet, svaghet 

och sorg över att inte kunna delta i familjelivet och sociala aktiviteter. Känslor av osäkerhet och rädsla 

i samband med livet, döden, dialys, framtiden och njurtransplantation identifierades. 

Lee, B-O., Lin, C-

C., Chaboyer, W., 

Chiang, C-L. & 

Hung, C-C. 2007 

Undersöka hemodialyspatienters 

upplevelser av fatigue. 

I studien framkom tre typer av fatigue: fysisk, känslomässig (affektiv) och kognitiv. Patienterna 

upplevde bland annat konstant trötthet, uremisymtom, sömnproblem och fysisk svaghet. Behandlingen 

ledde till begränsningar i livet och upplevdes som en oändlig och tidskrävande process. De led av 

minskad mental styrka, depression, innebar bland annat koncentrationssvårigheter, försämrat minne 

och nedsatt motivation relaterat till deras fatigue. 

Moran, A., Scott, 

A. & Darbyshire, P. 

2011 

Undersöka kroniskt njursjukas 

upplevelser av 

hemodialysbehandling. 

I studien framkom tre kategorier: Leva på hoppet, Osäkerhet och Att livet stannar upp. Hoppet om en 

ny njure gjorde att dialysbehandlingen inte kändes så jobbig enligt deltagarna. Om man fanns med på 

listan fanns det hopp. Mycket fokus lades på datum och tid i väntan på transplantation. Väntan på 

obestämd tid ledde till osäkerhet. Att livet låg på is under väntan var en upplevelse flera hade. Förlust 

av vardagliga aktiviteter. Sorg, depression och förtvivlan vanliga känslor.  

Namiki, S., Rowe, 

J. & Cooke, M. 

2010 

Att förstå hur äldre med 

hemodialys i hemmet upplever 

och hanterar sin vardag. 

I studien framkom följande tre kategorier: att anpassa hemodialys för hemmet, partnerskap samt 

självkänsla. Vikten av att finna ett sätt att anpassa hemmet för dialysmaskinerna. Patienterna belyste 

vikten av stöd från anhöriga samt vårdpersonalen. Stressen och begränsningarna relaterade till 

sjukdomen påverkade patienterna men samtliga hade hopp om framtiden blandat med osäkerhet. De 

flesta accepterade sin obotliga sjukdom. 

Polaschek, N. 2003 

 

Beskriva upplevelser av att själv 

sköta sin 

hemodialysbehandling i hemmet 

hos män med terminal njursvikt. 

I studien framkom fyra kategorier: symtom från njursvikten samt dialysbehandlingen, begränsningar 

till följd av att göra dialysen till en del av deras livsstil, att leva i väntan och osäkerheten med livet på 

dialys och förändrat förhållande mellan självständighet och beroendet av dialysen. Brist på energi, 

sömnsvårigheter, klåda, restless legs och allmänna sjukdomskänslan efter behandlingen var vanliga 

symtom. Dialysbehandlingen i sig var tidskrävande, inkräktade på deras liv samt omöjliggjorde resor 

mm. Oro och osäkerhet för framtiden förekom men hoppet om transplantation gjorde att de orkade 

fortsätta. Dialysbehandling i hemmet upplevdes positivt och resulterade i en friare livsstil.  

 

 



 

 

Författare/år Syfte Resultat 

Shiu, A. & Leung, 

S. 2007 

 

Beskriva patienters upplevelser av 

att vänta på njurtransplantation. 

I studien framkom att deltagarna upplevde att sjukdomen inkräktade på deras liv ur ett fysisk, psykiskt 

och socialt perspektiv. De kände sig beroende av sina familjer och kände skuld då de inte var förmögna 

att hjälpa till hemma. De upplevde förluster av roller i familjen och kände att de förlorat sin frihet och 

blivit begränsade på grund av behandlingen. De ville genomgå transplantation för att kunna återgå till 

det vanliga livet och ta tillbaka kontrollen över sitt liv. 

White, Y. & 

Grenyer, B. S. F. 

1999 

Undersöka påverkan av dialys hos 

patienten och dennes partner. 

I studien framkom att osäkerheten över sjukdomen gav ångest. Stora förändringar i livsstilen och 

begränsningar ledde till social isolering. Patienterna upplevde begränsningar i livet relaterat till att inte 

kunna resa, minskad förmåga till dagliga aktiviteter och försämrad ekonomi. Många kände ilska, 

förnekelse och depression på grund av begränsningarna, ett antal hade haft suicidtankar. Väntetiden var 

påfrestande och ledde till depression. De upplevde rollförlust i familjen, då de gick från självständig till 

beroende. De kände tacksamhet men ändå skuldkänslor gentemot sin partner. 

 


