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Sammanfattning 

Kronisk njursjukdom med livsuppehållande hemodialysbehandling medförde 

förändrade levnadsvillkor för patienter och närstående. Närvaro av närstående var en 

faktor som positivt påverkade patienten och utan närståendes stöd krävdes större 

insatser från sjukvården. Till närstående räknas anhöriga, men även andra som har nära 

relationer med patienten, som till exempel vänner eller grannar. Syftet med denna 

litteraturstudie var att undersöka hur litteraturen beskriver situationen för närstående till 

hemodialyspatienter och vilken typ av stöd de efterfrågade, samt att beskriva 

inkluderade studiers urvalsgrupper. Det är en beskrivande litteraturstudie där 10 

kvalitativa artiklar från databasen CINAHL inkluderades. Studiens resultat utmynnade i 

två huvudkategorier och åtta underkategorier. Situationen för de närstående präglades 

av oro, rädslor och osäkerhet kopplade till den sjukes hälsotillstånd och 

hemodialysbehandlingarna som orsakade stora begränsningar. Livssituationen 

påverkade många av de närståendes relationer, där den vårdande rollen och den sociala 

isoleringen hade framträdande platser. Resultatet visade att de närstående hade behov av 

att samtala om existentiella frågor, främst om döden, vilket gav en uppfattning om 

allvaret i de närståendes livssituation. Det var tydligt att stödet från sjukvården till de 

närstående upplevdes som mer betydelsefullt än stödet från övrig omgivning. De 

närstående hade svårigheter att uttrycka önskemål om stöd och efterfrågade initiativ till 

samtal från sjukvården.     
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Abstract 

Chronic kidney disease with life-sustaining hemodialysis treatment caused changes in 

living conditions for patients and next of kin. The presence of kin was a factor that 

positively affected the patient and without relatives support, greater efforts was required 

from health care. To next of kin families are counted, but also others who have close 

relationships with the patient, such as friends or neighbors. The purpose of this literature 

review was to examine how the literature describe the situation for relatives to 

hemodialysis patients and what type of support they requested, and to describe included 

studies’ sample groups. It´s a descriptive literature review where 10 qualitative articles 

from database CINAHL was included. The results of the study led to two main 

categories and eight subcategories. The situation for the next of kin was marked by 

anxiety, fears and uncertainties linked to the patient’s state of health and hemodialysis 

treatments that caused severe limitations. The life situation affected many of the next of 

kin´s relationships, where the caring role and social isolation had prominent places. The 

result showed that the relatives had a need to talk about existential questions, mainly 

about death, which gave an idea of the seriousness of the relatives’ life situation. It was 

clear that the support from health care to the next of kin was perceived as more 

important than support from others. The relatives had difficulties in expressing the 

wishes of support and requested initiate calls from health care.  
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1. Introduktion 

Många sjukdomstillstånd är kroniska och medför förändrade levnadsvillkor för patienter 

och närstående. Det är inte lätt att hitta en god balans i sitt vardagsliv med de 

begränsningar som kronisk sjukdom medför. (Erlingsson et al. 2010) 

 

Kronisk sjukdom påverkar hela familjen, de närståendes förväntningar och förståelse för 

situationen är viktigt att identifiera för att kunna erbjuda dem rätt stöd och information 

(Eriksson & Svedlund 2005; Erlingsson et al. 2010). Kronisk njursjukdom är ett 

tillstånd som kan ha flera orsaker, enligt Svenskt Njurregisters Årsrapport 2014 har ca 

25 % av patienterna som drabbas av kronisk njursvikt i Sverige diabetesnefropati som 

diagnos, övriga diagnoser fördelas på hypertoni ca 15 %, glomerulonefrit ca 14 %, adult 

polycystisk njursjukdom ca 8 %, uremi UNS ca 3 %, pyelonefrit ca 2 % och övriga ca 

33 % (Schön & Gabara 2014). Kronisk njursjukdom betyder gradvis och ofta permanent 

förlust av njurfunktionen och en person med kronisk njursvikt som inte behandlas 

avlider så småningom av urinförgiftning. Njurarnas viktigaste funktioner är att rena 

blodet från slaggprodukter och att balansera vätskor och salter i kroppen via 

urinproduktionen. Njurarna producerar även hormoner som bidrar vid bildandet av röda 

blodkroppar, erytropoetin, samt renin som reglerar saltbalansen och blodtrycket. (Rippe 

2010) Gabriel et al. (2014) beskriver att närvaron av kronisk sjukdom har stor påverkan 

på hela familjen. 

 

1.1 Hemodialys som behandlingsmetod vid njursjukdom 

Hamlin et al. (2013) skriver att vid kraftigt nedsatt njurfunktion, s.k. terminal njursvikt 

är behandlingen dialys eller njurtransplantation. Två former av dialys förekommer, 

peritonealdialys, även kallad påsdialys, samt hemodialys. Peritonealdialys innebär att 

blodet renas och överflödig vätska tas bort med hjälp av patientens egen bukhinna och 

en vätska som förs in via en kateter i bukhålan. Behandlingen utförs i hemmet och 

patienten sköter oftast den själv även om assisterad peritonealdialys finns att tillgå då 

detta inte är möjligt. (Hamlin et al. 2013) Den andra dialysformen är hemodialys, vilket 

innebär att ett filter används för att rena blodet och ta bort överflödig vätska och detta 

filter beskrivs ofta som den ”konstgjorda njuren”. Blodet leds från patienten till filtret 

på dialysmaskinen via slangar som kopplas till patienten.  Det är den vanligaste 

dialysformen och behandlingen tar mellan 3-5 timmar och upprepas vanligtvis 3-4 

gånger i veckan. Hemodialys ges i de flesta fall på sjukhus, men kan även utföras i 
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hemmet. (Lund Widebäck 2004) Enligt Svenskt Njurregisters årsrapport 2014 fanns 

sammanlagt 3024 patienter i hemodialysbehandling fördelat på 65 dialysmottagningar 

vid 2013 års utgång (Schön & Gabara 2014). Vid en låg beräkning finns således 

omkring 6000 närstående till hemodialyspatienter i Sverige, vilket betyder, i antal, en 

dubbelt så stor närståendegrupp i jämförelse med patientantalet (Schön & Gabara 2014). 

Vid kronisk njursjukdom med hemodialys som behandling är det nödvändigt att 

patienten förändrar sina levnadsvanor för att bibehålla så god hälsa som möjligt och 

mycket av det som krävs är egenvård i hemmet. Det kan gälla att ta läkemedel vid rätt 

tidpunkt, anpassa kosten, följa vätskerestriktioner, utföra fysisk träning och anpassa 

vardagen utifrån inbokade sjukhusbesök. Behandlingen är livslång och den sjukes 

livssituation påverkar även de närstående. Hemodialyspatienters vardag är till stor del 

fylld av rutiner rörande sjukdomen, resor till och från sjukhuset, dialysbehandlingar och 

tid för återhämtning fyller livet. Det stora flertalet yrkesarbetar inte och sjukdomen har 

stor inverkan på patienternas psykiska mående och upplevelse av livskvalitet. (Ekelund 

& Fredriksson 2004) Karadag et al. (2013) beskriver hur många hemodialyspatienter 

lider av uttalad trötthet på grund av njursjukdom och dialysbehandling och hur denna 

trötthet minskar hos de patienter som har socialt stöd av närstående. Cicolini et al. 

(2011) framhåller att patienter som behandlas med hemodialys och stöttas av en 

närstående bättre bibehåller livskvaliteten. De närstående är också en förutsättning för 

att uppnå god följsamhet gällande egenvården, utan närstående krävs mycket större 

insatser av sjuksköterskan för att ersätta det stöd som dessa ger (Cicolini et al. 2011). 

Närvaro av närstående är en faktor som positivt påverkar patienten, genom att ha en 

närstående som stöd upplever patienten sig ha bättre möjligheter att sköta sin egenvård 

vilket i förlängningen ökar överlevnaden (Li et al. 2013).  

 

1.2 Begreppet närstående  

Det finns flera olika definitioner gällande närståendebegreppet. Nationalencyklopedin 

beskriver att familjen i de flesta kulturer är basen i samhället och i FN:s deklaration av 

de mänskliga rättigheterna är familjen den naturliga och grundläggande enheten i 

samhället och har rätt till samhällets och statens skydd (Nationalencyklopedin 2015; 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 1948). Förändringar hos en 

individ, t.ex. kroniska hälsoproblem, kan resultera i en kris som påverkar hela familjen. 

När familjen tvingas att hantera oväntade händelser kan de upptäcka att etablerade 

mönster inte fungerar längre. En ny familjekänsla kan successivt uppstå när familjen 
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kämpar sig igenom krisen, vissa familjer hanterar kriser genom att komma varandra 

närmare, medan andra glider isär. (Fingerman & Bermann 2000) Enligt Socialstyrelsens 

termbank är anhörigvårdare en person som vårdar närstående som är långvarigt sjuk, 

äldre eller har funktionsnedsättning (Socialstyrelsens termbank 2015). Enligt Eurocarers 

ges den största andelen av denna vård av makar, släktingar och vänner. Utan dessa 

obetalda vårdare skulle det formella vårdsystemet inte fungera och många akuta behov 

skulle inte bli tillgodosedda, men anhörigvårdare får lite erkännande för deras värdefulla 

arbete. (European Association Working for Carers 2015) Enligt lagstiftningen angående 

närståendepenning definieras närstående som den som behöver hjälp, stöd eller vård av 

en anhörig. Till närstående räknas anhöriga, men även andra som har nära relationer 

med den svårt sjuke, som till exempel vänner eller grannar. (Försäkringskassan 2015) 

Enligt socialstyrelsens termdatabas definieras närstående som en person som den 

enskilde anser sig ha en nära relation till och med anhörig avses en person inom 

familjen eller bland de närmaste släktingarna (Socialstyrelsens termbank 2015). 

Begreppen anhöriga och närstående används ofta synonymt, men närstående används 

ofta som en samlingsbeteckning för olika nära och förtroendefulla förhållanden av 

familjemässig karaktär. Begreppet närstående kan ses som ett vidare begrepp än 

anhöriga. (SOU 2004:68) Socialstyrelsens beskrivning av närståendebegreppet 

inkluderar i första hand make, maka, sammanboende, registrerad partner, barn, 

föräldrar, syskon, far- och morföräldrar, makes barn som inte är ens eget, nära vän, god 

man. Även en tidigare partner kan räknas som närstående. (Socialstyrelsen 2015)  

 

1.3 Närstående till kroniskt sjuka patienter 

Lundman (2012) menar att det kan vara omvälvande att drabbas och att kronisk 

sjukdom kan beskrivas med ett inifrån- och utifrånperspektiv, inifrånperspektivet 

representerar patientens egna upplevelser av sjukdomen och utifrånperspektivet de krav 

sjukdomen ställer på den sjuke. En svår balansgång som påverkar den sjukes hela 

livssituation (Lundman 2012). Närstående till patienter med kronisk obstruktiv 

lungsjukdom, KOL, möter flera svårigheter, som känsla av maktlöshet, emotionell 

påfrestning och osäkerhet angående framtiden, vissa av de närstående uttryckte att de 

levde ett mycket isolerat liv och upplevde sitt hem som ett fängelse. (Gabriel et al. 

2014) I samma studie av Gabriel et al. (2014) beskrivs ett känslomässigt lidande som 

huvudsakligen berodde på försämring av patientens symtom. Även känslor av 

frustration och ilska var ofta förekommande bland kroniskt sjuka patienter, enligt 
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Årestedt et al. (2012). Familjer som levde med kronisk sjukdom hade ett behov av att 

lära känna sjukdomen och familjerna strävade också efter ett flöde i det vardagliga livet 

för att klara av att hantera nya situationer (Årestedt et al. 2012). Gabriel et al. (2014) 

beskriver att närstående till patienter med KOL mobiliserade sina resurser för att orka 

med svårigheter med det dagliga livet. Att få hjälp och stöd från familj, vänner och 

professionella nätverk var några mekanismer som användes för att hantera 

begränsningarna i livet (Gabriel et al. 2014). Enligt Årestedt et al. (2012) kunde grannar 

och arbetskamrater liksom professionella vårdgivare också ge värdefullt stöd till 

familjen.  

 

1.4 Leiningers teori om de närståendes betydelse 

Madeleine Leininger (1925-2012) var omvårdnadsteoretiker och professor i omvårdnad. 

För Leininger tycks omvårdnad vara synonymt med omsorg. När sjuksköterskan 

bedömer och samlar information måste hänsyn tas till flera olika faktorer, exempelvis 

släktband och sociala förhållanden, för att kunna identifiera vilken omvårdnadsstrategi 

som bäst passar och tillgodoser individens eller gruppens behov. (Johnson 1995) 

Leininger menar att människan lever i ett större sammanhang och påverkas av sin 

omgivning, det betyder att sjuksköterskan vårdar inte bara personen utan även de 

närstående inkluderas i omsorgen. Hälsa avspeglas i individers och gruppers förmåga att 

utöva sina dagliga aktiviteter och Leininger anser att omsorgen är beroende av kulturen 

och utgör kärnan i omvårdnaden. Det viktigaste är att lyssna med ett öppet sinne på 

individen och de närstående och lära av dem. (Marriner & Alligood 2002) För 

sjuksköterskan som arbetar med Leiningers teori som utgångspunkt är det viktigt att 

lyssna förutsättningslöst på patienten och dess närstående (Leininger 2002). Wiklund 

Gustin och Lindwall (2012) skriver att Leininger i sin teori lägger fokus på människan 

som en del av ett större system, exempelvis en familj och när Leininger talar om att ta 

hänsyn till kulturella faktorer, handlar det om att se en person i hela sitt 

livssammanhang. Vårdrelationen vidgas från att enbart belysa relationen mellan 

sjuksköterska och patient, till att omfatta även familjen, grupper, samhällen, kulturer 

och institutioner som har betydelse för människors hälsa och vård. Den kulturellt 

kompetenta sjuksköterskan anpassar sina beslut och handlingar till det patienten eller 

gruppen behöver för att gynna hälsa och välbefinnande. Omsorg sker när människor 

assisterar, stöttar, underlättar och skapar förutsättningar för sig själv och andra för att 

förbättra hälsa, livsvillkor eller livsstil. (Wiklund Gustin & Lindwall 2012) 
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Många användare av teorin upplever den meningsfull och tidsenligt när vår värld blir 

mer global och komplex och kräver realistisk och känslig förståelse för människor. 

(Leininger 2002) Hälsa och vårdande tillhör två av omvårdnadens bärande begrepp som 

rör hela människan och belyser inre balans, meningsfulla relationer, delaktighet och 

vårdarens behov av stöd som är centralt i följande studie. Leiningers teori om att se 

människan i sitt kulturella sammanhang speglar väl hemodialyspatienter och deras 

närståendes vardag då sjukdomen påverkar alla aspekter av livet.  

 

1.5 Problemformulering  

Fredriksson (2004) beskriver hur kronisk njursjukdom med hemodialysbehandling 

påverkar hela livssituationen för patienten och därför behöver sjuksköterskan stödja 

även de närstående i deras livssituation. I vårt dagliga arbete på en 

hemodialysmottagning möter vi patienterna och delger dem stöd och information 

kontinuerligt men sällan möter vi de närstående. Genom vår litteraturstudie vill vi öka 

kunskapen om de närståendes situation och vilket stöd de efterfrågar. 

 

1.6 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur litteraturen beskriver situationen för närstående 

till hemodialyspatienter, vilken typ av stöd närstående till hemodialyspatienter 

efterfrågar och beskriva undersökningsgruppen i varje enskild artikel.  

 

1.7 Frågeställningar 

Hur beskriver närstående till hemodialyspatienter sin situation enligt litteraturen? 

Hur beskriver litteraturen det stöd som närstående till hemodialyspatienter efterfrågar? 

Hur beskrivs undersökningsgruppen i varje enskild artikel? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

En litteraturstudie med beskrivande design (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Databaser 

Databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO har använts för att samla in data, dessa 

databaser inkluderar en stor mängd omvårdnadsforskning vilket är relevant för denna 
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litteraturstudie (Polit & Beck 2012). Databassökningarna genomfördes under mars 

månad 2015 via biblioteket på Högskolan i Gävle. 

 

2.3 Sökord/sökstrategier 

Sökorden som användes var hemodialys och närstående vilka förväntades svara mot 

syfte och frågeställningar. Då engelskan inte har någon översättning för ordet 

närstående skapades en sökterm av fem olika ord där alla kunde relateras till begreppet. 

Genom att använda svenska MeSH samt databasernas egna hjälpfunktioner, CINAHL 

Headings i CINAHL och i PsycINFO, hittades korrekta sökord på engelska: family, 

extended family, spouses, caregivers och hemodialysis. Dessutom tillkom fritextordet 

next of kin då detta inte fanns som MeSH term eller i databasernas egna system för 

sökord. (Karlsson 2012) De fem orden för närstående sattes inom parentes kombinerade 

med den booleska söktermen” OR” för att vidga sökningen, parentesen kombinerades 

sedan med den booleska termen ”AND” och sökordet hemodialysis för att begränsa 

sökningen till att innehålla artiklar som berör båda söktermerna (Polit & Beck 2012). 

Orsaken till de få sökorden var att forskningsområdet är smalt och genom att söka brett 

fångades de artiklar som fanns in. Sökningen breddades också genom att inkludera 

artiklar från år 2000-2015. Sökningen presenteras i tabell 1. 

 

2.4 Urvalskriterier 

Litteraturstudien baserades på kvalitativa artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 

Artiklarnas innehåll skulle beskriva situationen för närstående till hemodialyspatienter 

och det stöd de efterfrågar. Begränsningar gjordes till år 2000 – 2015, engelskt språk 

samt vuxna. De få begränsningarna och det vida tidsspannet var nödvändiga för att få 

tillräckligt antal träffar, engelskspråkiga artiklar för att förstå innehållet och 

begränsningen till vuxna relevant för studiens syfte och frågeställningar. Studien hade 

inga begränsningar geografiskt då ämnet är smalt och dagens hemodialysvård är 

mångkulturell med patienter från många olika länder. Artiklar med kvantitativ ansats, 

systematiska litteraturstudier, artiklar med endast en författare samt artiklar som 

behandlade enbart närstående till hem-hemodialyspatienter, barn i hemodialys och till 

peritonealdialyspatienter exkluderades. Hem-hemodialyspatienter, barn i hemodialys 

och peritonealpatienter är grupper med en avvikande behandlingssituation jämfört med 

konventionell hemodialysbehandling och därmed inte jämförbar. Två artiklar 

behandlade situationen för fler närståendegrupper än enbart till hemodialyspatienter, 



 

7 
 

den ena studien inkluderade närstående till hemodialyspatienter, 

peritonealdialyspatienter och hem-hemodialyspatienter, övervägande del var dock 

hemodialyspatienter, 53,6 %. Den andra artikeln behandlade närstående till hemodialys- 

och peritonealdialyspatienter. Innehållet i dessa två artiklar kunde till övervägande del 

särskilja svaren från de närstående till hemodialyspatienterna från övriga.  Artiklarna 

var värdefulla för studien därav inkluderingen. De 10 artiklar som återstod 

överensstämde alla med studiens syfte och frågeställningar, uppfyllde de etiska kraven 

och utgick från inklusionskriterierna, oberoende av forskarnas egna tankar och 

värderingar.  

 

Tabell 1 - Söktabell 
 

Databas Sökord Antal träffar   Valda källor 

CINAHL MH “Hemodialysis” 3258  

CINAHL (MH “Family” OR MH “Extended 
family” OR MH “Spouses” OR next of 
kin OR MH “Caregivers”) 

42533  

CINAHL (MH “Family” OR MH “Extended 
family” OR MH “Spouses” OR next of 
kin OR MH “Caregivers”)AND MH 
”Hemodialysis” 

115   7 

PsycINFO MH “Hemodialysis” 483  

PsycINFO (MH “Family” OR MH “Extended 
family” OR MH “Spouses” OR next of 
kin OR MH “Caregivers”) 

119 247  

PsycINFO (MH “Family” OR MH “Extended 
family” OR MH “Spouses” OR next of 
kin OR MH “Caregivers”)AND MH 
”Hemodialysis” 

78   0 

PubMed “Hemodialysis” 22757  

PubMed (MH “Family” OR MH “Extended 
family” OR MH “Spouses” OR next of 
kin OR MH “Caregivers”) 

113 617  

PubMed (MH “Family” OR MH “Extended 
family” OR MH “Spouses” OR next of 
kin OR MH “Caregivers”)AND MH 
”Hemodialysis” 

505    0 

Manuell 
sökning i valda 
källors 
referenslistor 

Relevans för syfte och frågeställning     3 

Totalt     10 

 

 

2.5 Utfall av databassökningar 

Efter sökning i samtliga tre databaser, CINAHL, PubMed och PsycINFO med valda 

sökord blev utfallet 698 träffar. Av dessa artiklar var det 674 st. som inte svarade mot 

syfte och frågeställningar, en studie exkluderades då den var en systematisk 

litteraturstudie, sökningen i PubMed gav sex dubletter och sökningen i PsycInfo gav 10 

dubletter. Titlarna lästes vid sökningarna för att göra ett första urval, om artikelns titel 
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indikerade att den var relevant för studien lästes även abstract och artiklar som framstod 

som intressanta för studien lästes i sin helhet. Efter detta förfarande återstod sedan sju 

artiklar samt tre artiklar som tillkommit genom manuell sökning, sammanlagt 10 st. 

Samtliga svarade mot syfte och frågeställningar och uppfyllde inklusionskriterierna. De 

10 artiklarna granskades av författarna var för sig och betydelsen av de inkluderade 

artiklarnas val av urvalsgrupper beaktades.  

 

 
Figur 1. Urvalsförfarande vid artikelsökning. 

 

2.6 Dataanalys 

Under arbetet med artikelgranskningen skapades en tabell vilken innehöll 

metodologiska aspekter, resultat och information som svarade mot föreliggande studies 

frågeställningar. Tabellen skapades för att förenkla upptäckten av likheter och 

skillnader, för att hitta nyckelord och kategorier och innehöll följande rubriker: 

författare, år, land, titel, ansats/design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod, 

dataanalys, syfte och resultat. Datan som framkom analyserades vilket betyder att 

resultaten i artiklarna bröts ned i mindre stycken och meningar, dessa svarade alla på 

något sätt mot litteraturstudiens syfte och frågeställningar och de med liknande innehåll 

sammanfördes sedan under nya rubriker på ett stort papper för att göra det mer 

överskådligt. Rubrikerna konstruerades utifrån innehållet i det material som hittats och 

representerade olika kategorier. (Polit & Beck 2012) De två huvudkategorierna som 

115+505+78 
artiklar i samtliga 

tre databaser, 
CINAHL, PubMed 

och PsycINFO 

• 674 artiklar svarade 
ej mot syfte och 
frågeställningar 

• 1 systematisk 
litteraturstudie 

• 16 dubletter 

7 artiklar återstod • 3 artiklar tillkom via 
manuell sökning 

10 artiklar återstod 
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identifierades var situationen för närstående till hemodialyspatienter och stöd som 

närstående till hemodialyspatienter efterfrågade. Åtta underkategorier framträdde: 

vardagen i närvaro av hemodialysbehandling, relationen mellan närstående och 

hemodialyspatient, sociala konsekvenser för de närstående, tankar om nuet, framtiden 

och döden, strategier som används för att hantera livssituationen, sjukvården och de 

närstående, önskan om socialt stöd samt behov av information. I studien användes 

termen närstående konsekvent som beskrivning av make, maka, sambo, partner, dotter, 

son, far, mor, syskon, brorsdotter, systerdotter, svärdotter, anhörig, familjemedlem och 

anhörigvårdare. Genomläsningen av samtliga 10 artiklar och efterföljande dataanalys 

genomfördes först av författarna var för sig och sedan gemensamt för att få en så 

objektiv bedömning av materialet som möjligt. En beskrivning av 

undersökningsgrupperna har sammanställts i en tabell (bilaga 1), vilken svarar mot den 

metodologiska frågeställningen. Materialet granskades med tanke på studiens syfte 

(Danielson 2012).  

 

2.7 Forskningsetiska överväganden  

De etiska aspekterna har reflekteras då artiklarna som inkluderats har granskats utifrån 

etiska principer gällande autonomi, att göra gott, att inte skada och rättvisa. Då de 

granskade artiklarna är skrivna på engelska har författarna till denna studie varit 

noggranna med att vara trogna källan dvs. översätta texten på ett korrekt sätt och inte 

lägga in egna värderingar och åsikter för att innebörden inte ska förvrängas. Författarna 

har ansvar för att studiens resultat är riktigt och även tolkas på ett korrekt sätt. 

(Sykepleiernes Samarbeid i Norden 2003) De artiklar som svarade mot studiens syfte 

har haft samma möjlighet att inkluderas och författarna uteslöt inga artiklar på grund av 

egna åsikter. De vetenskapliga artiklarna var etiskt granskade därmed fanns inga krav 

att söka tillstånd hos etisk kommitté. Genom att artiklarna presenterade etiska 

överväganden stärker detta studiens kvalitet (Henricson & Wallengren 2012).   

 

3. Resultat 

Granskningen av studiens 10 kvalitativa artiklar gav utifrån artiklarnas resultat och 

studiens två första frågeställningar två huvudkategorier med sammanlagt åtta olika 

underkategorier. Resultatet kommer att presenteras i löpande text. De granskade 

artiklarna kommer att presenteras i en tabell innehållande rubrikerna författare, syfte 

och resultat (bilaga 2). Den metodologiska frågan gällande urvalsgrupperna presenteras 
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i löpande text under egen rubrik, samt i en tabell med rubrikerna författare, år, titel, 

design, urvalsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod (bilaga 1). Samtliga 

artiklar är markerade med stjärna i referenslistan.  

 

3.1 Situationen för närstående till hemodialyspatienter 

Utifrån granskningen av artiklarna kunde urskiljas sex olika underkategorier gällande 

situationen för närstående till hemodialyspatienter: vardagen i närvaro av 

hemodialysbehandling, relationen mellan närstående och hemodialyspatient, sociala 

konsekvenser för de närstående, tankar om nuet, framtiden och döden, strategier för att 

hantera livssituationen samt sjukvården och de närstående. Alla studiens 10 artiklarna 

beskrev situationen för närstående till hemodialyspatienter. (Aasen et al. 2011; Ekelund 

& Andersson 2009; Axelsson et al. 2014; Calvin et al. 2014; Monaro et al. 2014; 

Pelletier-Hibbert & Sohi 2001; White et al. 2004; Ziegert & Fridlund 2000; Ziegert et 

al. 2005; Ziegert et al. 2008).  

3.1.1 Vardagen i närvaro av hemodialysbehandling 

Hur det är att leva med hemodialys i familjen kan förstås utifrån flertalet beskrivningar 

av vardagen. Ziegert et al. (2008) skrev att vardagen för de närstående var splittrad då 

tiden var begränsad pga. behovet av att vara ständigt närvarande för att hjälpa den sjuke, 

detta begränsade den närståendes egna aktiviteter och de kände sig mindre fria. 

Närstående hindrades i vardagslivet av flera uppgifter, som att assistera vid personlig 

hygien, ge mediciner, handla, laga mat och skjutsa, vardagen var full av skyldigheter 

och det fanns ingen möjlighet att lämna över ansvaret till någon annan (Ziegert et al. 

2008). En närstående tyckte illa om att vara den som bevakade den sjukes vätskeintag 

(White et al. 2004). Vidare skrev Ziegert et al. (2008) att närstående upplevde vardagen 

som tom och utan egen framtid då planering av långsiktiga mål, som att resa eller att 

göra roliga saker, förhindrades pga. hemodialysbehandlingarna, en osäkerhet gällande 

den sjukes hälsotillstånd var också en faktor som påverkade. Att det var svårt att resa 

och besvärligt att boka gästdialys på andra orter var något som även White et al. (2004) 

redogjorde för i sin studie, bundenheten till dialysbehandlingarna gav en känsla av att 

vara inlåst. Det faktum att det inte fanns något hopp om förbättring för den sjukes hälsa 

hindrade de närstående att göra några större förändringar i sitt vardagsliv (Ziegert et al. 

2008). Även Pelletier-Hibbert och Sohi (2001) påpekade det oförutsägbara i sjukdomen 

och dialysbehandlingen, en ständigt närvarande osäkerhet störde möjligheten att vara 
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spontan och göra aktiviteter utanför hemmet, situationen kändes stressande och de 

närstående talade om att den sjuke alltid fanns i deras medvetande. När den sjukes 

hälsotillstånd försämrades blev bördan på de närstående större, de kände att de borde 

vara närvarande under dialysbehandlingarna för att underlätta för den sjuke, vilket 

ytterligare ökade känslan av bundenhet, sjukdomen och dialysschemat tog över deras 

eget liv (Axelsson et al. 2014). I studien gjord av Ziegert et al. (2005) beskrev de 

närstående hur vardagen fylldes av svårigheter som belastade den egna hälsan både 

fysiskt genom allt praktiskt arbete och psykiskt då oron för den sjuke skapade ständig 

spänning och brist på lugn och ro. De närstående hade ofta en känsla av att vardagen 

styrdes av sjukdomen och att livet planerades utifrån hemodialysbehandlingarna. Deras 

egna behov stod sällan i centrum. (Ziegert & Fridlund 2000) Hemodialysbehandlingen 

hotade både den sjuke och de närståendes livskvalitet, enligt studien av Aasen et al. 

(2011).  

3.1.2 Relationen mellan närstående och hemodialyspatient  

Många olika sätt att handskas med situationen berörde närstående och den sjukes 

relation. Njursjukdomen och hemodialysbehandlingen gjorde att familjerollerna 

förändrades, de närstående lade stor ansträngning på att underlätta för den sjuke, många 

beskrev sin vårdande roll som ständigt pågående och att den krävde intensiv 

uppmärksamhet (Monaro et al. 2014). I samma studie av Monaro et al. (2014) finner 

man att det fanns färre sidor av ömsesidighet bland närstående som inte var makar, de 

upplevde större börda och det förekom fler känslor av ilska, skuld och bitterhet. 

Axelson et al. (2014) angav att det fanns en strävan från den närstående att vara 

stödjande och hjälpsam samtidigt som man dolde sina egna känslor av sorg och trötthet 

bakom en fasad för att skydda den sjuke från känslor av skuld. Ett liknande tema 

beskrev Calvin et al. (2014) i sin studie där närstående skyddade den sjuke genom att 

finnas där under svåra tider och dela bördorna samtidigt som man undvek att diskutera 

svåra ämnen och strävade efter att normalisera livet i syfte att känslomässigt skydda den 

sjuke. Samtidigt gjorde allvaret i situationen och medvetenheten om att sjukdomen var 

livshotande, att banden mellan de närstående och den sjuke stärktes (Ziegert et al. 

2008). I en tidigare studie av Ziegert och Fridlund (2000) beskrev de närstående hur 

man upplevde en förlust av sin livskamrat när den sjuke startade i 

hemodialysbehandling, relationen förändrades från att vara närstående till att vara 

vårdare och den närstående engagerade sig för att förbättra för den sjuke på ett mer 
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vårdande plan. Njursjukdomen och hemodialysbehandlingen orsakade problem av vitt 

skilda slag, något som Ekelund och Anderssons (2009) studie visade, där sexuella 

problem var ett ämne som många berörde. Både en negativ och positiv kraft var känslan 

av uthållighet, negativt användes den för att dölja sin situation för den sjuke, i positiv 

bemärkelse en kraft som hade sitt ursprung i en kärleksfull relation till den sjuke 

(Ziegert et al. 2005).  

3.1.3 Sociala konsekvenser för de närstående 

Situationen för närstående till hemodialyspatienter hade konsekvenser även på det 

sociala planet, i White et al. (2004) studie beskrev de närstående en förlust av vänner då 

dessa inte var vana vid kroniska sjukdomar som ständigt påverkade det dagliga livet och 

pågick för evigt. Kraven som hemodialysbehandlingen medförde delade de nära 

vännerna i två grupper, antingen stannade de kvar och var ett stöd eller så distanserade 

de sig (Monaro et al. 2014). Närstående upplevde social isolering med förlust av ett 

socialt liv där man ser sina vänner mer sällan och ibland förlorar kontakten helt. De 

upplevde även att de förlorade ledig tid, t.ex. fanns inte längre möjligheten att vandra. 

(Ziegert & Fridlund 2000) Närstående beskrev hur de kände sig hjälplösa och osäkra, 

upplevde otålighet och ilska och hur allt ansvar vilade på dem, ekonomin blev ansträngd 

och sparpengar offrades för att täcka upp en svag ekonomi (Ekelund & Andersson 

2009). 

3.1.4 Tankar om nuet, framtiden och döden 

När närstående fick besked om att den sjuke behövde starta i hemodialysbehandling 

vändes världen upp och ner från en dag till en annan (Monaro et al. 2014). I samma 

studie beskrev Monaro et al. (2014) hur de tidiga upplevelserna av 

hemodialysbehandling innehöll stor sorg, chock och känslan av ett förlorat liv då 

sjukdomen är allvarlig och alternativet till behandling är döden. Njursjukdomen och 

dess prognos gjorde de närståendes tillvaro osäker, risken för komplikationer var stor, 

men medvetenheten om att sjukdomen kunde leda till döden stärkte banden till den 

sjuke (Ziegert et al. 2008). Ziegert et al. (2008) beskriver också att de närstående 

upplevde att tiden höll på att rinna ut för den sjuke, framtiden var osäker och detta 

skapade ett känslomässigt tomrum vilket gjorde att man levde från dag till dag. 

Situationen gjorde att mycket förändrades, Ziegert och Fridlunds (2000) studie visade 

på en förlust av framtidsvisioner och en upplevelse av att framtiden var hotad då rädslan 

för döden var ständigt närvarande. Njursjukdom och hemodialysbehandling innebar 
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stora påfrestningar och när den sjuke försämrades kunde det bli aktuellt att behöva ta 

ställning till beslut om återupplivning eller att avsluta hemodialysbehandlingen, svåra 

moraliska dilemman som gjorde att de närstående kände ett ansvar att förhindra en 

ovärdig död eller att fatta avgörande beslut i rätt ögonblick (Axelsson et al. 2014). 

Samma studie redogjorde för de närståendes tankar om existentiella frågor, de upplevde 

det svårt att prata om döden med den sjuke då det viktigaste för dem var att fungera som 

ett stöd. Den sjukes frågor och antydningar undveks och förblev obesvarade, de 

närstående beskrev detta som att de var oförmögna att konfrontera sina och andras 

rädslor. (Axelsson et al. 2014) Även Pelletier-Hibbert och Sohis (2001) studie beskrev 

hur osäkert livet tedde sig för de närstående, de förstod att döden var vanlig bland 

kroniskt njursjuka men inte när och hur den skulle inträffa och döden diskuterades 

aldrig med den sjuke. De närstående kunde tänka sig döden som en befriare från 

lidandet den sjuke fick genomgå, men också som en möjlighet till en ny start för dem 

själva. En närstående beskrev att möjligheten att njuta av livet försvunnit sedan 

sjukdomen kom in i deras liv och att det fanns stunder när den närstående önskade att 

den sjuke skulle dö då denne var så olycklig. (Pelletier-Hibbert & Sohi 2001) Tankar på 

döden förekom även då den sjuke var ung och med det kom frågorna om framtiden, hur 

det skulle bli att vara ensam kvar (Ekelund & Andersson 2009). När andra patienter på 

hemodialysmottagningen dog påverkade det även de närstående när den sjuke berättade 

om händelsen, vidskepliga inslag förekom, som att ämnet gick att tala om, men inte 

göra något mer konkret av som att t.ex. skriva ner den avlidnes namn (White et al. 

2004). Trots medvetenheten om döden upplevde de närstående känslor av att vara 

oförberedd, det var svårt för de närstående att förstå hur nära förestående döden var, en 

förklaring kan enligt Axelsson et al. (2014) vara att medvetenhet inte är detsamma som 

förståelse. Att normalisera livet genom att undvika tankar om döden var främst ett sätt 

att känslomässigt skydda den sjuke, men de närstående önskade att de hade pratat mer 

om existentiella frågor innan den sjukes död. (Calvin et al. 2014; Axelsson et al. 2014) 

3.1.5 Strategier som används för att hantera livssituationen 

Genom att använda olika strategier kunde de närstående hantera den svåra situation de 

befann sig i. Ziegert et al. (2008) redogjorde för hur de närstående hämtade kraft och 

kände sig fria under lugna, dialysfria dagar. De upplevde vad de kallade ostörd tid då de 

inte blev avbrutna och kunde ägna sig åt t.ex. resor, naturupplevelser, kulturella 

aktiviteter, umgänge med vänner eller bara vara ensam och få möjlighet till reflektion. 
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De närstående beskrev behov av egen tid som välgörande då de kunde vila från att 

stödja patienten. (Ziegert et al. 2008) Ytterligare sätt att få styrka att orka med vardagen 

var att arbeta och träna (Axelsson et al. 2014). I en annan studie av Axelsson et al. 

(2014) fick de närstående kraft av att vara tillsammans med den sjuke och kämpa ihop, 

långa nära förhållanden gav styrka att möta utmaningarna, att vårda den sjuke gav 

mening, vilket i sin tur genererade styrka. Andra närstående inrättade livet utifrån 

synsättet att leva och ta dagen som den kom, att acceptera att livet var annorlunda än 

innan sjukdomen och inte sörja det som inte längre var möjligt, de planerade framtiden 

mer kortsiktigt (Pelletier-Hibbert & Sohi 2001). Pelletier-Hibbert och Sohi (2001) 

beskrev också flera andra strategier som förekom för att hantera situationen, att hitta 

positiv mening i sjukdomen, att sätta sitt hopp till en eventuell framtida transplantation 

eller att få inre styrka, mod och uppmuntran via böner och en tro på Gud. Att leva så 

normalt som möjligt hjälpte de närstående att upprätthålla balans i livet, de försökte 

anpassa sig till situationen genom att behandla den sjuke så normalt som möjligt och 

inte låta sjukdomen ta över livet, ett annat förhållningssätt var att ha en positiv livssyn 

t.ex. se en mening med sjukdomen, lära sig att acceptera dialysbehandlingen, använda 

sig av humor eller att se andligt på situationen (Axelsson et al. 2014; White et al. 2004). 

I samma studie av White et al. (2004) redogjorde en närstående för hur hon tog kontroll 

över situationen genom att göra ett skolarbete om sjukdomen, andra närstående som 

gjorde stora förändringar i sina egna liv, t.ex. flyttade närmare den sjuke eller gav upp 

egna intressen var inte lika positiva till sin livssituation. Andra sätt att handskas med 

omständigheterna beskrevs av Ziegert et al. (2005), studien visade att uthållighet 

användes som en kraftkälla för att hantera vardagen, på samma sätt upplevdes 

oberoende, som en möjlighet att komma bort från det dagliga livet, att uppleva 

självständighet och att tänka positiva tankar.  

3.1.6 Sjukvården och de närstående 

Närstående beskrev olika strategier för att hantera den situation de befann sig i, Aasen et 

al. (2011) studie beskrev hur en maka kände sig manad att kliva in och agera 

ställföreträdare då den sjukes själv inte hade kraften att ta kontroll över sitt liv. Att 

tillsammans med den sjuke handskas med den svåra situationen gjorde att de istället för 

att vara två enskilda personer fungerade som en enhet vid kontakt med sjukvården 

(Aasen et al. 2011). De närstående hade en tro på att den sjuke erhöll god vård av 

sjukvårdspersonalen och det skapade en trygghet som de närstående kunde vila i 
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(Ziegert et al. 2000). Aasen et al. (2011) påvisade i sin studie att många närstående inte 

visste om sina rättigheter att medverka i vården av den sjuke och inte ville besvära 

sjukvårdspersonalen, andra närstående upplevde att de kände sig bortglömda eller 

uteslutna. De närstående tillfrågades aldrig av personalen på dialysmottagningen om 

sina upplevelser eller åsikter omkring patientens dialysbehandling (Aasen et al. 2011). 

De närstående som hade en speciell läkare eller sjuksköterska att kontakta ansåg att 

detta var betydelsefullt för förmågan att kunna hantera situationen. Tillit framkom som 

centralt när en närstående beskrev hur en sjuksköterska, genom att förmedla säkerhet 

och förståelse för den närståendes situation, förändrade upplevelsen av de sista 

timmarna i makens liv från förtvivlan till tröst och frid. Att bli erkänd under den mest 

sårbara tiden gav styrka till de närstående. (Axelsson et al. 2014)  

 

3.7 Stöd som närstående till hemodialyspatienter efterfrågar 

Av de 10 valda artiklarna beskrev fem artiklar det stöd som närstående till 

hemodialyspatienter efterfrågade. (Aasen et al. 2011; Ekelund & Andersson 2009; 

Axelsson et al. 2014; Calvin et al. 2014; White et al. 2004). Följande två teman 

utformades för att beskriva det stöd som närstående till hemodialyspatienter 

efterfrågade: önskan om socialt stöd och behov av information.  

3.7.1 Önskan om socialt stöd 

I Ekelund och Anderssons (2009) studie fann man att närstående önskade att det fanns 

någon att prata med och tyckte om när andra tog initiativ till samtal om situationen, 

behov fanns av ett individuellt anpassat bemötande med tid att lyssna. Genom djupa, 

stödjande kontakter och relationer med öppen och konstruktiv kommunikation fick de 

närstående stöd som bidrog till att kunna hantera situationen (White et al. 2004).  

I samband med den sjukes död uppskattade de närstående en kontakt med 

dialyspersonalen för att få ett avslut och en bekräftelse på att den döde varit en 

betydelsefull person (Axelsson et al. 2014). Samma studie visade också hur närstående 

upplevde stöd i att känna trygghet med och förtroende för sjukvårdspersonalen och i 

motsatts upplevde sig övergivna vid bristande stöd från sjukvårdspersonalen trots stöd 

från vänner och familj, närstående beskrev även att det kunde vara svårt att visa sitt 

behov av stöd (Axelsson et al. 2014).    
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3.7.2 Behov av information  

Många närstående till hemodialyspatienter saknade information från sjukvården om 

symtom relaterade till hemodialysbehandlingen samt om utmaningar som kunde tänkas 

uppstå i framtiden och hur de skulle hantera dessa. En dotter påpekade att hon inte blivit 

informerad om att pappans blodtryck kunde sjunka och hur hon skulle hantera det. De 

närstående kämpade för att bli inkluderade i beslutsprocessen och de beskrev kontakten 

med sjukvården i termen envägskommunikation, ingen dialog mellan sjuksköterskor 

och närstående förekom. (Aasen et al. 2011) Vikten av information påpekas även i 

Axelsson et al. (2014) studie där närstående efterlyser både muntlig och skriftlig 

information särskilt avsedd för närstående angående sjukdomens konsekvenser för den 

sjuke, vad som väntar och på vilket sätt närstående kan stödja den sjuke. Stöd i form av 

samverkan med vårdpersonal blev ännu viktigare när hälsotillståndet för den sjuke 

försämrades och de närståendes ansvar ökade och frågorna blev fler (Axelsson et al. 

2014). Även i Calvin et al. (2014) studie ansåg de närstående att det är sjukvårdens 

ansvar att ge ärlig och noggrann information, de ville bli uppmärksammade på vad de 

kunde förvänta sig, de närstående ansåg detta vara ett uttryck för omsorg om den sjuke 

och dennes närstående. De närstående uttryckte betydelsen av att bli erbjudna att 

diskutera den sjuke familjemedlemmens situation och behandling. De talade även om 

vikten att bli informerad i förväg angående beslut att avsluta hemodialysbehandlingen, 

för att vara förberedd och kunna hantera den sjukes sorg. (Axelsson et al. 2014) I 

samma studie av Axelsson et al. (2014) uttryckte de närstående önskemål om tillfällen 

att ställa frågor om döden och de närstående som informerats om prognosen för den 

sjuke upplevde detta positivt. 

 

3.8 Beskrivning av undersökningsgrupper  

De närståendes relation till den sjuke var främst makar och sambo boende med den 

sjuke, därefter kom vuxna barn boende nära den sjuke och med daglig kontakt, ett fåtal 

var vuxna barn sammanboende med den sjuke (Aasen et al. 2011; Axelsson et al. 2014; 

Ekelund & Andersson 2009; Monaro et al. 2014; Ziegert & Fridlund 2000; Ziegert et al. 

2005; Ziegert et al. 2008; White et al. 2004; Calvin et al. 2014; Pelletier-Hibbert & 

Sohi 2001). I två av artiklarna var deltagarna enbart makar eller sambos (Ekelund & 

Andersson 2009; Ziegert et al. 2005). Ytterligare deltagare beskrivna i studierna var 

föräldrar, syskon, brorsdöttrar, systerdöttrar och svärdöttrar men de förekom inte lika 

ofta (Axelsson et al. 2014; Calvin et al. 2014; Monaro et al. 2014; Pelletier-Hibbert & 
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Sohi 2001; Ziegert & Fridlund 2000). Antal deltagare i studierna varierade mellan 6-41 

personer. Medelåldern bland de närstående som beskrevs i vissa studier var mellan 42 år 

och 64 år, lägsta åldern beskriven var 21 år och högsta 93 år (Axelsson et al. 2014; 

Calvin et al. 2014; Monaro et al. 2014; Pelletier-Hibbert & Sohi 2001; Ziegert et al. 

2005; Ziegert et al. 2008). Övervägande del av deltagarna var kvinnor, i en studie 82,9 

%, männen var i minoritet (Pelletier-Hibbert & Sohi 2001). I de studier där 

könsfördelningen beskrevs var deltagande män mellan 1-5 st. och kvinnorna mellan 6-

15 st. (Aasen et al. 2011; Axelsson et al. 2014; Pelletier-Hibbert & Sohi 2001; Ziegert 

et al. 2005; Ziegert et al. 2008). 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

 Syftet med studien var att undersöka hur litteraturen beskriver situationen för 

närstående till hemodialyspatienter, vilken typ av stöd de efterfrågar och hur 

undersökningsgrupperna beskrivs i varje enskild artikel. I resultatet framkom det att de 

närstående upplevde stor påverkan på vardagen. Situationen för de närstående präglades 

av oro, rädslor och osäkerhet kopplade till den sjukes hälsotillstånd och 

hemodialysbehandlingarna vilka orsakade stora begränsningar. Livssituationen 

påverkade många av de närståendes relationer, där den vårdande rollen och den sociala 

isoleringen hade framträdande platser. Resultatet visade att de närstående hade behov av 

att samtala om existentiella frågor, främst om döden, vilket gav en uppfattning om 

allvaret i de närståendes livssituation. För att lindra och överbrygga svårigheterna som 

de närstående upplevde användes ett flertal strategier som syftade mot att hämta kraft 

och energi för att balansera upp vardagens påfrestningar. Det var inte alltid de egna 

resurserna räckte till och stöd genom samtal och information från sjukvården 

efterfrågades.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Studiens resultat visade att situationen för närstående till hemodialyspatienter följde den 

sjukes livsmönster vilket gjorde att vardagen även för dem innebar krav på anpassning. 

Villkoren dikterades till stor del av de återkommande hemodialysbehandlingarna och 

centralt var hur behandlingen begränsade de närstående. Vardagen upplevdes styrd av 

rutiner samtidigt som situationen präglades av osäkerhet och oro kopplad till den sjukes 

hälsotillstånd, två ytterligheter som båda belastade de närstående. Studier bland andra 
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närståendegrupper visade på liknande erfarenheter, Eriksson och Svedlund (2005) 

beskrev att närstående till kronisk sjuka upplevde att spontaniteten i livet försvann och 

närstående till kroniskt sjuka i Årestedt et al. (2012) studie upplevde frustration när 

sjukdomen begränsade dem från att göra aktiviteter. Närstående till KOL-patienter, 

upplevde stark känslomässig stress relaterat till den sjukes hälsotillstånd (Gabriel et al. 

2014).  

 

Rollen som maka eller make, sambo, dotter eller son osv. skiftade till att få en mer 

vårdande funktion, den förändrade relationen var inte alltid lätt att bära och förhålla sig 

till.  Den vårdande rollen gav upphov till slitningar i relationen, samtidigt som den 

genererade känslor av mening som gav kraft att fortsätta, även något som flera andra 

studier påvisat (Sawatzky & Fowler-Kerry, 2003; Årestedt el al. 2012). Det kan kopplas 

till Leiningers (2000) teori där det betonas att familjen och människors inneboende 

resurser är faktorer som har betydelse för hur individer handskas med sjukdom och 

möter förändringar som sker. 

 

I litteraturstudiens resultat beskrev de närstående den sociala isolering som situationen 

med hemodialysbehandlingarna och den sjukes hälsotillstånd orsakade. Bakgrunden till 

det förändrade sociala livet var flera, bl.a. hemodialysbehandlingens krav, vänner som 

svek och tidsbrist. Social isolering kom till uttryck också i Gabriel et al. (2014) studie 

där närstående till patienter med diagnosen KOL beskrev att de var bundna till hemmet 

och levde ett mycket isolerat liv pga. den sjukes hälsotillstånd. I Sawatzky och Fowler-

Kerry`s (2003) studie berättade närstående till kroniskt sjuka om social isolering som en 

följd av situationen i hemmet, när tillfälle för umgänge fanns orkade de inte, utan 

använde istället tiden till återhämtning. 

 

Njursjukdom med hemodialysbehandling är ett allvarligt tillstånd där döden blir 

påtagligt nära då behandlingen är livsuppehållande, avbryts den avlider den sjuke inom 

några veckor. Existentiella frågor om livet och döden var bakgrunden till många av de 

tankar som de närstående påverkades av i sitt dagliga liv. Något som andra studier också 

vittnade om. I Grapsa et al. (2014) studie om närstående till kroniskt sjuka var de största 

källorna till oro att den sjukes tillstånd skulle förvärras och rädslan för döden.  

 



 

19 
 

 Många närstående använde sig av olika strategier för att få vila och påfyllning av 

energi, men inte alla hade förmågan eller möjligheten att använda positiva sådana. 

Orsaken till de närståendes beslut angående val av strategi förblev okänd om inte 

bakomliggande faktorer utforskades av sjuksköterskan. Leininger menade att människan 

är en individ som kan förstås utifrån det sammanhang den har erfarenhet från, inte 

enbart nationalitet har betydelse utan även yrke, ålder, sexuell läggning, 

funktionshinder, socioekonomiskt status osv. formar människans identitet (Clarke et al. 

2009). Andra studier tog upp strategier som liknade de i föreliggande litteraturstudies 

resultat, som ett positivt förhållningssätt, acceptans och att söka information (Gabriel et 

al. 2014; Seamark et al. 2004).  

 

 I resultatet framkom att de närstående hade varierande erfarenheter från kontakten med 

hälso- och sjukvården. Det förekom beskrivningar där de kände trygghet i kontakten, 

men flera beskrev kontakten i negativa ordalag, t.ex. förekomst av enbart 

envägskommunikation eller att kontakten saknades helt. Vissa kände svårigheter med 

att be om och visa behov av stöd och ville heller inte besvära sjukvårdspersonalen, 

något som ett flertal studier gällande andra kroniska sjukdomar också redogör för 

(Grapsa et al. 2014; Spence et al. 2008; Årestedt et al. 2012). 

 

Önskemål framkom om att sjukvårdspersonalen borde vara de som tog initiativ till stöd 

och ansvara för att delge de närstående information. Leiningers omvårdnadsteori belyser 

att information är en tvåvägskommunikation som bör eftersträvas för att uppnå så god 

vård som möjligt (Leininger & McFarland 2006) och i Socialstyrelsens kompetens-

beskrivning för sjuksköterskor beskrivs att sjuksköterskan ska ha förmåga att 

kommunicera med närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt för att 

möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling (Socialstyrelsen 2005). Studiens 

resultat visade tydligt att det brast i kontakten mellan de närstående och sjukvården, de 

närstående hade svårigheter att uttrycka sina önskemål vilket kunde bero på deras 

utsatta situation. Sjuksköterskor har i grunden en avsikt att främja hälsa vilket Jensen 

och Lidells (2009) studie visade, där sjuksköterskor uttryckte en vilja att vara 

mottagliga för patienter och de närståendes behov. 

 

Föreliggande litteraturstudie visade att de närstående hade en rad önskemål angående 

stöd de efterfrågade, från medmänniskor och sjukvården t.ex. stödjande kontakter, 
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öppna relationer, samtal, individuellt bemötande, att bli inkluderad, samverkan och 

information, både muntlig och skriftlig. Andra studier beskriver också att otillräckligt 

eller inget stöd alls skapade en känsla hos de närstående av att ha blivit utelämnade, det 

fanns behov av att dela upplevelsen av sjukdomen med professionell vårdpersonal då 

stöd från sjuksköterskor lindrade och minskade ångest och rädslor (Mattila et al. 2014; 

Årestedt et al. 2012).  

 

Enligt Polit och Beck (2012) är en utförlig beskrivning av egenskaper i urvalsgruppen 

nödvändiga för en värdering av resultatet. Större delen av studierna, sju av tio artiklar, 

beskrev ålder och/eller kön på deltagarna (Aasen et al. 2011; Axelsson et al. 2014; 

Calvin et al. 2014; Monaro et al. 2014; Pelletier-Hibbert & Sohi 2001; Ziegert et al. 

2005; Ziegert et al. 2008). Övervägande del av deltagarna i studierna var kvinnor, den 

största gruppen bestod av maka eller sambo. Den tydliga majoritet av kvinnor som är 

närstående och vårdar den sjuke beror förmodligen på könsfördelningen bland 

hemodialyspatienter som, enligt Svenskt Njurregisters Årsrapport (2012), bestod av ca 

2/3 män och 1/3 kvinnor. Internationell forskning inkluderades i studien, en från Norge, 

Canada, Australien, två från USA och fem studier som genomförts i Sverige. Detta 

antyder att Sverige ligger i framkant inom forskningen gällande närstående till 

hemodialyspatienter. Polit och Beck (2012) beskriver att undersökningsgruppens 

population bör vara representativ för den stora populationen, således har resultatet god 

generaliserbarhet inom njursjukvården i Sverige. En svaghet är att ingen studie från 

Asien eller Afrika inkluderats då ingen av dessa uppfyllde inklusionskriterierna.  

 

4.3 Metoddiskussion 

I den beskrivande litteraturstudien inkluderades endast kvalitativa artiklar för att få mer 

djupgående beskrivningar av deltagarnas erfarenheter som närstående till 

hemodialyspatienter gällande deras situation och behov av stöd. Intervjustudier ger 

djupare kunskap eftersom deltagarna fritt beskriver sina upplevelser då öppna frågor 

används, vilket gjordes i de flesta studierna. Enligt Polit och Beck (2012) är en 

litteraturstudie att föredra då den bidrar till en stor undersökningsgrupp och därför ett 

bredare resultat. Kvalitativa artiklar gjorde det möjligt att urskilja olika mönster och 

teman, som exempelvis önskan om socialt stöd samt strategier som används för att 

hantera livssituationen, något som inte görs vid kvantitativa studier då svaren bestäms 

utifrån frågorna.  Scott (2012) beskriver att muntliga berättelser uttrycks i nuet, handlar 
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om det förflutna och får sin betydelse i framtiden vilket ger en rikare beskrivning av ett 

fenomen från informanten och en mer livfull berättelse för lyssnaren eller läsaren.  

Fritextordet next of kin användes då detta inte fanns som MeSH-term, men var det bäst 

lämpade för att få den bredd som eftersträvades i studien. Trots att sökningen utfördes 

med sökord som inkluderade flera beskrivningar av närstående och att sökningen 

gjordes i tre databaser, CINAHL, PubMed och PsycINFO, så krävdes en utökning av 

tidsintervallet från tio till femton år för att få tillräckligt underlag för litteraturstudien. 

Det visade sig dock att tidsintervallet inte hade någon betydelse när de närståendes 

situation och behov av stöd sammanställdes i resultatet, den äldsta artikeln från år 2000 

hade stor samstämmighet med artiklarna från år 2014.  

 

De inkluderade studierna översattes från engelska till svenska eftersom samtliga valda 

artiklar var skrivna på engelska. Författarna har goda kunskaper i engelska och 

översättningsprogram användes vid oklarheter, en viss risk för feltolkning kvarstår 

dock. Alla de inkluderade artiklarna var etiskt godkända, detta är en styrka för studien 

enligt Polit och Beck (2012). I tre av de inkluderade svenska studierna var två författare 

involverade i samtliga, och i två av dessa var ytterligare en författare inblandad. Detta 

kan ses som en styrka då dessa författare tillsammans bedrivit forskning inom detta 

område under flera års tid och därför innehar stora kunskaper beträffande situationen för 

närstående till hemodialyspatienter och deras behov av stöd (Ziegert & Fridlund 2000; 

Ziegert et al. 2005; Ziegert et al. 2008).  

 

4.4 Kliniska implikationer 

Hemodialys är en behandling som påverkar de närstående i hög grad och blir mer 

framgångsrik om familjen integreras i vården. Det är viktigt för sjuksköterskan att följa 

med inom aktuell forskning och att praktisera forskningsresultat och omvårdnadsteorier 

i det vardagliga arbetet. Det är en önskan att studiens resultat ska öka kunskapen om 

närstående till hemodialyspatienter och i framtiden tillvarata deras kunskaper och 

använda dessa som en resurs i vården.  

 

Sjuksköterskor på hemodialysmottagningar behöver ökad förståelse för de närståendes 

livssituation och behov samt kunskaper om kommunikation för att kunna förbättra 

omvårdnaden så att även de närstående inkluderas. Sjuksköterskans förståelse och 

omsorg för de närståendes situation och behov av stöd är av stor vikt, även Leininger 
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betonade att omvårdnad är nödvändig för välbefinnande och hälsa. En tidig kontakt och 

en öppen relation mellan närstående och sjuksköterskan främjar framtida dialog och 

informationsutbyte. Individuellt anpassat stöd kan utformas med hjälp av en speciell 

kontaktsjuksköterska som ska finns tillgänglig även mellan dialysbehandlingarna. I 

dennes arbetsuppgifter ingår information till den närstående om njursjukdomen, 

hemodialysbehandlingen och hur de kan agera i olika situationer relaterat till den sjukes 

tillstånd. Kontaktsjuksköterskan bör erbjuda känslomässigt stöd med uppföljning om 

den närstående önskar det, samt ge både muntlig och skriftlig information särskilt 

avsedd för närstående till hemodialyspatienter. Denna kontakt bör vara regelbunden, 

fortgå kontinuerligt samt utgå från den närståendes aktuella behov. 

 

Ett passande stödsystem behöver byggas upp för de närstående. Genom att skapa 

nätverk eller anordna återkommande möten på hemodialysmottagningen som 

sjuksköterskan ansvarar för, erbjuds tillfällen för de närstående att möta andra i liknande 

situation. Anhöriggrupper kan verka stödjande för de närstående och fungera som ett 

forum där tankar och erfarenheter utbyts. Ett annat typ av stöd kan vara att förmedla 

kontakt mellan erfarna patienter med familjer och nystartade då de erfarna kan fungera 

som en viktig stödjande resurs för de nya familjerna.  

 

För att identifiera hälsa i vardagslivet bland närstående till hemodialyspatienter behöver 

instrument utvecklas som bedömer när och hur de närstående upplever det största 

välbefinnandet, om de har utrymme för avkoppling och återhämtning och vilket typ av 

stöd de behöver i sitt vardagsliv. Instrumentet kan användas både av de närstående 

själva eller tillsammans med kontaktsjuksköterska eller kurator. Att ha tillgång till stöd 

via kurator som hjälper de närstående att hantera vardagen kan vara värdefullt. Det kan 

vara svårt att fatta beslut som rör ens egna behov av återhämtning och avkoppling, 

kurator kan stödja och ge handledning i detta. 

 

Kunskap om närståendes situation behöver implementeras i sjuksköterskeutbildningen 

för att skapa bättre förståelse för de närståendes behov.  

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Föreliggande litteraturstudie visade att ytterligare forskning i ämnet behövs då få 

kvalitativa studier genomförts. Hemodialysmottagningarna i Sverige speglar dagens 
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mångkulturella samhälle med ökande antal patienter och närstående med olika 

nationaliteter, därför är det nödvändigt med forskning på denna patient- och 

närståendegrupp för att belysa deras situation.   

 

4.6 Slutsats 

Resultatet i föreliggande studie visade att närstående till hemodialyspatienter hade en 

komplex livssituation då den sjukes tillstånd och behandling begränsade vardagen och 

skapade stor osäkerhet. De närståendes liv kunde liknas vid en väv, där alla trådar i 

väven på ett eller annat sätt påverkade varandra och hade förbindelse till njursjukdomen 

och hemodialysbehandlingen Den sjukes tillstånd krävde en livsuppehållande 

behandling, sjukdomens allvarliga natur medförde att rädslan för döden var ständigt 

närvarande. Stödet från sjukvården till de närstående upplevdes som mer betydelsefullt 

än stödet från övrig omgivning, vilket speglar hur viktig kontakten med sjukvården var. 

De närstående hade svårigheter att uttrycka önskemål om stöd och efterfrågade initiativ 

till samtal från sjukvården. 
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Bilaga 1. Artiklarnas metod 
 
Författare 
År 

Titel Design  Undersökningsgrupp Datainsamlings- 
metod 

Dataanalysmetod 

Aasen et al. 
(2011) 
 
 
 
 
 

The next of kin of 
older people 
undergoing haemo-
dialysis: a 
discursive 
perspective on 
perceptions of 
participation  
 

Undersökande och 
beskrivande design.  
 

Sju familjemedlemmar 
från Norge. Fyra fruar 
bodde med sina män, en 
dotter bodde med sin 
far, en dotter besökte sin 
mor dagligen, en son 
delade ansvaret med 
sina systrar.  

Kvalitativa enskilda 
intervjuer med öppna 
frågor, i hemmet samt i 
lämpligt rum på 
sjukhuset. 

Kritisk diskurs 
analys. 

Axelsson et al. 
(2014) 
 
 

Meanings of being 
close relative of a 
family member 
treated with 
haemodialysis 
approaching end of 
life  
 

Kvalitativ, tolkande 
design. 

14 nära släktingar till 
avlidna hemodialys-
patienter från Sverige 
48-93 år. Två döttrar, en 
son, en syster, nio fruar, 
en man.  Makarna hade 
varit gifta mellan 45-60 
år.  

Enskilda intervjuer 3-13 
månader efter patientens 
död, i hemmet eller på 
intervjuarnas kontor. 
Deltagarna upp-
muntrades att berätta 
fritt om deras 
upplevelser, och 
intervjuerna började 
med en öppen fråga. 

Intervjuerna tolkades 
med en fenomenologisk 
hermeneutisk metod.  

Calvin et al. 
(2014) 
 
 

Understanding of 
Advance Care 
Planning by 
Family Members 
of Persons 
Undergoing 
Hemodialysis  
 

Kvalitativ, 
beskrivande design.  

18 familjemedlemmar 
till hemodialys-patienter 
från USA, 21-67 år, 
medelålder 42 år. Sju 
vuxna barn, ett syskon, 
en förälder, en 
brorsdotter, en 
svärdotter, sju äkta 
makar.  

Enskilda intervjuer (60 
min) med berättande 
intervju tillväga-
gångsätt. 15 intervjuer 
ägde rum i deltagarnas 
hem, tre intervjuer 
genomfördes i 
meditationsrum, allmänt 
bibliotek och 
sjukhusrum. 

Kvalitativ innehålls-
analys.  

Ekelund & 
Andersson 
(2009) 
 
 
 

”I need to lead my 
own life in any 
case”- A study of 
patients in dialysis 
with or without a 
partner  
 

Kvalitativ, 
beskrivande design.  

39 hemodialys eller 
peritonealdialyspatienter 
från Sverige. 21 makar 
eller sambos. 
29 patienter samt 
15 makar eller sambos 
deltog vid alla tre 
intervju-tillfällena.  

Enskilda, semi-
strukturerade intervjuer, 
fråge-formulär-
baserade, i hemmet samt 
per telefon. Första 
intervjun gjordes i 
deltagarnas hem, de två 
följande 6 och 18 
månader senare via 
telefon.  

Kvalitativ innehålls-
analys.  

Monaro et al. 
(2014) 
 
 

A “lost life”: 
coming to terms 
with haemodialysis  
 

Kvalitativ 
beskrivande design.  

11 hemodialys-patienter 
samt  
fem anhörigvårdare från 
Australien med 
medelåldern 64 år, 
varav två fruar, en 
make, en mamma och 
en dotter. 
 

Semistruktur-reade 
intervjuer. 
Deltagarna intervjuades 
var för sig utom en 
mamma samt en 
hemodialyspatient. 

Fenomenologisk analys.  

Pelletier-Hibbert 
& Sohi (2001) 
 
 
 
 

Sources of 
Uncertainty and 
Coping Strategies 
Used by Family 
Members of 
Individuals Living 
with End Stage 
Renal Disease  
 

Kvalitativ 
beskrivande design.   

41 familjemedlemmar 
till hemodialys- eller 
peritonealdialys- 
patienter från Canada 
(HD på sjukhus 53,6 %, 
PD 41,4 %, hem-HD 7,3 
%). Makar, vuxna barn, 
syskon, en brors/syster-
dotter, en svärdotter. 
Medelålder 55 år (34-81 
år), Kvinnor 82,9 %.  

Fokusgrupp intervjuer 
med öppna frågor. Sex 
fokus-grupper med 4-6 
deltagare i varje grupp. 
De flesta intervjuer ägde 
rum i ett konferens-rum 
på sjukhuset. 

Tematisk analys.  
 

White et al. 
(2004) 
 
 
 
 

“Going Forward”: 
Family Resiliency 
in Patients on 
Hemodialysis  
 

Kvalitativ 
beskrivande design.  

Sex hemodialys-
patienter samt sex 
makar från USA, 
och i tre fall med tillägg 
av tre barn, två 
tonåringar samt en 
vuxen dotter, på begäran 
av informanterna själva.  
 

Intervjuer (60-120 min), 
spontana berättelser 
guidade av frågor. 
Informanterna 
intervjuades enskilt två 
gånger samt 
tillsammans en gång i 
hemmet. 

Analys via dataprogram 
NUD*IST, där teman 
bildades.  
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Författare 
År 

Titel Design  Undersökningsgrupp Datainsamlings- 
metod 

Dataanalysmetod 

Ziegert & Fridlund  
(2000) 
 
 

Conceptions of life 
situation among 
next-of-kin of 
haemodialysis 
patients  
 

Kvalitativ 
beskrivande design. 
 

12 närstående till 
hemodialys-patienter 
från Sverige.  
 

Intervjuer (20-40 min) 
med öppna frågor på en 
plats de valt själva.  
 

Kvalitativ 
innehållsanalys med 
fenomenografisk ansats.   

Ziegert et al. 
(2005) 
 
 

Health in everyday 
life among spouses 
of haemodialysis 
patients: a content 
analysis 
 

Undersökande och 
beskrivande design.  

13 makar till 
hemodialys-patienter 
från Sverige. 
 

Intervjuer baserade på 
tre huvud-frågor. 
Intervjuerna gjordes 
enskilt utan närvaro av 
den sjuke i deltagarnas 
hem. 

Kvalitativ innehålls-
analys.  

Ziegert et al. 
(2009) 
 
 

”Time for dialysis 
as time to live”: 
Experiences of 
time in everyday 
life of the Swedish 
next of kin of 
hemodialysis 
patients.  
 

Undersökande och 
beskrivande design.  

Tjugo närstående från 
Sverige. Medelålder 58 
år. Femton kvinnor och 
fem män, varav elva 
fruar, två män, fem 
vuxna barn, en mor,  
en far. 13 bor med, sex 
bor nära och en bor 
långt bort från patienten.  

Enskilda intervjuer (30-
60 min) i hemmet med 
öppna frågor.  
 

Kvalitativ innehålls-
analytisk metod.  
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Bilaga 2. Artiklarnas resultat 
 
Författare Syfte Resultat 
Aasen et al. Undersöka hur familjemedlemmar 

uppfattar deltagande omkring livslång 
hemodialys- 
behandling för  äldre personer. 

Tre teman identifierades: att vårda och ta kontroll, att kämpa för att bli 
involverad, att bli bortglömd och maktlös. Det första temat berör 
relationen mellan patient och familjemedlem, det andra och tredje temat 
berör relationen med sjukvårdsteamet. 

Axelsson et 
al. 

Att beskriva och belysa betydelsen av 
att vara nära släkting till en svårt sjuk 
familje-medlem, som behandlades med 
hemodialys och närmade sig livets 
slutskede. 

Den strukturella analysen formulerades i sex teman: strävan efter att 
vara stödjande och hjälpsam utan att skada den sjuke personens 
självkänsla, behov av ökad styrka och stöd, balansera viljan att hjälpa 
med ens egna pågående liv, ökande ansvar involverar dilemman, strävan 
efter ett bra liv tillsammans just nu, leva med medvetenhet om döden. 

Calvin et al. Utforska hemodialys-patienters 
familjemedlemmars förståelse för 
beslutsprocessen vid vård i livets 
slutskede. 

Tre teman identifierades. Familjemedlemmarna kände en plikt att 
skydda den sjuke genom att: dela bördor, normalisera livet och 
individanpassad vård. 

Ekelund & 
Andersson 

 

Att identifiera psykologiska och 
psykosociala problem hos patienter i 
dialys och hos deras partners. 

   Fem teman identifierades: 
betydelsen av individualiserad behandling, beroende av apparatur, 
konsekvenser av sjukdomen och dess behandling, framtidstro och tankar 
rörande liv och död. 

Monaro et 
al. 

Att fånga det väsentliga i berättelsen när 
patienten och de närstående beskrev 
upplevelsen av första tiden i 
hemodialys. 

Tidiga dialysupplevelser innehöll stor sorg och chock och en upplevelse 
av ”ett förlorat liv”. De närstående upplevde att vården ständigt pågick 
och krävde intensiv uppmärksamhet. 

Pelletier-
Hibbert & 
Sohi 

Undersöka familjemedlemmars 
upplevelse av dialyspatienters 
behandling.   

  Teman som handlade om osäkerhet inkluderade: den sjukes hälsa, dialys-  
  behandlingen, potentiell förlust av den sjuke, och/eller möjligheten till  
  njurtransplantation. Följande copingstrategier användes: leva varje dag 
som  
  den kommer, hitta positiv mening, hoppas på en njurtransplantation 
och/eller  
  att få stöd från sin gudstro.  
 

White et al. Att undersöka anpassnings-förmågan i 
familjer drabbade av hemodialys. 

  Flera teman kunde ses som beskrev hur deltagarna hanterade situationen: 
att  
  vara i dialys, strategier och resurser, bibehålla normalitet samt ha en 
positiv  
  livssyn. 

Ziegert & 
Fridlund  
(2000) 
 

Att beskriva hur närstående till 
hemodialyspatienter upplever sin 
situation 

   6 beskrivande kategorier framträdde: 
känsla av begränsning, känsla av social isolering, en känsla av en 
förändrad livsvärld, en känsla av trygghet i livet, en känsla av en 
hotande framtid och att främja hälsa 

Ziegert et al. 
(2005) 
 

Att undersöka erfarenheter av hälsa 
bland makar till hemodialys-patienter. 

  Vardagshälsan karaktäriserades av hinder och möjligheter, åtaganden 
och  
   bekymmer. Förekomst av kategorierna i intervjuerna: 

svårigheter 50 % 
uthållighet 35 % 

   oberoende 16 %. 
Ziegert et al. 
(2009) 
 

Undersöka de närståendes upplevelse av 
tiden i vardagen när de vårdar en 
familje-medlem som får hemodialys-
behandling 

Hemodialysbehandling var tidskrävande och krävde noggrann planering 
av vardagslivet och involverade de närstående till stor del. Innehållet av 
tiden i vardagslivet uttrycktes enligt följande beskrivande kategorier: 
splittrad tid, intetsägande tid och oavbruten tid. Resultatet visade hur 
vardagslivet för de närstående minimerades och att det gemensamma 
livet krympte. 

 
 
 


