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Sammanfattning 

Bakgrund: Varje år behandlas ungefär 2900 personer med hemodialys, vilket innebär att 

blodet renas från slaggprodukter via en dialysmaskin. När en person påbörjar en dialysbe-

handling förändras hela deras liv och de behöver finna sätt att hantera det på. Copingstrategier 

kan vara till hjälp för patienten i den jobbiga processen. Det är också viktigt för patienten att 

sjuksköterskan finns där och ger stöd samt anpassad information.  

Syfte: Att beskriva patienter med njursjukdomars erfarenheter av att leva med dialysbehand-

ling, samt att beskriva de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetoder. 

Metod: En beskrivande design har använts i denna litteraturstudie. 14 vetenskapliga artiklar 

med kvalitativ ansats har använts. 

Huvudresultat: Dialysbehandling är en tuff process som påverkar patienten både fysiskt, 

psykiskt och existentiellt. Tiden som patienten tvingas lägga ner tillsammans med dialysma-

skinen inkräktar på patientens vardag såpass att de inte har möjlighet att resa bort längre än ett 

par dagar. Patienten måste genomgå dialysbehandlingen för att överleva, trots den upplevda 

rädslan och smärtan. Ett sätt att hantera alla känslor och den trötthet patienten upplever är 

genom att använda sig av copingstrategier. Artiklarna som använts i studien är kvalitativa där 

intervjuer använts för att få fram deltagarnas erfarenheter. 

Slutsatser: Patienterna påverkas mycket av den tuffa dialysbehandlingen. Det krävs att pati-

enten klarar av att hantera den tuffa processen för att överleva sin sjukdom, oavsett alla nega-

tiva och påfrestande konsekvenser som det medför. Sjuksköterskan kan utgöra stöd och hjälpa 

patienten med att ge den information samt hitta de resurser som patienten behöver för att han-

tera situationen. 

 

Nyckelord: Hemodialys, Erfarenheter, Njursjukdom 

 

 

 

  



 

 

 

Abstract 

Background: About 2,900 people goes through hemodialysis every year. That means that the 

blood is cleaned of waste products through a dialysis machine. When a person begins a 

dialysis treatment their lives is changing and they need to find ways to manage it. Coping 

strategies may be helpful to the patient in the tough process. It is also important for the patient 

that the nurse is there and provides support and customized information. 

 Aim: To describe patients with kidney diseases experiences of living with dialysis treatment, 

and to describe the included articles´ methods for data collection. 

Method: A descriptive design was used in this study. 14 scientific articles with qualitative 

approach has been used. 

Results: Dialysis treatment is a tough process that affects the patient physically, 

psychologically and existentially. The time that the patient have to spend with the dialysis 

machine is intruding with the patient's everyday life so much that they do not have the 

opportunity to travel for longer than a few days. Patients must undergo dialysis treatment to 

survive, despite the perceived fear and pain. One way to deal with all the emotions and the 

fatigue the patient may experience is through the use of coping strategies. The articles used in 

the study are qualitative interviews which have been used to obtain participants' experiences. 

Conclusion: Patients can be affected a lot when they undergo the tough dialysis treatment. It 

requires that the patient can handle the tough process of surviving the disease, no matter what 

all the negative and distressing consequences it brings. The nurse can be a great support and 

help the patient by providing the information and finding the resources that the patient needs 

to handle the situation. 

 

Keywords: Heamodialysis, Experience, Kidney failure 
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1. Introduktion 

1.1 Njurarnas funktion 

Njurarna är ett organ i kroppen med flera olika funktioner. En av de viktigaste funktionerna är 

regleringen av vatten och joner samt att utsöndra skadliga ämnen. Njurarna sköter detta 

genom tre processer: filtration, reabsorption och sekretion, vilket leder till färdig urin som 

transporteras ut från kroppen (Christensen 2012). Andra funktioner som njurarna har är att 

reglera syra-bas- och elektrolytbalansen, samt att bilda renin, erytropoetin och aktivt D-

vitamin (Gulbrandsen 2011).  

Njurarnas funktion kan försämras av intag av läkemedel som påverkar natriumutsöndringen, 

samt obehandlade njurstenar (Feehally & Khosravi 2015). Andra orsaker kan vara sjukdomar 

som exempelvis Diabetes Mellitus och Hypertoni, även kontrastmedel som används vid 

undersökningar kan påverka njurarna negativt (Ericsson & Ericsson 2013). I första hand an-

vänds läkemedel som behandling vid nedsatt njurfunktion, för att öka blodgenomströmningen. 

Om inte läkemedel fungerar som behandling, är dialys nödvändigt för att behålla en bra 

vätske- och elektrolytbalans (Berntzen et al. 2011). Behandlingsmålet för en patient med njur-

sjukdom, är också att lindra symtom, motverka komplikationer på organ och bibehålla nutrit-

ionsstatus. Detta för att symptomen som uppkommer vid njursjukdom är bestående i större 

eller mindre omfattning beroende på hur patienten svarar på behandlingen (Aurell & Samu-

elsson 2008). 

1.2 Behandling med dialys 

Det finns två dialysmetoder vid njursjukdom, vilka är hemodialys samt peritonealdialys. 

Varje år behandlas ungefär 2900 personer med hemodialys och 850 personer med peritoneal-

dialys i Sverige (FASS 2011). Vid peritonealdialys som kan ske i hemmet, tillförs dialysväts-

kan till buken via en peritonealdialyskateter och renar kroppen från slaggprodukter samt drar 

vätska. När buken töms på dialysvätskan följer slaggprodukterna och överskottsvätskan med 

dialysvätskan ut ur kroppen (Ericson & Ericson 2013). Peritonealdialys innebär att cirka 2 

liter dialysvätska tillförs 3-5 gånger per dygn och byts vid varje tillfälle, vilket gör att det 

ständigt är dialysvätska i bukhålan (Vårdhandboken 2013).  

Hemodialys innebär att blodet renas från slaggprodukter och överskottsvätska dras bort med 

hjälp av en dialysmaskin. Ett sätt att koppla sig till dialysmaskinen är genom en Artär-Ven 

fistel som är en sammankoppling av två blodkärl som sitter i underarmen. Från Artär-Ven 

fisteln förs blodet via en dialysnål som sitter i en kärlkateter och sedan vidare till dialysma-
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skinen för rening av slaggprodukter. Det renade blodet återförs sedan via Artär-Ven fisteln 

tillbaka till kroppen. Reningen av blodet i dialysmaskinen sker genom konstgjorda membran 

som blodet filtreras genom (Ericson & Ericson 2013). Hemodialys sker vanligen tre gånger i 

veckan och varje tillfälle varar omkring 4-5 timmar (Vårdhandboken 2013). I denna studie 

ligger fokus på patienters erfarenhet av hemodialysbehandling. 

1.3 Sjuksköterskans uppgift 

Sjuksköterskans uppgift är att ge stöd till patienten samt ge den kunskap patienten är i behov 

av och efterfrågar (Forsberg et al. 2002). Sjuksköterskan behöver själv ha kunskap om upple-

velser kring att ha en kronisk sjukdom och hur det kan påverka livskvalitén, för att kunna ge 

patienten det stöd den behöver. Sjuksköterskans motiverande och stödjande funktion har stor 

betydelse för patientens psykosociala välbefinnande, då en patient med njursjukdom kan 

känna en stark oro för att avlida (Gulbrandsen 2011). Sjuksköterskan ska i sitt möte med en 

patient som upplever mycket känslor ansvara över att kontakta anhöriga för att ge råd om den 

känslofyllda situationen och vikten av deras stöd till den drabbade patienten (Kalfoss 2011). 

Flertal sjuksköterskor uppger att en bra omvårdnad vid dialysbehandling är att ge en personlig 

omvårdnad, där hela människan tas om hand och patienten får dela med sig av sina upplevel-

ser. Det är av stor vikt att patienten får utbildning om dialysbehandling, vilket kräver att sjuk-

sköterskan delger sin kunskap inom ämnet (Bennett 2011). Sjuksköterskor upplever det emot-

ionellt jobbigt att vårda svårt njursjuka patienter. Det är därför viktigt med en bra vårdrelation 

för att kunna samtala och sätta ord på känslor som kan uppkomma vid svåra behandlingar 

samt vid en långt gången njursjukdom (Ho et al. 2010).  

Njursjukdomar påverkar patienten fysiskt, psykiskt och existentiellt (Gulbrandsen 2011). När 

en patient påbörjar dialysbehandling förändras ofta sättet att leva på, från att vara en person 

som står på egna ben till att sedan tillbringa många timmar på sjukhuset i en dialysmaskin 

(Gulbrandsen 2011). Patienter med njursjukdomar får ofta restriktioner gällande kost och 

vätska eftersom de har en nedsatt njurfunktion som gör att de inte kan utsöndra vätska och salt 

i normal utsträckning, vilket kan leda till påverkan på kroppen som exempelvis perifera ödem. 

Sjuksköterskan behöver hjälpa patienten att kontrollera detta, vilket exempelvis kan göras 

med kost- och vätskelistor (Vårdhandboken 2013). Om patienten har behov av att träffa andra 

professioner som kurator eller dietist som kan ge stöd inom specifika kompetensområden, ska 

sjuksköterskan kontakta dem (Friedrichsen 2012). Det är också viktigt att ge information till 

anhöriga så att de får sina frågor besvarade och lättare kan hantera situationen. Informationen 

bör vara individuellt anpassad samt förmedlas i flera former (Lindqvist & Rasmussen 2009). 
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Om patienten eller anhöriga får otillräcklig information kan det leda till funderingar, oro och 

osäkerhet (Frejd et al. 2008).  

1.4 Teoretisk referensram 

En kronisk njursjukdom kräver livslång behandling för att patienten ska kunna ha en så god 

livskvalitet som möjligt. För att detta ska kunna uppnås krävs olika former av strategier (Gul-

brandsen 2011). Copingstrategier kan då komma till användning för att kontrollera eller 

minska de negativa känslorna (Folkman 1997). Genom att använda copingstrategier kan en 

person lättare hantera sin känslofyllda situation, vilket kan leda till en positiv förändring samt 

att de kan finna mening och upprätthålla sin egen självbild. Några copingstrategier som kan 

användas är problemfokuserad coping, emotionsfokuserad coping och meningsskapande co-

ping (Kalfoss 2011). Problemfokuserad coping innebär att personen pratar om situationen och 

får sätta ord på sin sorg (Milberg 2012). Emotionsfokuserad coping kan innebära förnekelse 

och att personen undviker den okontrollerbara situationen (Miller & Mangan 1983), medan 

meningsskapande coping innebär att personen omvärderar problemet och hittar en mening i 

vardagen (Kalfoss 2011). Vilken copingstrategi personen väljer styrs av vilken personlighet 

som personen har samt av hur svår situation som den ställs inför (Miller & Mangan 1983). 

1.5 Problemformulering 

Nedsatt njurfunktion kan bero på läkemedel, kontrastmedel, infektioner samt andra sjukdomar 

i kroppen som kan påverka njurarna negativt. Dialys är en livslång behandling vid njursjuk-

dom som kan väcka svåra funderingar och känslor hos patienten, som exempelvis en oro och 

osäkerhet över om kroppen kommer klara av behandlingen eller om det kommer leda till dö-

den. Det här kan bidra till att sjuksköterskor upplever det emotionellt jobbigt att vårda patien-

ter med svår njursjukdom. Tidigare forskning visar att copingstrategier kan användas i svåra 

situationer för att hantera känslor och funderingar, vilket kan hjälpa patienten under dialysbe-

handlingen (Miller & Mangan 1983). En bra vårdrelation är också viktig för att kunna samtala 

och sätta ord på känslor som kan uppkomma vid svåra behandlingar samt vid en långt gången 

njursjukdom (Ho et al. 2010). Sjuksköterskans uppgift är att ge individanpassad information 

och stöd till patient och anhöriga, då det behövs kunskap om hur det är att leva med en kro-

nisk sjukdom och hur det kan påverka livskvalitén. Det är av stor vikt att patienten får en per-

sonlig omvårdnad där det ges tillfälle att delge sina tankar och upplevelser, vilket kan bidra 

till en bättre omvårdnad (Bennett 2011). Utifrån det här vill författarna till denna litteraturstu-

die öka kunskapen hos sjuksköterskan om hur de kan ge en god omvårdnad till patienter som 

genomgår dialys. 
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1.6 Syfte  

Syftet är att beskriva patienter med njursjukdomars erfarenheter av att leva med dialysbehand-

ling, samt att beskriva de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetoder.  

1.7 Frågeställningar  

• Hur beskriver patienter med njursjukdom sina erfarenheter av att leva med dialysbehand-

ling? 

• Vilken datainsamlingsmetod har använts i de granskade artiklarna? 

2. Metod 

2.1 Design 

En beskrivande design har använts, då det anses vara en lämplig design till en litteraturstudie 

(Polit & Beck 2012). 

2.2 Databaser 

Databaserna som har använts i denna studie är Cinahl och PubMed samt Medline som blir 

tillgänglig via PubMed (Polit & Beck 2012). De är databaser med inriktning på omvårdnads-

forskning. Examensarbetet har sitt fokus inom omvårdnad, och då är det dessa databaser som 

anses bäst lämpade (Willman et al. 2011). 

2.3 Sökord 

För att hitta relevanta artiklar i Pubmed och Cinahl användes fritext med sökorden Kidney 

failure, Dialysis, Experience, Qualitative och Patient. Booleska termen ”AND” användes för 

att begränsa urvalet samt för att endast hitta artiklar som inkluderade alla sökorden (Polit & 

Beck 2012). Dessa sökord valdes eftersom de är relevanta för studiens syfte samt frågeställ-

ning, vilket gav träffar på artiklar som kunde användas i denna studie. Fritext i sökningarna 

användes då sökorden inte ingick i Mesh-termer och Cinahl Headings. Användning av Mesh-

termer och Cinahl Headings vid sökningarna i databaserna, resulterade i en för smal sökning 

och irrelevanta träffar för studiens syfte. Ingen specificering av njursjukdomar eller sjukdo-

mens uppkomst har valts, vilket också bidrog till att Mesh-termer och Cinahl Headings inte 

kunde användas. Sökningarna till föreliggande litteraturstudie har gjorts under februari 2016. 
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2.4 Urvalskriterier/ Sökstrategi 

Begränsningar gällande sökkriterierna som har valts är artiklar nyare än 16 år, engelska och 

människa. De valda artiklarna till studien är dock publicerade mellan årtalen 2006-2014. I 

Cinahl har även peer rewied och linked full text använts som begränsning. Endast artiklar som 

har ansetts vara relevanta för syftet har valts ut. Artiklar med en kvalitativ ansats, som handlar 

om hemodialys och som har ett patientperspektiv har också valts som inklusionskriterier i 

både Cinahl och i PubMed. Inklusionskriterierna är utvalda för att på bästa sätt kunna besk-

riva patienters erfarenheter av dialysbehandling, då informationen från studierna är framtagna 

via intervjuer. I exklusionskriterierna ingick andra litteraturstudier, vilket sorterades bort di-

rekt. De här artiklarna uteslöts från litteraturstudien eftersom de inte framkom erfarenheter på 

rätt sätt för syftet. Författarna utförde databassökningarna i varsin databas och förde en dialog 

om vilka artiklar som skulle granskas vidare. De artiklar som hittades lästes igenom individu-

ellt för att se om de svarade på examensarbetets syfte och om de var relevanta för urvalskrite-

rierna.  

2.5 Utfall av databassökningar  

Tabell 1. Sammanställning av söktermer, antal träffar per sökord och tänkbara artiklar till 

examensarbetet 

Databas Söktermer Antal träffar Lästa 

abstrakt 
Möjliga 

artiklar 

exklusive 

dubbletter 

Valda artiklar 

exklusive 

dubbletter 

Cinahl Kidney failure AND Dialysis AND Qualitative 

AND Experience AND Patient 
47 47 15 8 

Pubmed Kidney failure AND Dialysis AND Qualitative 

AND Experience AND Patient 
33 33 11 6 

 Totalt 80 80 26 14 
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Figur 1. Urvalsprocessen av artiklar  

2.6 Dataanalys 

Frågeställning ett har bearbetats i de 14 utvalda artiklarna som utgör grunden till föreliggande 

studie genom att författarna individuellt läste alla artiklarna flera gånger för att få en förstå-

else för vad artiklarna handlade om. En noggrann granskning av resultatdelen i artiklarna 

gjordes, där överstrykningspennor i olika färger användes för att markera det som svarade på 

frågeställning ett. Anteckningar på det viktigaste i artiklarna gjordes. Sedan genomfördes en 

gemensam genomgång av artiklarna och en tematisk analys utfördes för att finna mönster, 

likheter samt skillnader. Artiklarna granskades igen och de olika teman samt underkategorier 

som hittats markerades ut och kodades i artiklarna. Kodningen gjordes då det blev lättare att 

sammanföra de likheter och skillnader som hittats i artiklarna. De låg sedan till grund för ru-

brikerna i den föreliggande studiens resultatdel. Artiklarna med liknande erfarenheter sam-

manställdes genom en gemensam diskussion och skrevs sedan ned under respektive tema (Po-

lit & Beck 2012). 

Frågeställning två bearbetades på liknande sätt i de utvalda artiklarna. Metodologiska 

aspekten har granskats gemensamt av författarna, genom att läsa igenom artiklarnas datain-

samlingsmetoder, ta anteckningar och markerade det som svarade på frågeställningen med 

överstrykningspenna. Anteckningarna har sedan sammanställts för att författarna ska kunna 
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svara på den metodologiska frågeställningen (Polit & Beck 2012). För att stärka innehållsva-

liditet, trovärdighet och pålitlighet har författarna läst på och satt sig in i ämnet. 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

Plagiering får inte förekomma i ett examensarbete, vilket går under god forskningsetik. För-

fattarna är medvetna om att egna åsikter inte får påverka presentationen av data eller medvetet 

feltolka resultatet för att leva upp till examensarbetets syfte (Kjellström 2012). 

3. Resultat 

Nedan presenteras resultatet utifrån två tabeller, där tabell 2 svarar på studiens två frågeställ-

ningar. Tabell 3 visar upp en sammanfattning av de valda artiklarna som svarar på frågeställ-

ning ett. Sedan följer resultatet i löpande text från de valda artiklarna som svarar på fråge-

ställning ett, under tre kategorier med tre underkategorier under varje kategori. De tre katego-

rierna är: Erfarenheter av förändring i livssituationen vid dialysbehandling, Emotionella erfa-

renheter vid dialysbehandling samt Copingstrategier vid dialysbehandling. Erfarenheter av 

förändring i livssituationen vid dialys är inriktad på de fysiska upplevelserna och har underru-

brikerna: Begränsningar i vardagen vid dialys, Fysiska förändringar vid njursjukdom och dia-

lys, samt Smärta. Det andra temat som är Emotionella erfarenheter vid dialys tar upp den psy-

kiska aspekten av upplevelserna och har underrubrikerna: Tankar om överlevnad med dialys, 

Trötthet samt Rädsla och chock. Sista temat som är Copingstrategier vid dialys är uppdelade i 

de olika strategierna vilka är: Problemfokuserad copingstrategi, Emotionsfokuserad co-

pingstrategi och Meningsskapande copingstrategi. Resultatet som svarar på frågeställning två 

kommer sedan i löpande text under rubriken: Metodologiska aspekten. 

Tabell 2. Presentation av valda artiklar  

Författare Titel Design/ ansats Undersöknings-

grupp 
Datainsamlings-

metod 
Dataanalysmetod 

Al-Arabi, 

USA 2006 
Quality of Life: 

Subjective De-

scription of Chal-

lenges to Patients 

With End Stage 

Renal Disease 

Kvalitativ ansats, 

deskriptiv design 

80 patienter över 18 

år med ESRD som 

haft tre eller fler 

HD-behandlingar i 

veckan, det senaste 

året 

Semistrukturerade 

intervjuer  
Innehållsanalys  

Axelsson, 

Randers, 

Jacobson & 

Klang, 

Sverige 2012 

Living with hae-

modialysis when 

nearing end of life 

Kvalitativ ansats, 

deskriptiv design 
8 vuxna med ESRD 

som blivit behandlad 

med HD I minst 3 

månader och inte 

väntar på en ny 

njure 

Intervjuer med 

öppna frågor 
Fenomenologiskt 

hermeneutisk 

analys i tre faser  
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Bourbonnais & 

Tousignant, 

Canada 2012 

The Pain Experi-

ence Of Patient On 

Maintenance He-

modialysis 

Kvalitativ ansats, 

deskriptiv design 
25 patienter över 18 

år som behandlats 

med HD minst en 

månad 

Semistrukturerade 

intervjuer 
Innehållsanalys 

Clarkson & 

Robinson, 

USA 2010 

Life on Dialysis: A 

Lived Experience 
Kvalitativ ansats, 

deskriptiv och 

explorativ feno-

menologisk 

design 

25 patienter över 18 

år och som behand-

lats med dialys 

minst 3 månader 

Intervjuer med 

öppna frågor 
Innehållsanalys 

Herlin & 

Wann-

Hansson, Sve-

rige 2010 

The experience of 

being 30-45 years 

of age and depend-

ing on haemodial-

ysis treatment: a 

phenomenological 

study  

Kvalitativ ansats, 

explorativ feno-

menologisk 

design  

9 patienter mellan 

30-45 år, som haft 

HD behandling i 

minst 6 månader  

Intervjuer med 

öppna frågor 
Fenomenologisk 

dataanalys enligt 
Giorgi´s fyra prin-

ciper 

Kaba, Bellou, 

Iordanou, 

Andrea, Ky-

ritsi, Georgi-

anni, Zetta & 

Swigart, 

Grekland 2007 

Problems experi-

enced by haemo-

dialysis patients in 

Greece 

Kvalitativ ansats, 

explorativ design 
23 patienter med 

ESRD som går i 

hemodialys från 

Grekland 

Intervjuer med 

öppna frågor 
Dataanalys enligt 
Glauser och 

Strauss  

Karamanidou, 

Weinman & 

Horne, 

Storbritannien 

2014 

A qualitative study 

of treatment bur-

den among hemo-

dialysis recipients 

Kvalitativ ansats, 

explorativ feno-

menologisk 

design 

7 patienter som 

genomgår behand-

ling i HD och har 

vätske- och kostre-

striktioner 

Semistrukturerade 

intervjuer 
Förklarande feno-

menologisk analys 

Kazemi, Nas-

rabadi, Hasan-

pour, Has-

sankhani & 

Mills, 

Iran 2011 

Experience of 

Iranian persons 

receiving hemodi-

alysis: A descrip-

tive, exploratory 

study 

Kvalitativ ansats, 

deskriptiv explo-

rativ design 

21 patienter över 18 

år som genomgått 

behandling med HD 

minst 3 månader 

Semistrukturerade 

intervjuer 
Innehållsanalys 

Lai, Loh, 

Mooppil, 

Krishnan & 

Griva, 

Malaysia 2012 

Starting on Hae-

modialysis: A 

qualitative study to 

explore the experi-

ence and needs of 

incident patient 

Kvalitativ ansats, 

explorativ feno-

menologisk 

design 

13 patienter som gått 

i HD 6 månader 

eller mindre 

Semistrukturerade 

intervjuer 
Fenomenologisk 

analys 

Lee, Lin, Cha-

boyer, Chiang 

& Hung, 

Taiwan 2007 

The fatigue expe-

rience of haemodi-

alysis patients in 

Taiwan 

Kvalitativ ansats, 

explorativ feno-

menologisk 

design 

14 patienter från 26 

år som gått i 

hemodialys i minst 2 

år  

Semistrukturerade 

intervjuer 
Colaizzi's analys-

metod 

Lindsay, 

MacGregor & 

Fry, 

Australien 

2014 

The expereince of 

living with chronic 

illness for the 

haemodialysis 

patient: An inter-

pretative phenom-

enological analysis 

Kvalitativ ansats, 

explorativ feno-

menologisk 

design 

7 patienter som går i 

hemodialys 
Semistrukturerade 

intervjuer 
Fenomenologisk 

analys 
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Monaro, Ste-

wart & Gullik, 

Australien 

2014 

A lost life: coming 

to terms with he-

modialysis 

Kvalitativ ansats, 

deskriptiv feno-

menologisk 

design 

11 patienter som gått 

i HD minst 3 måna-

der samt 5 anhöriga 

Semistrukturerade 

intervjuer 
Heideggerian 

fenomenologi  

Nazly, Musil, 

Ahmad & 

Nabolsi, 

Jordanien 2013 

Hemodialysis 

Stressors and Cop-

ing Strategies 

Among Jordanian 

Patients On He-

modialysis: A 

Qualitative Study 

Kvalitativ ansats, 

deskriptiv feno-

menologisk 

design 

9 patienter över 18 

år som gått i HD 

minst 6 månader och 

som behöver HD 

minst 10 timmar i 

veckan 

Semistrukturerade 

intervjuer  
Colaizzi`s analys-

metod 

Rix, Barcley, 

Stirling, Tong 

& Wilson, 

Australien 

2014 

`Beats the alterna-

tive but it messes 

up your life`: Abo-

riginal people´s 

experience of 

haemodialysis in 

rural in Australia 

Kvalitativ ansats, 

deskriptiv design 
18 deltagare över 18 

år som går i 

hemodialys 

Intervju med 

öppna frågor 
Strauss´grundteori 

 

Tabell 3. Presentation av syfte och resultat av de valda artiklarna   

Författare Syfte Resultat 

Al-Arabi Att beskriva hur personer med njursjuk-

dom i slutskedet upplever och hanterar 

deras dagliga liv 

Trots att deltagarna lever med en kronisk sjukdom, har de 

fortfarande hög kvalité på livet och hälsan. Även fast de inte 

kan botas, har de en positiv attityd och väljer att fortsätta med 

dialys trots alla begränsningar 

Axelsson, 

Randers, 

Jacobson & 

Klang 

Att beskriva och belysa betydelsen av att 

vara multisjuk och leva med hemodialys 

i slutskedet av livet 

Deltagarna upplevde att deras sociala relationer påverkades 

samt att livet förändrats av dialysbehandlingen. Det är svårt 

att acceptera att de måste genomgå behandlingen resten av 

deras liv för att överleva 

Bourbonnais 

& Tousignant 
Att beskriva smärtupplevelsen för öp-

penvårdspatienter som genomgår 

hemodialys 

Deltagarna upplevde både fysisk, emotionell och social 

smärta. Fysisk smärta i samband med nålsättning och mus-

kelkramper vid dialysbehandlingen. Social och emotionell 

smärta upplevdes då de bli beroende av att vara ofta och 

länge å sjukhus så de kan inte utföra de aktiviteter de är vana 

vid 

Clarkson & 

Robinson 
Att undersöka patienters upplevelser med 

ESRD 
Deltagarna upplevde att deras liv blev begränsat då de får 

tillbringa mycket tid på sjukhuset. De påverkades även psy-

kisk som depression, tappad styrka, ingen energi och trötthet. 

De använde sin tro på gud eller att samtala med andra perso-

ner som copingstrategi 

Herlin & 

Wann-

Hansson 

Att beskriva hur patienter med hemodia-

lys mellan 30-45 år upplever sin beroen-

deställning till hemodialys 

Deltagarna upplevde olika rädslor, att de förlorar tid, kände 

sig ensamma samt att de var beroende av sjukvården 

Kaba, Bellou, 

Iordanou, 

Andrea, Ky-

ritsi, Georgi-

anni, Zetta & 

Swigart 

Att undersöka hur patienter från Grek-

land som är långtidsbehandlade med 

hemodialys uppfattar sina problem och 

att beskriva effekterna på deras liv av 

hemodialys 

Deltagarna var villiga att bära bördan och ha ont för att över-

leva. De ville göra det bästa av deras situation, trots problem 

och begränsningar med HD  
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Kara-

manidou, 

Weinman & 

Horne 

Att undersöka upplevelserna från patien-

ter med njursjukdom som genomgår 

dialysbehandling med fokus på föreställ-

ningar om sin sjukdom, ordinerad be-

handling och följsamhet av behandlingen 

Vissa upplever sjukdomen och behandlingen som väldigt 

jobbig i början med det blir lättare med tiden. Några upplever 

vätska och kostrestriktionen väldigt jobbig. De upplever 

smärta i handen och skulderbladen då de tillbringar mycket 

tid vid dialysmaskinen. Vissa patienter använder sin tro på 
gud som en copingstrategi 

Kazemi, 

Nasrabadi, 

Hasanpour, 

Hassankhani 

& Mills 

Att undersöka upplevelserna av sociala 

interaktioner i det dagliga livet hos per-

soner från Iran som genomgår hemodia-

lys 

De upplever trötthet, smärta och kramper i muskler. Deras 

självkänsla påverkas av allt de behöver gå igenom. Påfres-

tande att vara bunden till sjukhuset så ofta och lång tid varje 

tillfälle. Vissa vill dölja sin sjukdom så inte andra ska se ner 

på dem 

Lai, Loh, 

Mooppil, 

Krishnan & 

Griva 

Att utforska patienternas upplevda erfa-

renheter av hemodialys i Singapore  
De upplever sig som en börda för familjemedlemmar. Tappar 

meningen med livet och känner sig deprimerade, finns inget 

att se framemot. Jobbigt med törst, kramper och trötthet. Kan 

inte utföra aktiviteter som innan då de måste tillbringa myck-

et tid på sjukhuset. Jobbigt med smärta i samband med till 

exempel nålsättning. Även positiva upplevelser 

Lee, Lin, 

Chaboyer, 

Chiang & 

Hung 

Att utveckla den teoretiska förståelsen av 

trötthet, den här studien använder inter-

vjuer för att utforska erfarenheter av 

trötthet ur ett hemodialysiskt patientper-

spektiv  

Deltagarna upplevde fysisk, emotionell och kognitiv trötthet 

Lindsay, 

MacGregor & 

Fry 

Att undersöka upplevelser att leva med 

kronisk sjukdom för patienter med 

hemodialys 

Deltagarna upplevde att de fick bristfälligt stöd och informat-

ion, är beroende av andra människor, kände sig låsta för att 

de behövde vara på sjukhuset så ofta, får negativa kroppsför-

ändringar och påverkas socialt 

Monaro, 

Stewart & 

Gullick 

Att beskriva kärnan i den upplevda erfa-

renheten hos patienter och familjer som 

är i en tidig fas av en långvarig hemodia-

lysbehandling 

Rädsla för det okända. Deprimerade, kände sig värdelösa. 

Känner sig låste då de tillbringar mycket tid på sjukhuset. 

Trötthet och ständigt orolig. Även positiva upplevelser som 

bättre hälsa 

Nazly, Musil, 

Ahmad & 

Nabolsi 

Att undersöka den upplevda erfarenheten 

för patienter från Jordanien med en kro-

nisk njursjukdom som genomgått 

hemodialysbehandling 

Kände sig låsta då de tillbringar mycket tid på sjukhuset. 

Trötthet, huvudvärk kramper och illamående upplevs. Job-

bigt med vätske- och kostrestriktioner. Sämre sexuell lust. 

Påverkar arbetsförmågan. Använde sin tro på gud som co-

pingstrategi 

Rix, Barcley, 

Stirling, Tong 

& Wilson 

Att beskriva upplevelsen hos Aborginal 

patienter som genomgår hemodialysbe-

handling på landsbygden i Australien, för 

att hitta strategier för att förbättra njur-

sjukvården 

Deltagarna upplevde att de fick en chock av de behövde gå i 

dialys, bristfällig information, förändrade livet, behöver soci-

alt stöd och rädsla för döden 

 

3.1 Erfarenheter av förändring i livssituationen vid dialysbehandling 

3.1.1 Begränsningar i vardagen vid dialys 

Patienter som går i hemodialys tillbringar större delen av sin tid på sjukhuset (Herlin & 

Wann-Hansson 2010; Nazly et al. 2013), vilket har stor påverkan på patienterna. Dessa till-

fällen är livsviktiga att patienterna håller sig till, vilket försvårar patienternas möjlighet att 

resa bort längre än några dagar och livet tvingas planeras utifrån dialysdagarna (Al-arabi 
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2006; Clarkson & Robinson 2010; Herlin & Wann-Hansson 2010; Kazemi et al. 2011; Axels-

son et al. 2012; Bourbonnais & Tousignant 2012; Nazly et al. 2013; Karamanidou et al. 2014; 

Rix et al. 2014). Även genomförande av fritidsintressen och att ha ett arbetsliv försvåras 

(Kaba et al. 2007; Lai et al. 2012; Lindsay et al. 2014). I särskilda fall kan tidsbristen som 

uppstår i samband med de dagar patienten har dialys, göra att patienter tvingas flytta från sitt 

hem för att kunna få hjälp i tid så de kan ta sig till dialysen (Axelsson et al. 2012).  

Det är vanligt att patienter får vätskerestriktioner vid njursjukdom när de behandlas med dia-

lys. Restriktionerna upplevs oerhört jobbigt och frustrerande för patienten. De känner sig 

ständigt törstiga, men får sällan dricka någonting när de vill (Kaba et al. 2007; Axelsson et al. 

2012; Lai et al. 2012; Nazly et al. 2013; Karamanidou et al. 2014). Även kostrestriktioner 

förekommer, vilket bland annat kan påverka det sociala livet. Patienter upplever att det är 

jobbigt att gå ut och äta, då de inte kan äta all sorts mat. Det här gör att många inte kan äta 

sina favoriträtter och därmed känner en stor saknad efter den maten (Kaba et al. 2007; Nazly 

et al. 2013; Karamanidou et al. 2014). 

3.1.2 Fysiska förändringar vid dialys 

En patient beskriver att kroppen känns konstig och okontrollerbar i samband med dennes 

njursjukdom (Lindsay et al. 2014). Patienter upplever även hjärtpåverkan som oregelbundna 

hjärtslag i samband med dialysen. I enskilda fall kan det leda till att hjärtat blir så pass påver-

kat att en operation är nödvändigt (Kaba et al. 2007; Lee et al. 2007). Även obehagliga erfa-

renheter av påverkan på andra organ kunde upplevas, som exempelvis magproblem samt 

vätska i lungorna som kan ge en påverkan på andningen (Lai et al. 2012). En annan konse-

kvens som kan uppkomma är att medicineringen och dialysbehandlingen påverkar kroppen så 

att förmågan att bli gravid för kvinnor försämras (Lindsay et al. 2014). När njurarnas funktion 

är försämrad kan inte kroppen göra sig av med de slaggprodukter som bildas vilket kan visa 

sig genom dålig andedräkt (Kazemi et al. 2011). Utseendet kan också förändras som en kon-

sekvens av dialysen vilket kan upplevas som jobbigt för patienten. Exempel på det är tunnare 

hår, viktuppgång, personen ser äldre ut samt att ansiktet kan förändras av medicinen. Patienter 

som går i dialys och har en fistel får ärr i samband med inläggningen och hela armen kan bli 

förändrad samt svullen (Kazemi et al. 2011; Lindsey et al. 2014). Självkänslan kan uppfattas 

bli sämre, vilket kan leda till att intimitet med andra människor blir svårare och därmed kan 

sexlusten minska (Nazly et al. 2013; Lindsay et al. 2014). 
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3.1.3 Smärta 

Smärta är ett problem som återupprepas i flera patienters berättelser, de säger bland annat att 

de kan bli upprörda av att de får leva med smärtan och att de därmed inte får ett värdigt liv 

(Kaba et al. 2007; Lee et al. 2007; Axelsson et al. 2012). Ibland kan smärtan i samband med 

dialys bli så outhärdlig att patienten inte står ut och vill springa därifrån (Rix et al. 2014). Då 

patienten tillbringar mycket tid kopplat till dialysmaskinen, blir det liggande i en sjukhussäng 

länge. Det här kan göra att ryggsmärtor, smärtor i skulderbladen samt att smärtor i höft och 

ben uppstår (Lee et al. 2007; Bourbonnais & Tousignant 2012; Karamanidou et al. 2014). 

Även smärta i armar relaterat till om patienten har en Artär-Ven fistel, upplevs som obehag-

ligt av patienter på grund av nålsticken och behandlingsprocessen (Bourbonnais & Tousignant 

2012; Lai et al. 2012). Efter dialysbehandlingen kan muskelkramper uppkomma, vilket kan 

göra ont och vara obehagligt för patienten (Lee et al. 2007; Kazemi et al. 2011; Nazly et al. 

2013). Huvudvärk och illamående är också symtom som kan uppstå (Nazly et al. 2013; Mo-

naro et al. 2014). 

Kvinnliga patienter beskriver att sexuell intimitet kan sammankopplas med smärta. De be-

skriver att de sällan kan ha sex med sin partner, då det upplever en obehaglig smärta under 

sexualakten. Smärtan uppkommer av att slemhinnorna i kvinnans könsorgan blir torra av dia-

lysen. Detta förekommer oavsett sexuell aktivitet och finns kvar en längre tid efter samlaget 

(Lindsay et al. 2014).  

3.2 Emotionella erfarenheter vid dialysbehandling 

3.2.1 Tankar om överlevnad med dialys 

Dialysbehandling anses vara en jobbig process, vilket leder till att depressioner i många fall 

kan utvecklas. Många upplever att de inte ser någon ljus framtid, att de känner sig plågade 

och att de inte upplever någon mening med livet (Kaba et al. 2007; Lee et al. 2007; Monaro et 

al. 2014). Dessa känslor kan bidra till att det blir en tryckt stämning på dialysmottagningen, 

något som kan förstärka patienternas redan ansträngda känslor (Rix et al. 2014). Patienter 

beskriver att det är så påfrestande att de får dödstankar och inte vill fortsätta sitt liv. De över-

vägde att avsluta sin dialysbehandling för att komma bort från den svåra situationen och då 

påskynda sin död (Axelsson et al. 2012; Lai et al. 2012). 

Det förekommer även positiva känslor i samband med dialys. Det framkom i en studie där 

deltagarna har en långt gången njursjukdom att de upplever att de behåller en hög livskvalité 

tillföljd av dialysen. Det gör att de fortfarande har möjlighet att arbeta och utföra de enkla 
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sakerna i deras vardag. De känner även en möjlighet att kunna ta hand om sin familj och fort-

sätta umgås med sina vänner. Dialysen kan ses som en gåva som gör att personen överlever 

njursjukdomen (Al-Arabi 2006), dialysmottagningen kan därmed uppfattas som en trygg och 

säker plats (Kaba et al. 2007). 

3.2.2 Trötthet 

Patienter berättar att de känner sig så utmattade efter att de haft dialys att de inte orkar något 

mera än att bara ligga i sängen den dagen. De upplever att benen känns svaga och inte bär 

dem, om de reser sig upp uppstår yrsel på grund av trötthet. Dialysbehandlingen ger trötthet 

även andra dagar och påverkar deras arbetsförmåga samt orken att leka med sina barn, umgås 

med vänner samt familj, träna och utföra sina fritidsintressen (Lee et al. 2007; Herlin & 

Wann-Hansson 2010; Kazemi et al. 2011; Axelsson et al. 2012; Bourbonnais & Tousignant 

2012; Nazly et al. 2013; Karamanidou et al. 2014). Sömnproblem är vanligt förekommande i 

den här patientgruppen. Några patienter beskriver att det är svårt att somna, medan andra har 

problem med att sova kontinuerligt och vaknar upp efter bara 1-3 timmars sömn. Det finns 

också de som är så utmattade att de sover så djupt och länge att de är svårväckta (Lee et al. 

2007). Andra patienter anser att de sover bättre och har mer ork efter dialysbehandlingen, de 

behöver inte längre sova på dagarna och de orkar umgås mer med andra människor (Monaro 

et al. 2014). 

3.2.3 Rädsla och chock  

Det kan komma som en chock att njurarnas kapacitet är så nedsatt då inte alla får symtom i ett 

tidigt skede, vilket gör att vissa får påbörja dialys direkt. För de här patienterna blir ett besked 

om att behöva gå i dialysbehandling en stor chock som gör det svårt att ta in informationen. 

Chocken kan övergå i rädsla och ge en ovilja att påbörja behandlingen (Clarkson & Robinson 

2010; Lai et al. 2012; Karamanidou et al. 2014; Monaro et al. 2014; Rix et al. 2014). En pati-

ent berättar att hennes rädsla är så stor att hon grät hela tiden i början av behandlingen (Kaba 

et al. 2007). Det finns en stor rädsla relaterat till fisteln; att fisteln ska gå sönder, nålsticken i 

fisteln ska bli fel eller att någonting annat inte går enligt rutinerna (Herlin & Wann-Hansson 

2010). En rädsla för att dialysbehandlingen ska ge komplikationer om en behandling skulle 

missas bevittnas av ett flertal patienter (Herlin & Wann-Hansson 2010; Lindsay et al. 2014). I 

en studie som är genomförd på deltagare i Iran framkommer det att patienter beskriver en 

rädsla för att andra ska se deras fistel och förstå att de går i dialys, och på det viset bli dömda 

för sin sjukdom. Även i en annan studie som är genomförd i Australien upplevs det här vara 

jobbigt (Kazemi et al. 2011; Lindsay et al. 2014). 
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3.3 Copingstrategier vid dialysbehandling 

3.3.1 Problemfokuserad coping  

I en studie där deltagarna var i slutskedet av livet framkom att de använde sig av en co-

pingstrategi som var att fokusera på att leva i nuet. I och med den copingstrategin upplevde 

patienterna att de lättare klarade av att hantera situationen med behandlingen, ofta planerade 

de en vecka i taget (Axelsson et al. 2012). En annan copingstrategi som bland annat användes 

i en studie där deltagarna var mellan 30-45 år, var att planera långsiktigt för att kunna arbeta 

mot sina mål, som exempelvis att börja arbeta igen. De som hade ork att arbeta eller studera 

såg det som en räddning till att behålla livskvalitén samt känna att de har ett värdigt liv (Her-

lin & Wann-Hansson 2010; Axelsson et al. 2012; Lindsay et al. 2014).  

Support anses vara en viktig del i hanteringen av sin situation, då det är vanligt annars att pa-

tienter känner sig ensamma i situation. En del väljer att prata med de som varit eller är i 

samma situation, då de har en annan förståelse för vad patienten går igenom (Clarkson & Ro-

binson 2010; Rix et al. 2014). Sjuksköterskan kan utgöra ett stort stöd genom att vara närva-

rande och visa att de bryr sig. Det gör sjuksköterskan genom att ställa frågor om mående samt 

hjälpa till med det som önskas. Ett sådant stöd kan leda till att en bra professionell relation 

skapas, vilket kan lätta upp stämningen och minska patienternas inre stress (Herlin & Wann-

Hansson 2010; Axelsson et al. 2012; Bourbonnias & Tousignant 2012; Nazly et al. 2013). 

3.3.2 Emotionsfokuserad coping  

Behandling med dialys innebär att patienten utsätts för många jobbiga situationer, vilket de 

behöver lära sig att hantera. Ett första steg är att acceptera sin situation och känna sig tillfreds 

med tillvaron (Al-Arabi 2006; Lee et al. 2007; Rix et al. 2014). Andra anser att med tiden 

vänjer de sig vid behandlingen och ser det som en positiv del av livet – det håller dem vid liv 

(Rix et al. 2014). En stark vilja att klara av behandlingen fungerar också som en copingstra-

tegi (Kaba et al. 2007; Lee et al. 2007). Familj och vänner kan hjälpa patienterna att hantera 

sina känslor genom att finnas där som ett stöd, lyssna och få patienten att kännas frisk för en 

stund. Det kan hjälpa när patienten är orolig för att den inte har kontroll över sitt liv (Al-Arabi 

2006; Herlin & Wann-Hansson 2010; Axelsson et al. 2012; Lai et al. 2012; Lindsay et al. 

2014). En patient berättar att när hon får gå ut och umgås med vänner, glömmer hon för en 

stund att hon är sjuk och mår bra (Axelsson et al. 2012).  
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3.3.3 Meningskapande coping 

Omvärdering och att se det positiva i varje problem är en copingstrategi som används av pati-

enterna för att de ska orka ta sig igenom den tuffa dialysbehandlingen. Oavsett anledning till 

varför patienterna hamnat i den situation de befinner sig i, är de viktigt att de ser till sin hälsa 

(Kaba et al. 2007; Karamanidou et al. 2014; Rix et al. 2014). Information en viktig del för att 

hantera vardagen och förstå meningen med behandlingen. Om patienten har mer kunskap blir 

den mer delaktiga och trygg i sin vård (Herlin & Wann-Hansson 2010). Vid bristfällig in-

formation från sjuksköterskan kan patienten uppleva det som att denne inte blir sedd och kan 

då tappa förtroendet för sjuksköterskan. I de här situationerna beror det på om patienten vågar 

ställa frågor för att få svar, annars behöver de söka upp egen information på annat håll för att 

få sin förståelse (Clarkson & Robinson 2010; Rix et al. 2014). Andra hanterar sina frågor ge-

nom att vända sig till sin Gud för att be samt genom att behålla tron av att till exempel kunna 

få möjlighet att vallfärda till Mekka. Gud kan hjälpa patienten att få acceptans och bli frisk 

(Al-Arabi 2006; Clarkson & Robinson 2010; Nazly et al. 2013; Karamanidou et al. 2014).  

3.4 Metodologiska aspekten 

Resultatdelens 14 artiklar hade en kvalitativ ansats. De datainsamlingsmetoder som användes 

var: semistrukturerade intervjuer samt intervjuer med öppna frågor. Semistrukturerade inter-

vjuer användes i nio artiklar (Al-Arabi 2006; Lee et al. 2007; Kazemi et al. 2011; Bourbon-

nais & Tousignant 2012; Lai et al. 2012; Nazly et al. 2013; Karamanidou et al. 2014; Lindsay 

et al. 2014; Monaro et al. 2014). Fem artiklar använde sig av en inledande öppen fråga (Kaba 

et al. 2007; Clarkson & Robinson 2010; Herlin & Wann-Hansson 2010; Axelsson et al. 2012; 

Rix et al. 2014). Den inledande öppna frågan skrevs ut i två av artiklarna (Herlin & Wann-

Hansson 2010; Axelsson et al. 2012), i de övriga tre artiklarna med öppna frågor skrevs inte 

frågorna ut (Kaba et al. 2007; Clarkson & Robinson 2010; Rix et al. 2014). I två av artiklarna 

med semistrukturerade intervjufrågor skrevs intervjufrågorna ut (Lai et al. 2012; Monaro et 

al. 2014), i de andra artiklarna med semistrukturerade intervjuer skrevs inte frågorna ut (Al-

Arabi 2006; Lee et al. 2007; Kazemi et al. 2011; Bourbonnais & Tousignant 2012; Nazly et 

al. 2013; Karamanidou et al. 2014; Lindsay et al. 2014). I samtliga artiklar spelades intervju-

erna in, se tabell 2. 

  



 

16 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Dialysbehandling är en tuff process som påverkar patienten både fysiskt, psykiskt och exi-

stentiellt. Tiden som patienten tvingas lägga ner tillsammans med dialysmaskinen inkräktar på 

patientens vardag såpass att de inte har möjlighet att resa bort längre än ett par dagar. Patien-

ten måste genomgå dialysbehandlingen för att överleva, trots den upplevda rädslan och smär-

tan. Ett sätt att hantera alla känslor och den trötthet patienten kan uppleva är genom att an-

vända sig av copingstrategier.  

Artiklarna som använts i studien är alla kvalitativa där intervjuer använts för att få fram delta-

garnas erfarenheter. Semistrukturerade intervjuer var vanligast men även öppna frågor använ-

des. De här intervjuteknikerna är bra metoder för att få fram patientperspektivet gällande de-

ras erfarenheter av dialysbehandling. 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Erfarenheter av förändring i livssituationen vid dialysbehandling 

Vätskerestriktioner är vanligt förekommande för patienter som får dialysbehandling. Det upp-

levs som frustrerande, då patienterna känner sig ständigt törstiga och inte får dricka den 

mängd vätska de vill (Kaba et al. 2007; Axelsson et al. 2012; Lai et al. 2012; Nazly et al. 

2013; Karamanidou et al. 2014). Tidigare studier visar att patienter tycker att informationen 

om deras restriktioner kan vara otillräckliga. När informationen är otillräcklig kan följsamhet-

en till restriktionerna bli sämre och funderingar kan leda till att osäkerhet uppkommer (Frejd 

et al. 2008). Patienter som genomgår dialys försöker följa de restriktioner de har till följd av 

sin sjukdom. Det förekommer dock att patienter kan ha dålig följsamhet när de är hemma, då 

de inte förstår vad ett extra glas med vätska kan ge för konsekvenser (Wong et al. 2009). Det 

krävs att sjuksköterskan har stor kunskap om ämnet, för att kunna ge rätt och anpassad in-

formation (Bennett 2011). För att patienten ska ta ansvar för sina restriktioner och förstå in-

nebörden av dem, är det viktigt att informationen de får är anpassad med omsorg (Gulbrands-

en 2011). Sjuksköterskan kan vara en stödjande person som hjälper patienten att använda de 

resurser som är anpassade efter individen. Även att finnas där för patienten samt svara på frå-

gor från patient och anhöriga tillhör sjuksköterskans uppgifter (Herlin och Wann-Hansson 

2010; Axelsson et al. 2012; Bourbonnais & Tousignant 2012; Nazly et al. 2013). Patienten 

kan därmed känna sig tryggare samt få en större förståelse för sin sjukdom och behandling 

(Wong et al. 2009). 
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Bland patienter som går i dialys är smärta vanligt förekommande (Kaba et al. 2007; Lee et al. 

2007; Axelsson et al. 2012), vilket kan påverka hela patientens livssituation och bidra till svå-

righeter för patienten att leva ett normalt liv (Bergh 2009). Den upplevda smärtan för patien-

ten kan kännas så outhärdlig och vara så intensiv att det kan vara svårt att hantera den (Lin et 

al. 2005; Rix et al. 2014). Funderingar på om behandlingen är värd all smärta kan väckas, där 

patienten tvingas värdera om sin överlevnad är värd smärtan (Ashby et al. 2005; Lin et al. 

2005). För att patienten ska kunna hantera sin situation med smärtan är det viktigt att patien-

ten förstår behandlingens innebörd och kan acceptera det. En stark vilja att bli frisk kan också 

vara till hjälp under sjukdomstiden, men även att våga ta stöd av familj och vänner (Al-Arabi 

2006; Kaba et al. 2007; Lee et al. 2007; Herlin och Wann-Hansson 2010; Axelsson et al. 

2012; Lai et al. 2012; Lindsay et al. 2014).  

Kvinnliga patienter beskriver också att de upplever smärta i samband med sexuell intimitet. 

De upplever det obehagligt att ha sex med sin partner på grund av smärtan som uppstår av de 

torra slemhinnorna (Lindsay et al. 2014). Sexuella svårigheter kan vara stressande för patien-

ten då det kan uppfattas som något ”onormalt”.  Det ”normala” för människan anses vara att 

ha ett behov av närhet, njutning och bekräftelse, vilket sex kan bidra till. Hos vuxna som lever 

i ett förhållande påverkas oftast partnern av patientens sexuella svårigheter, vilket kan gå ut 

över relationen och skapa skuldkänslor för patienten som får en försämrad livskvalité. Smär-

tan vid sex, kan i och med det påverka kvinnan både psykiskt och fysiskt. Det kan också på-

verka patientens förhållande och därmed det stöd patienten får av sin partner (Hulter 2009).  

4.2.2 Emotionella erfarenheter vid dialysbehandling 

Dialysbehandling kan väcka mycket känslor, både negativa och positiva. I två studier där del-

tagarna befann sig i livets slutskede framkom det olika erfarenheter av dialysbehandlingen. I 

den ena studien övervägde en patient att avsluta sin dialysbehandling för att påskynda sin död 

och därmed komma bort från den upplevda smärtan (Axelsson et al. 2012). I den andra stu-

dien framkom det istället att patienten såg dialysbehandlingen som en gåva, vilket hjälpte 

patienten att överleva sin njursjukdom (Al-Arabi 2006). Det här visar att patienternas erfaren-

heter inte beror på vilket skede i sin njursjukdom som patienterna befinner sig i. En möjlighet 

är att det kan vara individens personlighet som avgör hur patienten upplever sin svåra situat-

ion med sin sjukdom och behandling.  

Patienterna kan också uppleva en stor trötthet. Tröttheten kan bland annat påverka orken att 

leka med sina barn, utföra aktiviteter samt att umgås med vänner och familj (Lee et al. 2007; 
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Herlin & Wann-Hansson 2010; Kazemi et al. 2011; Axelsson et al. 2012; Bourbonnais & 

Tousignant 2012; Nazly et al. 2013; Karamanidou et al. 2014). Då patienterna tillbringar stor 

del av sin tid på sjukhuset försvinner mycket av den tid som de hade önskat att de kunnat 

spenderas med familj och vänner (Cases et al. 2011). Det kan också påverka familjelivet att 

en familjemedlem genomgår dialysbehandling, då bristen på ork gör att familjemedlemmen 

upplever familjesituationen som jobbig (Ashby et al. 2005; Lin et al. 2005).  

I fem artiklar tillhörande fyra olika länder, beskrivs tron på Gud som viktigt för patienterna. 

Tre artiklar som var från Storbritannien och USA, berättade att det var viktigt att be till Gud 

då han ansågs kunde hjälpa dem att ta sig igenom sin sjukdom (Al-Arabi 2006; Clarkson & 

Robinson 2010; Karamanidou et al. 2014). Det kan bero på att patienterna var religiösa, samt 

att religion och kultur i de här två länderna är liknande varandra. Den fjärde artikeln kom från 

Jordanien och tog istället upp att patienterna hade en önskan att vallfärda till Mekka och ut-

föra sin religiösa ritual. Detta ansågs bli svårt i samband med att patienten går i dialysbehand-

ling, men var viktigt för patientens religion (Nazly et al. 2013). Den femte artikeln kom från 

Iran och där kan det också urskiljas skillnader gällande religion. Patienten berättar att det en-

ligt dennes religion anses en person som är sjuk vara svag och blir därmed utpekad för att 

vara sjuk. Det här fick patienten att vilja dölja sin sjukdom för att kunna leva ett värdigt liv 

(Kazemi et al. 2011). 

4.2.4 Metodologiska aspekten 

I nio artiklar användes semistrukturerade intervjuer och i de fem återstående artiklarna använ-

des det öppna frågor i intervjuerna, se tabell 2. Oavsett om det användes semistrukturerade 

intervjuer eller öppna frågor i artiklarna så kom studieförfattarna fram till liknande resultat. 

Resultaten är uppbyggda utifrån att svara på ett syfte med att undersöka eller beskriva upple-

velser och erfarenheter från patienter som genomgår hemodialys. Artiklarnas datain-

samlingsmetoder är därmed bra lämpade för att ge resultat som svarar på denna studies syfte. 

Semistrukturerade intervjuer använder sig av en färdig mall av frågor (Polit & Beck 2009), 

vilket kan vara bra då missförstånd som skulle kunna uppkomma om vad frågan innebär kan 

undvikas. Öppna frågor skulle kunna ge utrymme för egna tolkningar av frågan, vilket kan ge 

funderingar på vad intervjuaren vill veta och missförstånd kan uppkomma. De här olika inter-

vjuteknikerna skulle kunnat påverka resultatet i artiklarna, dock har ingen påverkan kunnat 

påvisas. I vissa artiklar skrevs alla frågor ut, medan i andra skrevs den inledande frågan eller 

inga frågor alls ut. Även om skillnader gällande det här gick att finna så kunde ingen påver-

kan på artiklarnas resultatdel ses angående detta heller. 
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4.3 Metoddiskussion  

Den här studien är en litteraturstudie med beskrivande design, där syftet med studien var att 

ge en översikt av forskningen samt finna kunskapsluckor inom det valda ämnet. Då den här 

studien fokuserades på att få fram erfarenheter gällande dialysbehandling byggdes resultatet 

på 14 kvalitativa studier som kom från 10 olika länder, då kvalitativa studier anses vara den 

lämpligaste ansatsen för att få fram erfarenheter (Polit & Beck 2012). Generellt tog artiklarna 

upp liknande erfarenheter, men det framkom några skillnader.  

I den här studien användes databaserna Cinahl och Pubmed, vilka är inriktade på omvårdnads-

forskning. Då den här studien har sitt fokus inom omvårdnad kan det ses som en styrka att 

databaser med samma fokus har använts (Willman et al. 2011). Sökningen i databaserna ge-

nomfördes med fritext vilket kan ses som en svaghet. Mesh-termer och Cinahl Headings är 

andra sökstrategier som kan användas och som anses vara mer tillförlitliga (Polit & Beck 

2012). Dock användes fritext i den här studien istället, då sökningarna blev för smala och inte 

relevanta för studiens syfte vid användning av Mesh-Termer och Cinahl Headings. En del 

artiklar som ansågs vara relevanta utifrån abstraktet gick inte att öppna i fulltext. Det här 

gjorde att alla relevanta artiklar inte kunde inkluderas i studien vilket blir en svaghet för den 

här studiens resultatdel.  

Ny forskning inom ämnet kommer kontinuerligt, vilket visar sig genom att det går att finna 

artiklar från olika årtal i denna studie. Artiklarna i den här studien är inom en tio årsperiod 

och det kan ses som en styrka då de fortfarande är aktuella. En svaghet kan dock vara att ing-

en artikel från de senaste två åren har gått att hitta i sökningarna, vilket gör att den senaste 

forskningen inte representeras i den här studien (Karamanidou et al. 2014; Lindsay et al. 

2014; Monaro et al. 2014; Rix et al. 2014). Även om svagheter kunde finnas med sökningarna 

samt artiklarna, gick det att hitta bra artiklar med information som svarade på studiens syfte.  

Artiklarna granskades först individuellt av författarna och sedan diskuterades det tillsammans 

vad som var relevant för den här studien. Det tillsammans med de anteckningar som gjordes 

kan ses som en styrka för att göra rätt tolkningar av artiklarna (Polit & Beck 2009). En svag-

het i analysen kan vara att artiklarna är skrivna på engelska som inte är författarnas moders-

mål. Det kan ha gjort att artiklarna har tolkats på fel sätt och därmed påverkat studiens resul-

tat. För att denna svaghet inte skulle kunna påverka resultatet har lexikon använts för att slå 

upp svåra ord samt har det skett en diskussion med personer som är duktiga på det engelska 
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språket för att få fram rätt tolkning. Författarna till studien har försökt förhålla sig etiskt kor-

rekta till att inte medvetet feltolka artiklarna för att få det svar på syftet som önskas. 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Författarna till föreliggande studie har beskrivit utifrån de granskade artiklarna patienters 

erfarenheter att genomgå dialysbehandling för att ge en ökad kunskap och förståelse för 

patientens situation. Några av patienternas erfarenheter var att de får restriktioner, påverkan 

på kroppen, smärta, trötthet samt rädsla i samband med sin dialysbehandling. Dialys är en 

vanlig behandling vid nedsatt njurfunktion, vilket resulterar i att sjuksköterskan behöver ha 

stor kunskap inom området. Det är av stor vikt för patienten att sjuksköterskan har denna 

kunskap för att kunna ge en anpassad omvårdnad och därmed bättre livskvalité för patienten. 

Genom att följa ny forskning inom ämnet, läsa litteratur och regelbundet genomgå 

utbildningar, kan sjuksköterskan införskaffa kunskap som kan komma till nytta för patienten. 

Sjuksköterskan ska ge stöd och information samt hjälpa patienten att hantera situationen uti-

från de tre perspektiven som är problemfokuserad coping, emotionsfokuserad coping och me-

ningsskapande coping som Kalfoss (2011) beskriver. För att sjuksköterskan ska kunna hjälpa 

patienten med det här, bör de ha en bra kommunikation med patienten och därmed skapa en 

trygg relation (Carlsson 2009). Det här kan göra att patienterna känner att det är lättare att ta 

sig igenom sjukhusvistelsen i samband med dialysen (Herlin och Wann-Hansson 2010; Ax-

elsson et al. 2012; Bourbonnais & Tousignant 2012).  

Det är även viktigt att sjuksköterskan har rätt synsättet på människan, där patienten står i fo-

kus och därmed kunna ge bästa möjliga omvårdnad (Carlsson 2009). Vid bättre omvårdnad 

blir patienten nöjdare och kan dela med sig av bra erfarenheter från sjukvården, vilket i 

längden kan gynna andra individer i samhället. Det här gynnar även sjuksköterskan i sitt 

arbete med patienten, då ett samarbete som ger förståelse mellan patient och sjuksköterska 

kan uppkomma lättare. I längden kan det här gynna sjuksköterskan, då situationen på 

arbetsplatsen kan bli bättre vid ett bra samarbete och en stressig situation kan undvikas.  
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4.5 Förslag på fortsatt forskning 

Utifrån resultatdelen i föreliggande studie framkommer det att det finns mycket kvalitativa 

studier gjorda ur ett patientperspektiv gällande det aktuella ämnet. Det saknas däremot forsk-

ning ur ett sjuksköterskeperspektiv om hur det är att vårda patienter som genomgår hemodia-

lys. Det här skulle vara intressant forskning som skulle kunna förbättra omvårdnaden för pati-

enter med njursjukdom samt underlätta sjuksköterskans arbetsuppgifter.  

Forskning visar att det finns behov av information för patienter men även att det sker brister 

när patienter får information samt vad de får för information. Vidare forskning skulle därmed 

behövas om varför och vad som brister vid informationsgivning. 

5. Slutsats 

Patienterna påverkas både fysiskt, psykiskt och existentiellt när de genomgår den tuffa dialys-

behandlingen. Det krävs att patienten klarar av att hantera den tuffa processen för att överleva 

sin sjukdom, oavsett alla negativa och påfrestande konsekvenser som det medför. Några av de 

konsekvenser som patienten utsätts för är restriktioner, påverkan på kroppen, smärta, trötthet 

samt rädsla. Hur patienter hanterar sin situation är individuellt, men vanligt är att använda 

copingstrategier som exempelvis att använda sin starka vilja, ta stöd av familj och vänner 

samt att få information som kan leda till förståelse för behandlingen. Sjuksköterskan kan ut-

göra ett stöd och hjälpa patienten med att ge den information och hitta de resurser som patien-

ten behöver för att hantera situationen. En patient som får rätt resurser får ett bättre mående 

och får därmed bättre erfarenhet av sjukvården, vilket även gynnar andra individer i samhället 

på lång sikt.  
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