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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Hemodialys är den vanligaste dialysen vid kronisk njursvikt. I Sverige behandlas 
3175 patienter med den livsuppehållande behandlingen. Behandlingen kan leda till ett 
förlängt liv men det kan även framkalla en existentiell kris. Det är viktigt att sjuksköterskan 
uppmärksammar varje patients upplevelse för att öka motivation i behandlingen.  
Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelse av att behandlas med hemodialys. 
Metod: Litteraturstudie med en kvalitativ ansats som baserades på 14 vetenskapliga artiklar 
från PubMed och Cinahl. Analysförfarandet utgick ifrån Graneheim och Lundmans 
innehållsanalys. 
Resultat: Dataanalysen genererade i fem kategorier och 15 underkategorier. Behov att 
acceptera sin behandling handlade om att en positiv inställning och stöd från omgivningen 
kunde ha en gynnade inverkan. Det framkom att behandlingen tog över livet vilket innebar att 
patienter ställdes inför en ny livsomställning. Patienters autonomi begränsades vilket 
påverkades av att patienter förlorade sin frihet. Begränsad vardag belyser hur vardagen blev 
påverkad utifrån olika faktorer som behandlingen medförde. Studiens sista kategorin 
handlade om utmaningen av att förhålla sig och leva med restriktioner. 
Slutsats: Det fanns olika upplevelser av behandlingen därav både positiva och negativa. En 
del patienter uttryckte ett behov av kunskap och information om behandlingen. Vilket innebär 
att sjuksköterskan har en viktig uppgift att utifrån patienters upplevelser identifiera och 
tillgodose behov och på så vis främja deras hälsa.   
 
 
Nyckelord: hemodialys, patienter, upplevelse 
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Inledning 
Kronisk njursvikt är ett kritiskt tillstånd som har en patientgrupp med hög dödlighet. Patienter 

med livshotande följder av njursvikten behöver antingen dialys eller njurtransplantation för 

överlevnad. Hemodialys är den vanligaste dialysen (Dreja & Jönsson, 2016) och under år 

2016 behandlades 3175 patienter i Sverige (Svenskt njurregister, 2017). Behandlingen 

omfattar tre till fyra tillfällen i veckan (Dreja & Jönsson, 2016) där varje tillfälle varar i fyra 

till fem timmar (Ericson & Ericson, 2012). I den avancerade vården behöver patienten vara 

tillräckligt stark och ha kraft då behandlingen är krävande (Dreja & Jönsson, 2016). Det är 

även vanligt att patienterna kan uppleva trötthet och en ihållande huvudvärk (Furuland & 

Wikström, 2008). Patienterna behöver dessutom förhålla sig till strikta vätskerestriktioner för 

att minimera risken för vätskeansamling i kroppen (Ericson & Ericson, 2012) och detta är 

faktorer som kan begränsa patienters aktiviteter och livsstil (Lai, Loh, Mooppil, Krishnan & 

Griva, 2012). 

 

Det är uppmärksammat att patienter som behandlas med hemodialys upplever ett försämrat 

psykiskt välbefinnande i jämförelse med individer som inte får behandlingen (Cleary & 

Drennan, 2005). Det på grund av att behandlingen kan medföra förändringar som kan 

upplevas som en existentiell kris (Clyne, 2015) och därmed framkalla negativa känslor 

(Kaba, et al., 2007). Det är därför viktigt att sjuksköterskan är medveten och identifierar hur 

patienter upplever behandlingen, för att på bästa sätt kunna stödja och hjälpa (Gulbrandsen, 

2011). Tillsammans med patienten har sjuksköterskan i uppgift att arbeta hälsofrämjande och 

stärka yttre respektive inre resurser vilket kan skapa motivation (Wiklund Gustin & Lindvall, 

2012). Patienten kan på så vis bli inspirerad till att fortsätta leva sitt liv och uppleva hälsa och 

välbefinnande (Jonasson & Gustafsson, 2017). Det finns uppmärksammade brister inom 

kunskapsområdet om hur hemodialys påverkar patienternas livskvalite negativt. 

Sjuksköterskan behöver därför få mer kunskap om patienternas livserfarenheter för att kunna 

utveckla och därefter förbättra kvaliteten av vården (Polaschek, 2003).  
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Bakgrund 

Leva med kronisk sjukdom 
Upplevelser utgår ifrån ett individuellt perspektiv och är påverkat av medvetenhet. Det 

innebär att det endast är den enskilda individen som kan relatera till upplevelsen. Det på 

grund av att andra individer inte har fullständig förmåga att kunna förstå eller tolka den 

enskilda upplevelsen (Eriksson, 2018). En kronisk sjukdom innebär att hela livet förändras 

och det kan upplevas krävande att behöva anpassa sig till den nya situationen. Det finns en 

utmaning i att hantera nya förändringar samtidigt som att inte låta sjukdomen ta över hela 

livet (Delmar, Bøje, Forup, Jakobsen, Møller, Sønder & Pedersen, 2005). 

  

För att uppnå harmoni i sin nya livssituation med kronisk sjukdom är det viktigt med en 

strävan mot acceptans. Inställningen till sjukdomen och livssituationen påverkar hur patienten 

uppnår känslan av acceptans. Det finns aspekter som tyder på att patienter som lever med 

kronisk sjukdom får ett ökat ansvarstagande över sig själv och sina livsval. Det förekommer 

att inställningen till sociala sammanhang kan förändras och att det har en påverkande effekt 

på relationer. De bidragande förändringarna som medförts av sjukdomen kan även utmana en 

patients identitet. Svåra situationer kan hanteras enklare med hjälp av en känsla av 

hoppfullhet (Delmar et al., 2005). Ett sätt att återfå kontroll är att vara mottaglig för 

information om det aktuella sjukdomstillståndet och behandling. Det är både tidskrävande 

och ansträngande att integrera en sjukdom i vardagen (Whittemore & Dixon, 2008). 

  

Kroppsliga förändringar som medförs av sjukdomen kan skapa emotionella reaktioner och 

påverka upplevelsen av livet då det är vanligt med nedsatt kroppsfunktion. Det kan framkalla 

rädsla, aggressivitet, depression, ångest, förnekelse och apati (Whittemore & Dixon, 2008). 

Medicinska och teknologiska framsteg skapar möjligheter till behandlingar som resulterar i 

att patienter kan återfå sin hälsa (Delmar et al., 2005). 

Kronisk njursvikt 
Njursvikt kan delas in i två tillstånd där det första tillståndet är en akut njursvikt och det 

andra är en kronisk njursvikt. Kronisk njursvikt innebär en ihållande nedsatt funktion i 

njurarna. Tillståndet uppstår när det är brist på nefroner vilket innebär att kvävehaltiga 

produkter läcker ut i blodet och i kroppsvätskor. Detta på grund av att det finns en försämrad 
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funktion av att rena blodet i njurarna och på så sätt skapas en ansamling av slaggprodukter 

(Ericson & Ericson, 2012). Det kan vara svårt att uppmärksamma kronisk njursvikt i ett tidigt 

stadie och tillståndet kan därför utvecklas successivt. När njuren endast kan nyttja 30-40% av 

den fulla kapaciteten kan symtom framträda i form av illamående, trötthet och törst. När den 

fulla kapaciteten är begränsad till 20% tillkommer det ökat illamående, kräkningar, klåda, 

blödningar och tarmstörningar hos patienten. I takt med ytterligare minskning av njurens 

kapacitet blir både patientens medvetenhetsgrad och hjärtfunktion begränsad (Ericson, & 

Ericson, 2012). 

  

Det svåraste stadiet av kronisk njursvikt innebär att den bärande funktionen i njurarna har 

förlorats vilket kan leda till en förändrad livssituation. En förlust av njurfunktionen innebär 

att kroppen och jaget är inte längre synkroniserat vilket förknippas med sorg. Tillståndet 

innebär att patienten blir beroende av vård och kan på så vis uppleva förlust av autonomi, det 

kan upplevas som ett intrång i patientens personliga integritet (Clyne, 2015). En målsättning 

för att underlätta för patientens tillstånd är att sjuksköterskan på ett begripligt sätt stödjer, 

undervisar och handleder om sjukdomen (Gulbrandsen, 2011). Om njursvikten inte åtgärdas 

leder det till uremi. Uremi är en livshotande urinförgiftning på grund av att kroppens 

kvarstående toxiska ämnen i slaggprodukterna framkallar en inre förgiftning. Tillståndet 

kräver behandling med dialys eller njurtransplantation (Ericson & Ericson, 2012). 

Hemodialys 
Hemodialys är en behandling som vanligen utgår från tre till fyra tillfällen i veckan (Dreja & 

Jönsson, 2016) och vanligtvis fyra till fem timmar per tillfälle. Detta avgörs utifrån flera 

faktorer som exempelvis hjärtfunktion. Behandlingstillfällen kan ske dygnet runt beroende på 

tillgång till resurser och patientens önskemål. Det är en behandling som renar blodet genom 

filtrering i konstgjorda dialysmembran. Blodet renas genom en motståndsrörelse, där vätskan 

i dialysmaskinen flödar åt ett håll samtidigt som blodet flödar åt det motsatta (Ericson & 

Ericson, 2012). Det sker via en blodpump som har i funktion att pumpa blodet parallellt 

mellan patient och dialysatorn. Behandlingen avlägsnar även överflödigt vatten, elektrolyter 

och kvävehaltiga proteinmetaboliter (Furuland & Wikström, 2008). Förutsättningen för att 

behandlas med hemodialys är att det finns en god tillgång till blodbanan, för att få ett bra 

blodflöde. Detta skapas genom ett kirurgiskt ingrepp där en artär förs samman med en ven 

vilket benämns som en AV-fistel. På så vis skapas det ett blodkärl som kan hantera blodflödet 

vilket är en förutsättning för behandlingen (Clyne, 2015). 
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Behandlingen är en process som kan framkalla trötthet vilket är en bidragande effekt av 

eliminering av slaggprodukter (Ericson & Ericson, 2012). Under behandlingstillfället kan 

även patienterna uppleva bland annat blodtrycksfall och muskelkramper på grund av en 

påtaglig filtration av vätska (Furuland & Wikström, 2008). Eftersom vätskan tenderar till att 

bli överflödig i kroppen är vätskerestriktioner en viktig del i behandlingen. 

Rekommendationen av vätskeintaget i samband med behandlingen är mellan 500 - 1000 ml 

vätska per dygn. Vätskerestriktioner upplevs oftast som den tyngsta och mest påfrestande 

delen av att behandlas med hemodialys. Det finns dock en risk för att patienterna inte följer 

de angivna restriktionerna trots att de är motiverade till en god egenvård och har kännedom 

om varför vätskeintaget bör begränsas. Det kan därför vara av betydelse att sjuksköterskan 

ger patienten information i egenvården. En isbit kan exempelvis effektivt och utdraget släcka 

törsten, även citronvatten tenderar till att släcka törsten mer än vanligt vatten (Ericson & 

Ericson, 2012). 

  

Ett viktigt mål i hemodialysbehandlingen är att patienten ska få en god rehabilitering för att i 

största mån behålla den fysiska kapaciteten (Dreja & Jönsson, 2016). Patienter tenderar till att 

tveka att påbörja behandlingen med hemodialys (Ericson & Ericson, 2012). I början av 

behandlingen bör sjuksköterskan därför uppmärksamma och tillgodose aspekter som är 

viktiga för patienten. Det kan röra sig om att kunna arbeta eller utföra fritidsaktiviteter 

parallellt med behandlingen (Dreja & Jönsson, 2016). Behandlingen kan upplevas på olika 

sätt, det kan ses som ett återvändande till ett normalt liv men det kan även framkalla negativa 

känslor av att inte kunna leva som tidigare (Kaba, et al., 2007; Calvey & Mee, 2011). Att bli 

beroende av hemodialysbehandling kan upplevas som påfrestande (Clyne, 2015) och kan 

framkalla osäkerhet inför framtiden och döden (Kaba et al., 2007). De medförda 

livsförändringarna kan innebära att patienten upplever att självständigheten förloras. För att 

skapa goda förutsättningar till ett liv med behandlingen är det därför viktigt att 

sjuksköterskan ger stöd och motiverar den individuella patienten (Gulbrandsen, 2011). 

Teoretisk referensram- Hälsa 
Erikssons (2000) definition av begreppet hälsa är friskhet, sundhet och välbefinnande. 

Begreppet hälsa utesluter inte sjukdom, utan det kan uppnås trots ett sjukdomstillstånd om 

individen upplever livet utifrån ett helhetsperspektiv. Genom att uppleva både hälsa och 

helhet får individen tillfälle att komma i kontakt med kropp, själ och ande. Begreppet friskhet 
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beskriver den kroppsliga dimensionen medan den själsliga dimensionen utgår ifrån individens 

känsla av en inre balans. Hälsans andliga dimension beskriver individens kapacitet till att 

finna värdefulla komponenter i livet (Wiklund Gustin & Lindvall, 2012). 

  

Hälsohinder är ett begrepp som beskriver svårigheter till att uppnå känsla av hälsa och det 

väcker en inre motivation hos lidande individer att övervinna. Till skillnad från hälsohinder 

finns det kraftgivande faktorer vilket benämns som hälsoresurser. Hälsoresurser kan bestå av 

både yttre och inre resurser där en yttre resurs kan vara en motivation till att återgå till 

arbetet. En inre resurs kan bestå av olika emotioner som exempelvis känslan av hoppfullhet 

och trohet, det kan ge individer en inre styrka (ibid.). 

  

Enligt WHO (1984) definieras begreppet hälsofrämjande som en möjlighet för individer till 

att få kontroll och delaktighet över sin vård. Begreppet utgår från att motarbeta ohälsa genom 

att definiera potentiella risker med individens livsstil. Arbetet kan ske på olika nivåer utifrån 

individens aktuella tillstånd. Primär prevention utgår från att förebygga uppkomst av sjukdom 

och den sekundära preventionen utgår från att stoppa ett pågående sjukdomsförlopp. Tertiär 

prevention innebär att underlätta begränsningar som medförts av en sjukdom. Genom att 

informera individen om de olika preventionerna arbetar sjuksköterskan hälsofrämjande. 

Under det hälsofrämjande arbetet ska sjuksköterskan uppmärksamma individens livsvärld 

utifrån hälsa, sjukdom och lidande. Det är därför viktigt att det finns ett välfungerande 

samarbete byggd på en respektfull dialog (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

  

Hemodialys är en krävande behandling (Dreja & Jönsson, 2016) som påverkar patienternas 

livsstil (Lai et al., 2012). Behandlingen kan dessutom framkalla en osäkerhet inför framtiden 

och skapa en existentiell kris (Clyne, 2015). En viktig del i sjuksköterskans arbete är att 

arbeta hälsofrämjande genom att uppmärksamma patienternas unika upplevelser (Jonasson, 

2017) och hur livskvalitén påverkas negativt av behandlingen (Polaschek, 2003). På så vis 

kan det öka möjligheterna för patienten att kunna uppleva hälsa, välbefinnande och 

livskvalité trots situationen (Jonasson, 2017). 

Syfte 
Syftet var att belysa patienters upplevelser av att behandlas med hemodialys. 
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Metod 

Design 
En litteraturstudie med kvalitativ ansats som byggdes på vetenskapliga artiklar bedömdes 

som en lämplig metod för att besvara studiens syfte. En litteraturstudie är en datainsamling 

genom litteratur som exempelvis vetenskapliga artiklar (Olsson & Sörensson, 2011). Den 

kvalitativa metoden grundas i en holistisk aspekt vilket innebär att varje individs upplevelser 

är unika och påverkar tolkningen av olika situationer (Kristensson, 2014). För att besvara 

studiens syfte var det viktigt att belysa varje patients upplevelse av en och samma 

behandling. 

Urval 
Utifrån syftet har inklusions- och exklusionskriterier formulerats för vad som ska ingå i 

studien (Forsberg & Wengström, 2008). Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle handla 

om vuxna patienter som regelbundet behandlas med hemodialys. Efter ett etiskt övervägande 

togs beslutet att artiklar där deltagarna var under 18 år skulle exkluderas. Studien i artiklarna 

skulle även vara granskade av en etisk kommitté eller etisk styrelse. Vetenskapliga artiklar 

som användes i studien är skrivna på engelska för att undvika misstolkning vid 

textöversättning. Det innebär att artiklar som är skrivna på andra språk exkluderades. 

Artiklarna har även blivit granskade av experter inom aktuellt område innan den 

publicerades, vilket benämns som peer reviewed (Willman, Bahtsevani, Nilsson & 

Sandström, 2016). Artiklarna som inkluderades var publicerade mellan år 2000–2018 för att 

forskningen skulle vara aktuell. Det på grund av att upplevelsen av att få behandling med 

hemodialys inte har ändrats inom de angivna årens intervall.    

Datainsamling 
Data bestod av resultat från vetenskapliga artiklar som hämtades från databaserna PubMed 

och Cinahl. Enligt Östlund (2017) innehåller en databas samlingar av dokument som har 

kategoriserats, grupperas och därefter granskats. Willman et al. (2016) beskriver att PubMed 

bland annat innehåller tidskrifter inom medicin, omvårdnad och hälso- och 

sjukvårdsadministration. Cinahl utgår mer från ett omvårdnadsvetenskapligt perspektiv och 

samtliga publicerade artiklar är skrivna på engelska (ibid.). 
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Sökorden som använts i studien är främst baserade på ämnesord. Enligt Östlundh (2017) 

innebär det att de valda sökorden kommer att framgå i de vetenskapliga artiklarna som 

sökningen genererar. På så sätt skapas en tillgång till relevanta artiklar för ämnesområdet. I 

Pubmed användes MESH och i Cinahl genomfördes sökningen med Cinahl headings. En 

boolesk sökteknik har använts vilket innebär att utvalda sökord har kombinerats genom att 

använda söktermer AND och OR. Söktermen AND begränsar sökningen då både sökorden 

måste framgå i resultatet och på så vis blir sökningen mer specifik. Söktermen OR använts 

för att vidga resultatet då minst ett av sökorden måste framgå i referensen (ibid.). 

 

I PubMed användes sökorden i fritext “Hemodialysis”, “Patient”, “Life experience”, “Life 

experiences” och sökorden i Mesh var “Renal Dialysis”, “Patients”. Fritextsökningarna och 

Mesh sökningarna kombinerades med “OR” och “AND” (Bilaga 1). Detta resulterade i 1086 

träffar och för att begränsa sökningen användes title/abstract nivå vilket gav 15 sökträffar. 

Efter att använt alternativen “Journal article” och “English language” återstod det slutligen 

elva artiklar som lästes på titelnivå. Sex av dessa artiklar exkluderades och fem artiklar lästes 

på abstraktnivå. Två artiklar exkluderades därefter då de inte besvarade studiens syfte. Det 

återstod tre artiklar som lästets i fulltext. En av dessa artiklar exkluderades då syftet inte blev 

besvarat och därefter återstod det två artiklar som gick vidare till kvalitetsgranskningen från 

PubMed. 

  

I Cinahl var sökorden i fritext ”life experience”, ”perspective”, ”hemodialysis”, ”patient” och 

med cinahl headings ”Life experiences”, ”Hemodialysis” och ”Patients”. Sökningar med 

Cinahl headings och fritext kombinerades med “OR” och “AND” vilket genererade i 331 

sökträffar (Bilaga 1). Därefter valdes alternativen “peer reviewed”, “english language”, 

“research article” och “qualitative - high specificity” vilket gav 50 sökträffar som lästes på 

titelnivå. Efter att ha granskat artiklarna på titel nivå lästes 35 artiklar på abstrakt nivå. 

Därefter exkluderades elva av dessa artiklar då studiens syfte inte blev besvarad och 24 

artiklar lästes på fulltextnivå. Efter att ha läst artiklarna på fulltextnivå exkluderades 10 

artiklar. En av artiklar som exkluderades på fulltextnivå var en dubblett, artikeln var alltså 

tidigare funnen i databasen PubMed och var därför redan inkluderad i studien. Det återstod 

14 artiklar som gick vidare till kvalitetsgranskning från Cinahl. 

  

De artiklar som exkluderades utgick från familjens eller vårdgivares perspektiv. Det kunde 

också vara på grund av att artiklarna beskrev andra sjukdomstillstånd, till exempel diabetes 
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eller att artikeln diskutera behandlingen ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. En annan 

artikels resultat byggdes på andra artiklar och var på så sätt en review. Utifrån både PubMed 

och Cinahl gick totalt 16 artiklar vidare för kvalitetsgranskning. 

Kvalitetsgranskning 
Studiens kvalitetsgranskning utfördes med hjälp av en mall för kvalitetsgranskning av en 

kvalitativ metod. Bedömningsmallen framtagen av Critical Appraisal Skills Programme (se 

Bilaga 2) användes för att bedöma kvalitet i de framtagna vetenskapliga artiklarna. 

Bedömningsmallen bestod totalt av tio frågor där syftet var att undersöka om artiklarna hade 

ett tydligt syfte, en lämplig metod och att resultatet var trovärdigt. Frågorna besvarades med 

alternativen JA, OKLART eller NEJ (CASP, 2018). Det var en bedömning som utgick från 

ett poängsystem och en poängsats. Varje svar med JA gav 1 poäng, OKLART gav 0 poäng 

och NEJ gav 0 poäng. Poängen omvandlades till en procentsats där hög kvalitet var >80%, 

medel 70-79% och låg <69%. Artiklar med låg kvalitet exkluderades från studien. Efter att ha 

kvalitetsgranskat samtliga artiklar exkluderades två artiklar, en artikel uppfyllde inte kravet 

för att ha blivit etisk granskad och i den andra artikeln framkom det mutning till deltagarna. 

De återstående 14 artiklarna valdes ut för vidare dataanalys, Se Bilaga 3 för artikelöversikt. 

Dataanalys 
Insamlad data från vetenskapliga artiklarna analyserades utifrån Graneheim och Lundmans 

(2004) innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys kan utgå ifrån en manifest eller latent 

ansats (Kristensson, 2014). Analysen utgick ifrån en manifest ansats vilket innebär ett 

textnära förhållningssätt till meningsenheterna där författarnas tolkningar uteslöts 

(Graneheim & Lundman, 2004). Utifrån vald analysmetod har resultatet i 14 artiklars lästs 

igenom enskilt flera gånger av båda författarna. Graneheim och Lundman menar att det är 

viktigt att läsa texten flera gånger för att förstå helheten. Sedan markerade författarna enskilt 

ut de engelska meningsenheterna i varje artikel som besvarade studiens syfte. Därefter lades 

meningsenheterna ihop gemensamt, för att minska risken för att missa relevanta 

meningsenheter. Graneheim och Lundman beskrev att en meningsenhet kan vara ett ord, 

mening eller paragrafer som är relaterat till varandra i innehåll och sammanhang. Därefter 

översattes meningsenheterna från engelska till svenska. Meningsenheterna kontrollerades 

ännu en gång för att säkerhetsställa att de utgick från studiens syfte. Därefter kondenserades 

meningsenheterna samtidigt som kärnan i meningarna bevarades. Enligt Graneheim och 

Lundman innebär kondensering att viktiga delar i meningen framhävs, det görs genom att 
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meningsenheterna kortas ner samtidigt som kärnan i meningarna bevaras. Det sker utifrån ett 

textnära arbete vilket innebär att egna tolkningar i meningarna utesluts. Därefter kodades den 

kondenserade texten. Graneheim och Lundman beskriver att koden sätts utifrån kontextens 

sammanhang där är det tillåtet för författarna att lägga in tolkningar. Koderna skrevs ut och 

parades ihop utifrån liknande innehåll av båda författarna. Det gjorde att underkategorier 

skapades och utifrån gemensamma nämnare i underkategorierna skapades kategorier. 

Graneheim och Lundman beskriver att koder kan sorteras till underkategorier som sedan 

skapar kategorier och en kategori ska tydligt beskriva en texts innehåll, exempel på 

innehållsanalysen se Bilaga 4.  

Etisk övervägande 
Sveriges etikprövolag (SFS 2003:460) reglerar etiska tillstånd som varje medicinsk forskning 

måste ha. Uppsatser som skrivs på grundläggande och avancerad nivå behöver dock inte ha 

något etiskt tillstånd, men ett etiskt ställningstagande ska tas av författarna. Inte skada-

principen har utvärderats i varje artikel eftersom studierna har blivit godkända av en etisk 

kommitté eller styrelse. På så vis reduceras risken för att fysiskt eller psykiskt skada 

deltagarna under studiens intervall vilket styrs av lagar (Kristensson, 2004). Artiklarna som är 

till grund för studien är granskade och har ett forskningsetiskt resonemang, där särskilt utsatta 

grupper som exempelvis patienter under 18 år eller patienter med kognitiv nedsättning 

exkluderades. 

Resultat 
Studiens syfte var att belysa patienters upplevelse av att behandlas med hemodialys. 

Resultatet är uppbyggt av 14 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Samtliga artiklar 

bedömdes ha hög kvalité efter granskning enligt CASP kvalitetsprotokoll. Studiens analys 

genererade fem kategorier och 15 underkategorier, se Figur 1 
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Figur 1: Översikt över resultatets kategorier och underkategorier 

Behov av att acceptera sin behandling 
I denna kategori beskrivs vikten av en positiv inställning till behandlingen. Patientens egen 

inställning till behandlingen har lyfts fram och det visar att stöd från omgivningen kan 

underlätta och gynna ett liv med behandlingen. 

Att vara hoppfull 

Flera patienter upplevde en tacksamhet för den avancerade behandlingstekniken då det gav en 

möjlighet till att leva längre (Guerra- Guerrerro, del Pilar Camargo Plazas, Cameron, Santos 

Salas & Cofre González, 2014). De såg maskinen som en livlina på grund av att de var 

medvetna om att utan behandlingen skulle de ha dött av sjukdomen. Detta resulterade i att 

själva dialysmaskinen förknippas med trygghet och harmoni (Chiaranai, 2016; Sciberras & 

Scerri, 2017; Hagren, Pettersen, Severinsson, Lützen & Clyne, 2001; Jones, Harvey, Harris, 

Butler & Vaux, 2018). Behandlingen upplevdes förstärka känslan av välbefinnande och hälsa 

hos patienterna och utvecklade därav ett behov av dialys, då perioder utan behandling oftast 

skapade oro (Monaro, Stewart & Gullick, 2014; Jones et al., 2018). En känsla av hoppfullhet 

kunde skapas av att behandlas med hemodialys, då det gav möjlighet till patienterna en dag 

skulle bli friska och fria från sjukdom. Möjligheten till att få en njurtransplantation var även 

en aspekt som skapade en positiv och motiverande inställning till behandlingen (Moran, Scott 
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& Darbyshire, 2010; Moran, 2016). Leva i nuet upplevdes vara en viktig del för att hantera en 

sådan tuff och intensiv behandling, det var därför viktigt att ta vara på de bra delarna i livet 

(Axelsson, Randers, Jacobson & Klang, 2012). Tiden var dessutom en betydelsefull aspekt 

som blev mer värdefull (Jones et al., 2018). Den sista tiden som de hade kvar av livet 

upplevdes vara viktig för att skapa minnen, som de kunde blicka tillbaka till under tuffa 

perioder (Axelsson et al., 2012). Dagar då patienterna inte hade behandling ökade deras 

välbefinnande, då det öppnade upp nya möjligheter för de att delta i betydelsefulla aktiviteter 

och sociala sammanhang (Jones et al., 2018). 

Vikten att uppnå insikt 

Insikt uttrycktes vara en viktig komponent i att acceptera ett liv med hemodialys (Axelsson et 

al., 2012). Patienterna upplevde det svårt och tidskrävande att uppnå acceptans då det nya 

livet innebar att ständigt behöva anpassa sig och ha kontroll (Axelsson et al., 2012; Hong, 

Wang, Chan, Mohamed & Chen, 2017). Det kunde ta en längre tid för patienterna att uppnå 

insikt på grund av att det behövdes en förståelse för behandlingens innebörd (Tovazzi & 

Mazzoni, 2012). Trots att patienterna kunde uppleva sociala begränsningar var behandlingen 

tillräckligt viktig för att fullföljas. De var tvungna att försöka leva sitt liv vid sidan om 

behandlingen (Chiaranai, 2016; Guerra- Guerrerro et al., 2014). Genom att acceptera 

behandlingen kunde patienterna uppnå insikt, det gjorde att de levde i nuet och inte oroade 

sig varken för dåtiden eller framtiden (Hagren et al., 2001). 

  

Trots att behandlingen hade en negativ inverkan på det sociala livet var behandlingen för 

viktigt för att bortse ifrån. Patienter som uppnått insikt och accepterat sitt tillstånd upplevde 

inte att behandlingen hade någon större påverkan före eller efter behandlingstillfället, utan det 

upplevdes som ett vardagligt moment. En del patienter menade även att de såg behandlingen 

som ett andra jobb (Jones et al., 2018; Lindsay, MacGregor & Fry, 2014). Genom att bli mer 

van vid behandlingen och dess innebörd kunde de successivt ta mer ansvar över sin vård 

(Hagren et al., 2001).   

Att vara i behov av stöd 

Upplevelsen av att behandlas med hemodialys var att stöd från både familj och religion var 

en betydelsefull komponent. Ett positivt beteende hos patienterna kunde utvecklas genom att 

ha en uppmuntrande familj. Även för att behandlingen gav även möjligheten till att se både 

barn och barnbarn växa upp och utvecklas (Chiaranai, 2016). De upplevde dessutom att en 
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gudstro kunde ha en hjälpande och stödjande effekt gällande hanteringen av stress. Utöver en 

lugnande effekt kunde gudstron även väcka en inre mening med ett liv med hemodialys (Al 

nazly, Musil, Ahmad & Nabolsi, 2013). 

  

Mottagningen upplevdes ha en stor betydelse för patienterna där både medpatienter 

tillsammans med sjuksköterskor skapade ett stödjande nätverk. Sjuksköterskornas kompetens 

inom området uppskattades bland patienter som var beroende av behandlingen. Patienterna 

upplevde att det var betydelsefullt att bli sedd av sjuksköterskorna (Hagren et al., 2001). 

Sjuksköterskan skapade ett stöd genom att vara lyhörd och bekräftande vilket framkallade 

trygghet och positiv energi. Genom att bygga upp en relation med sjuksköterskorna kände 

patienterna ett förtroende för att uttrycka sin oro och rädsla för hur framtiden skulle se ut med 

en så pass intensiv behandling (Axelsson et al., 2012). Patienterna skapade även en 

gemenskap med medpatienterna som gick igenom samma behandling där värdefulla råd 

kunde utbytas sinsemellan (Tovazzi & Mazzoni, 2012; Chiaranai, 2016). Tryggheten som 

mottagningen skapade resulterade i att patienterna upplevde sig vara osäkra när de väl skulle 

lämna mottagningen (Axelsson et al., 2012). 

  

Behandlingen tar över livet 
I denna kategori framkom det hur behandlingen påverkade patientens syn på livet och att det 

kunde uppstå svårigheter att hantera en förändrad livssituation. 

Oro över framtiden 

Det framkom att ovissheten om behandlingens varaktighet framkallade oro och osäkerhet 

inför framtiden, det väcktes tankar om de någonsin skulle bli fria från behandlingen (Moran, 

2016; Chiaranai, 2016; Jones et al., 2018). Det fanns även en rädsla för att inte kunna få en 

njurtransplantation (Hagren et al., 2001). Ovissheten om sjukdomen och känslan av 

hjälplöshet kunde leda till att patienter upplevde stress (Kazemi, Nikbakht, Hasanpour, 

Hassankhani & Mills, 2011). Även om det fanns en osäkerhet kring överlevnadstiden var de 

medvetna om att behandlingen förlängde deras liv (Guerra- Guerrerro et al., 2014). 

  

Hemodialysen medförde rädsla för komplikationer (Sciberras & Scerri, 2017; Hagren et al., 

2001) en känsla som särskilt förtydligades av tidigare dåliga behandlingar (Sciberras & 

Scerri, 2017). Riskerna relaterat till dialysen upplevdes påverka patienternas mening med 
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livet (Axelsson et al., 2012)  Dialysschemat gjorde att tiden gick fort och det symboliserades 

som ett närmande av döden. Det upplevdes därför vara svårt att blicka framåt. Det fanns både 

bekymmer om livets osäkra slut och en önskan om att få njuta av nuet. Det väcktes 

funderingar över hur länge patienterna skulle kunna leva med dialys (Axelsson et al., 2012). 

 

“It’s just a matter of time how long I can go on- I am old too - how long 

I’ll be able to cope with this” (Axelsson et al., 2012, s. 47). 

En utmanande livsstilsförändring 

Hemodialys upplevdes vara en ny fas i livet och det var en kamp att omfamna både 

sjukdomen och behandlingen. Det var en tuff och svår livsstilsförändring som patienterna 

behövde lära sig att leva med för att kunna upprätthålla en balans mellan familj, hemodialys 

och sociala aktiviteter (Guerra- Guerrerro et al., 2014). Flera patienter upplevde att 

behandlingen inte hade någon hjälpande effekt och att de istället kände sig som hjälplösa 

offer (Jones et al., 2018). Känsla av fångenskap kunde upplevas bland patienter som var 

beroende av behandlingen (Axelsson et al., 2012, Kazemi et al., 2011). En minskad kontroll i 

livet upplevdes påverka patienternas auktoritet negativt (Kazemi et al., 2011). En patient 

upplevde det svårt att acceptera det nya tillståndet trots medvetenheten om dialysens goda 

effekter (Moran, 2016). De uttryckte att det fanns ett behov av mer information om 

sjukdomen för att kunna förstå tillståndet och för att personliga resurser inte skulle påverkas 

negativt (Tovazzi & Mazzoni, 2012).   

  

¨I don´t really understand because I´m not very familiar with this thing. 

When they tell me, I just follow. I don´t ask” (Hong et al., 2017, s. 3668). 

Ett förlorat liv 

Hemodialys innebar omfattande livsförändringar som framkallade känslor av förtvivlan 

(Jones et al., 2018), på grund av att behandlingen upplevdes vara en evig process utan ett 

givet slut (Jones et al., 2018; Axelsson et al., 2012). 

  

“It dosen´t end, this, because it will go on and on and on, and I will never 

get well, I will never escape the dialysis...” (Axelsson et al., 2012, s. 49). 
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Vara beroende av en livsuppehållande behandling innebar det att patienter inte kunde leva ett 

normalt liv som de önskade, de upplevdes inte heller bli sedda som individer (Hagren et al., 

2001). Det upplevdes även att tiden för att umgås med nära och kära begränsades av 

behandlingen (Chiaranai, 2016). Patienter kunde bland annat bli fråntagna möjligheten till att 

kunna få barn vilket var för många en viktig och stor önskan (Lindsay et al., 2014). 

Behandlingen kunde även begränsa betydelsefulla vardagsaktiviteter (Monaro et al., 2014). 

 

“Even going down the road. . . I felt I wasn’t capable. I’ve been driving 

for 50 years and it’s a big thing. You lose that feeling of. . . freedom” 

(Monaro et al., 2014, s. 3267).   

 

Det framkallade känslor av förtvivlan över att inte kunna hantera vardagliga aktiviteter som 

att sköta hushållssysslor, behandlingen upplevdes därför hålla patienterna tillbaka i livet 

(Kazemi et al., 2011; Al nazly et al., 2013; Moran, 2016; Moran et al., 2010). Även 

möjligheten till att arbeta påverkades av behandlingens intensiva schema (Lindsay et al., 

2014; Moran, 2016). Begränsningar gällande arbete var en aspekt som upplevdes pausa 

patienternas liv och i vissa fall skapade det en ekonomisk stress (Moran, 2016; Monaro et al., 

2014). Religiösa åtagande och betydelsefulla pensionsplaner var också två delar i livet som 

påverkades av behandlingen (Al nazly et al., 2013). Det uttrycktes en sorg över att behöva ge 

upp framtids- och pensionsplaner och för att inte kunna åldras i frid och som önskats 

(Axelsson et al., 2012; Jones et al., 2018). 

  

Det framkom att flera patienter upplevde att må sämre av behandlingen (Moran, 2016). En 

del patienter ville inte besväras och hade en vilja till att ge upp. Det på grund av att 

behandlingen medförde en ständig känsla av att vara utmattad och trött (Jones et al., 2018; 

Axelsson et al., 2012). Det var också vanligt att patienterna var på dåligt humör (Kazemi et 

al., 2011). Fysiska och emotionella krav från behandlingen gjorde att flera upplevde 

depression. Det fanns en önskan om att få tillbaka friheten och det tidigare livet, för innan 

sjukdomen fanns det inga bekymmer (Monaro et al., 2014; Jones et al., 2018). 

Begränsad autonomi   
I denna kategori skildrades det hur behandlingen kunde ta över en patients identitet på grund 

av en minskad kontroll i livet. 
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Att inte vilja bli identifierad med sjukdomen 

Känslan av omfattande förändringar var en gemensam upplevelse bland patienter som 

behandlas med hemodialys. Förändringarna kunde bland annat vara i en fysisk form där 

utseendet blev annorlunda. Detta resulterade i att patienterna började bära andra kläder för att 

dölja tecken på att de fick behandling (Lindsay et al., 2014). Patienterna kunde även uppleva 

nedvärdering i från omgivningen på grund av andras medlidande. Det skapade en känsla av 

att behandlingen tog över deras identitet, detta kunde i sin tur leda till att några patienter 

valde att dölja sitt tillstånd och att de behandlas med hemodialys. Genom att dölja sitt 

tillstånd från omgivningen blev behandlingen inte en del av deras identitet och de kunde på så 

sätt behålla sin sociala status (Kazemi et al., 2011). Utöver att dölja sin sjukdom fanns det 

patienter som valde att inte prata om sitt tillstånd för att kunna leva ett så normalt liv som 

möjligt (Hagren et al., 2001). De hade en stark vilja att kämpa och fortsätta att leva livet fullt 

ut, trots att de emellanåt upplevde förtvivlan (Guerra- Guerrerro et al., 2014). 

  

“47 year-old male participant said: I am upset at being pitied by people, 

who look at me with pity and, facing me, say “Poor thing” and look down 

on me. I don’t like to be pitied, don’t want people to think that I am sick 

and disabled.” (Kazemi et al., 2011, s. 91). 

Att vara en börda 

Vara beroende av behandling med hemodialys framkallade upplevelsen av att vara en börda 

hos patienterna eftersom hela familjen påverkades. Det upplevdes vara både stressigt och 

oroande moment att vara en börda för familjen då behandlingen kunde vara livet ut (Jones et 

al., 2018). Förlust av autonomi och självbestämmande var ytterligare faktorer som utvecklade 

känslan av att vara beroende och en börda för familjen (Monaro et al., 2014).   

  

Upplevelsen av att vara en börda kunde även upplevas under arbetssammanhang. Patienterna 

var tvungna att lämna arbetet tidigare fler gånger i veckan för att kunna närvara på 

behandlingen. Kollegorna fick då ta över och slutföra överblivna uppgifter vilket patienterna 

upplevde som frustrerande (Sciberras & Scerri, 2016). 

  

“I know that I have to attend for haemodialysis, otherwise I will die and 

without work I cannot maintain my family. As I have to leave work early, 
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they [work colleagues] will have to finish what I do not manage to do. . 

...This is not fair on them” (Sciberras & Scerri, 2016, s.697). 

Känsla av maktlöshet 

Vara allvarligt sjuk och genomgå en intensiv behandling innebar att patienterna upplevde att 

de var tvungna till att acceptera ett förändrat liv. Det på grund av att behandlingen var det 

enda alternativet för överlevnad (Axelsson et al., 2012; Hagren et al., 2001). Patienterna 

beskrev hur deras liv upplevdes vara som pausat då de inte längre hade friheten att kunna 

göra vad de själva ville. Dagliga rutiner anpassades till hemodialysen och detta medförde 

flera omfattande förändringar (Moran, 2016). Tiden innan behandlingen var något som blev 

högt värderat av patienterna då det gav ett välbefinnande inför en tuff period (Jones et al., 

2018). Det fanns även upplevelser om att behandlingen tog över hela livet där patienterna 

beskrev sig själva som en slav till behandlingen. Livet upplevdes inte vara som tidigare vilket 

uttrycktes som en sorg (Lindsay et al., 2014; Monaro et al., 2014), den förlorade friheten av 

att inte kunna leva livet som önskat upplevde patienterna som ett lidande (Hagren et al., 

2001).  

 

“I am a prisoner; you are no longer free to do as you wish, like a person 

condened to death.” (Tovazzi & Mazzoni, 2012, s. 211). 

  

Det var utmanande att upprätthålla den personliga integriteten (Hagren et al., 2001). Under 

behandlingstillfället kunde patienterna uppleva att de inte kunde diskutera privata ämnen med 

sjuksköterskorna. Detta påverkades av att mottagningen hade trånga och lyhörda utrymmen 

(Sciberras & Scerri, 2017). 

 

En upplevelse av att behandlas med hemodialys var att den personliga kontrollen ständigt 

utmanades, vilket sågs som en pågående kamp under hela behandlingen (Lindsay et al., 

2014). Behandlingen sågs som en livlina men skapade även en känsla av att vara beroende 

och beskrevs därav som smärtsam och livsviktigt. Detta trots att de var medvetna om att 

behandlingen ökade deras möjlighet för överlevnad (Guerra- Guerrerro et al., 2014). 

Beroendet av den livsuppehållande behandlingen upplevdes även som hopplöst. Omfattande 

kroppsförändringar som var okontrollerbara var en effekt av behandlingen vilket framkallade 

en känsla av maktlöshet (Guerra- Guerrerro et al., 2014; Monaro et al., 2014; Kazemi et al., 

2011). 
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Det var viktigt för somliga att i största möjligaste mån försöka att få kontroll över sin vård 

och mående (Lindsay et al., 2014). Eftersom att patienter under behandlingen upplevde 

patienterna att deras kroppar blev torterade och invaderade av både maskinen och dialysnålen 

(Guerra- Guerrerro et al., 2014; Al nazly et al., 2013). Behandlingen innebar även att 

patienterna behövde ligga stilla i upp till fyra timmar per tillfälle vilket skapade förtvivlan. 

Regelbundna besök på sjukhusen blev även en ständig påminnelse om deras sjukdom 

(Kazemi et al., 2011). Patienterna kunde dessutom uppleva en rädsla för att bli utlämnade då 

de kände sig tvungna till att finna tillit hos sjuksköterskorna (Axelsson et al., 2012).   

Begränsad vardag 
En kategori som skildrade behandlingens effekt på patienternas vardag och liv. 

Psykisk och fysisk trötthet 

Det framkom att några patienter upplevde sig mer trötta och slitna av att behandlas med 

hemodialys (Chiaranai, 2016; Al nazly et al., 2013). 

  

“...This machine helps get rid of the bad stuff and drains all of my 

energi…” (Chiaranai, 2016, s. 103). 

 

Den ökade tröttheten upplevdes att vara ett oroande moment (Axelsson et al., 2012). Efter en 

dag med behandling ville många bara få sova och vila (Jones et al., 2018; Al nazly et al., 

2013; Monaro et al., 2014). En patient upplevde att den kognitiva funktionen var återställd 

men däremot fanns det en fysisk trötthet efter behandlingen. En annan patient upplevde en 

ständig trötthet (Jones et al., 2018), trötthet och andra biverkningar av behandlingen 

begränsade möjligheterna till att planera och delta i sociala aktiviteter. Till exempel hade en 

patient svårigheter att delta i barnens aktiviteter på grund av den minskade energin (Axelsson 

et al., 2012; Monaro et al., 2014). Det bidrog till att patienter inte hade tålamod och ork till att 

kommunicera med andra individer (Kazemi et al., 2011). De kunde hindras från att vara med 

i viktiga aktiviteter i livet (Axelsson et al., 2012) och för att kunna hantera enkla 

vardagsaktiviteter (Jones et al., 2018).   
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Social isolering 

Känslan av ett socialt utanförskap var en gemensam upplevelse bland patienter som 

behandlades med hemodialys. Behandlingens tidsåtgång minskade möjligheter till att delta i 

sociala aktiviteter vilket gjorde att de kände sig socialt isolerade. En del patienter upplevde 

även en förlust av social samhörighet och ansåg att det var besvärande att aktivera sig 

(Monaro et al., 2014; Jones et al., 2018; Kazemi et al., 2011; Hong et al., 2017), det kunde 

bland annat bero att deras andedräkt luktade urinsyra (Kazemi et al., 2011). 

  

“...I barely attend any social events, such as weddings or dinners at my 

children´s homes” (Al nazly et al., 2013, s. 324). 

  

Behandlingen bidrog till att de inte kunde spendera lika mycket tid med familj och vänner 

som önskat. Patienterna blev istället tvungna till att avstå från aktiviteter med familjen (Jones 

et al., 2018; Sciberras & Scerri, 2017). På så vis väcktes det känslor av att roller utmanades 

(Chiaranai, 2016). 

 

“I have never attended the school orientation of my 12 year 

old daughter on Mothers Day because I have been either to tired or it 

happened to be on the day I had to come for my dialysis. I know she is 

disappointed. I wish I were a good mother” (Chiaranai, 2016, s.104). 

Tidsåtgången påverkar vardagen 

Behandlingen gav en möjlighet till att leva längre samtidigt som den upplevdes ta den sista 

tiden i deras liv (Axelsson et al., 2012). Tidsåtgången för dialys upplevdes både vara 

tidskrävande, tröttsam, ett problem och som en begränsning i patienternas liv (Guerra- 

Guerrerro et al., 2014; Al nazly et al., 2013). Många patienter upplevde stress av 

behandlingens krav och för den långvarig process utan ett fastställt slut (Jones et al., 2018). 

Några upplevde att deras dagar gick förlorade på grund av att 60% av tiden i deras liv 

spenderas på att få dialys (Jones et al., 2018; Al nazly et al., 2013). Slöseri med tid upplevdes 

särskilt av patienter som fick dialys på morgonen (Jones et al., 2018). Tiden som spenderades 

på att få dialys upplevdes gå långsamt på grund av allt väntande, vilket även var ett 

frustrerande moment (Axelsson et al., 2012; Hagren et al., 2001). Patienter upplevde att allt 

kretsade kring dialys då de inte hade andra planer utöver behandlingen (Moran, 2016, Moran 
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et al., 2010). En annan patient upplevde att nuet förlorades vilket påverkades av dialysen 

(Axelsson et al., 2012).   

 

“Then I was busy with all these problems, and when I went home the 

other day, there were autumn leaves outside. The whole summer 

had gone and I hadn´t seen anything of it” (Axelsson et al., 2012, s.48). 

 

Även arbetslivet upplevdes påverkas negativt av behandlingens tidsåtgång då de inte längre 

kunde arbeta som tidigare. Det fanns även en oro över att behöva gå ifrån arbetet tidigare (Al 

nazly et al., 2013; Sciberras & Scerri, 2017). Några patienter upplevde att de regelbundna 

resorna till och från mottagningen för behandlingen störde deras sociala liv (Hagren et al., 

2001). Behandlingen upplevdes minska patienternas frihet då välbefinnande ansågs vara 

bättre före behandlingen (Jones et al., 2018). 

Kroppsliga förändringar 

Det framkom att patienternas personlighet och självbild förändrades av en förändrad kropp. 

De upplevde en känsla av att inte känna igen sig själv vilket var påverkat av omgivningens 

uppfattningar av tillståndet (Axelsson et al., 2012; Lindsay et al., 2014). Det framkom även 

att ytliga förändringar som exempelvis ärrvävnad inte påverkade patients kroppsuppfattning 

(Lindsay et al., 2014). Den okontrollerbara förändringen över kroppens funktioner var ett 

oroande moment på grund av att det påverkade aktiviteter, identiteten och relationer (Lindsay 

et al., 2014; Guerra- Guerrerro et al., 2014; Kazemi et al., 2011). Flera patienter upplevde att 

behandlingen minskade den sexuella lusten och intresset. Det fanns även svårighet att 

upprätthålla ett aktivt yrkesliv (Al nazly et al., 2013). Behandlingen skapade en känsla av att 

välbefinnandet försämrades (Jones et al., 2018; Kazemi et al., 2011). 

                                         

“ ...After dialysis, I feel sick and have muscle cramps, my legs become 

weak, and I can´t even stand talking to people” (Kazemi et al., 2011, 

s.91) 

  

Den kognitiva förmågan upplevdes också försämrad, det symboliserades med en känsla av att 

hjärnan tvinar bort. Minnet upplevdes ha blivit negativt påverkat vilket skapade bekymmer 

(Jones et al., 2018). 
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“...I can’t think of an answer, because the brain doesn´t work, it just sort 

of, everything has gone from you” (Jones et al., 2018, s. 197). 

Utmanande att leva med restriktioner 
I den här kategorin presenteras betydelsen av restriktionerna för att få en god effekt av 

behandlingen. 

Svårt att förhålla sig till vätske- och matrestriktioner 

Mat och vätskerestriktioner upplevdes medföra känslor av stress eftersom patienten kunde få 

livshotande biverkningar om det inte följdes (Al nazly et al., 2013). Vätskerestriktionerna 

som var en del i behandlingen innebar att vätskeintaget begränsades vilket framkallade 

upplevelser av ångest och frustration. Livet upplevdes även som meningslöst av att 

patienterna inte fick konsumera alla livsmedel (Hong et al., 2017). En annan patient kunde 

inte dricka te vilket upplevdes begränsa kulturen. Generellt var det svårt och utmanande att 

leva med vätskerestriktioner (Al nazly et al., 2013). 

  

Intaget av vätska upplevdes inte vara tillräckligt för att släcka deras törst (Tovazzi & 

Mazzoni, 2012). Känslan av törst beskrevs som ett hemskt och fruktansvärt behov vilket 

särskilt kunde upplevas på varma dagar (Hong et al., 2017; Tovazzi & Mazzoni, 2012; Al 

nazly et al., 2013). 

  

 “I´m terribly thirsty, but at the same time, I can´t help myself…It is 

something stronger than me...” (Tovazzi & Mazzoni, 2012, s. 210). 

 

Det upplevdes vara kämpigt att motstå törsten på grund av att hjärnan var fokuserad på vätska 

(Tovazzi & Mazzoni, 2012). Det var extra svårt att motstå vätska vid sociala sammanhang, 

patienter undvek därför att umgås med vänner och slutade även att socialisera sig (Hong et 

al., 2017; Chiaranai, 2016). Det upplevdes vara svårare att följa vätskerestriktionerna än 

matrestriktionerna (Tovazzi & Mazzoni, 2012; Hong et al., 2017). Restriktioner kring mat 

begränsade också patienternas sociala liv. Det upplevdes vara svårt att hitta en balans mellan 

att följa restriktionerna och att avstå ifrån frestelserna (Hong et al., 2017). 
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“...You can´t eat with friends because it´s not nice leaving them to eat 

alone or letting them worry about your restrictions...” (Hong et al., 2017, 

s. 3670). 

 

Flera patienter upplevde att livskvalitén påverkades negativt av att inte kunna njuta av maten. 

Detta resulterade i att livet upplevdes som hemskt (Chiaranai, 2016; Guerra- Guerrerro et al., 

2014; Al nazly et al., 2013), det fanns även en rädsla för att deras förhållningssätt till 

restriktionerna inte skulle vara tillräckligt bra (Jones et al., 2018). 

Att hindras från att resa 

Vara beroende av en livsuppehållande behandling styrde även patienternas möjligheter till att 

resa, då de var tvungna att få behandling flera gånger i veckan. Även om det handlade om en 

kortare resa var de tvungna till att anordna möjligheten till att få behandlingen under vistelsen 

(Al nazly et al., 2013; Kazemi et al., 2011). Patienterna upplevde att deras frihet och 

drömmar blev som bortblåsta av att de hindrades från att kunna resa (Axelsson et al., 2012).  

  

“My greatest interest was travelling, and that’s just over now.... I sit here 

and long to go somewhere” (Axelsson et al., 2012, s. 48).   

  

Restriktionen att hindras från att resa framkallade flera känslomässiga reaktioner som 

exempelvis oro och depression hos patienternas välbefinnande (Jones et al., 2018; Monaro et 

al., 2014). Möjligheten att kunna resa iväg var inte längre ett alternativ för patienterna. Denna 

begränsning kunde påverka planer för hela familjen och pensionen då behandlingen var 

väldigt intensiv (Jones et al., 2018). Det kunde det exempelvis handla om att ge upp sina 

drömmar gällande att flytta och bo utomlands (Axelsson et al., 2012). 

  

“You're always constantly aware of dialysis… You'd love to just pick up a 

brochure and go on holiday, but you can't...” (Moran, 2016, s. 246). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Utifrån studiens syfte som var att belysa patienters upplevelse av att behandlas med 

hemodialys valdes en litteraturstudie med kvalitativ ansats med utgångspunkt i vetenskapliga 

artiklar. Det på grund av att en kvalitativ ansats strävar efter att uppnå förståelse för helheten 

utifrån en specifik aspekt (Olsson & Sörensen, 2011). Genom att få fördjupade kunskaper 

kring en patients upplevelser och uppfattningar om ett specifikt fenomen så kan likheter och 

samband upptäckas (Willman et al., 2016).  

  

Litteraturstudien baseras på 14 vetenskapliga artiklar som är hämtade från Cinahl och 

PubMed. Det är två kända databaser som båda innehåller omvårdnadstidskrifter. Den 

systematiska litteraturstudien behöver baseras på minst två databaser för att få ett tillräckligt 

omfång av artiklar (Willman et al., 2016). Genom att söka i olika databaser ökar det även 

effektiviteten av att få fram lämplig litteratur (Olsson & Sörensen, 2011). Det ger ökade 

möjligheter till att hitta relevanta artiklar utifrån studiens syfte, på så sätt ökar studiens 

trovärdighet. Trovärdigheten kan även öka genom att använda artiklar med samma ansats 

som studien (Henricson, 2012). Samtliga artiklarna som ligger till grund för studiens resultat 

har en kvalitativ ansats då unika upplevelser av behandlingen studeras.  

  

Utifrån studiens syfte utformades inklusions- och exklusionskriterier att artiklarna som skulle 

ingå i studien skulle vara publicerade från år 2000 och framåt. Detta på grund av att 

författarna bedömde att upplevelsen att leva med en livsuppehållande behandling inte har 

förändrats inom de angivna årens intervall trots ny forskning.  

 

Artiklarna som inkluderades i studien utgick från vuxna patienters upplevelse av att 

behandlas med hemodialys och var skrivna på engelska. Willman et al. (2016) belyser hur 

engelska artiklar minskar risken för misstolkningar i översättningen. Artiklarna ska även vara 

skrivna på ett språk som samtliga författare kan behärska (ibid.).      

  

I sökningen användes specificationskriterierna “Qualitive High specificity” för att utesluta 

artiklar som inte är relevanta för studiens syfte. Även “Peer review” och “Research article” 

användes för att exkludera material som inte var granskade av experter inom det specifika 
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området (Willman et al., 2016). I Pubmed avgränsades även sökningen på title/abstract nivå 

för att få fram relevanta artiklar vilket var en aspekt som stärktes av Axelsson (2008). Dock 

fanns det en risk i att avgränsa sökningen på title/abstract nivå då flera referenser kunde gått 

förlorade. Utifrån studien var det nödvändigt att använda dessa specifikationer kriterierna. 

Författarna ansåg att det fanns en tillräcklig mängd data för att formulera ett resultat och 

därför ansågs inte resultatet ha blivit negativt påverkat av avgränsningen. Däremot hade 

sökningen kunnat bli mer effektiv om bibliotekarie hade bistått med hjälp till vilket Forsberg 

och Wengström (2008) lyfter fram. Det på grund av att en bibliotekarie har kännedom om 

databasernas struktur och kan på så sätt optimera sökningen.    

 

Artiklar som inkluderade särskilt utsatta grupper som exempelvis patienter under 18 år 

exkluderades av etiska skäl. Även artiklarna som inte varit granskade i en etisk kommitté 

exkluderades. Enligt Forsberg och Wengström (2008) är det etiska övervägandet viktigt för 

att skydda deltagare och är ett påvisande av att deltagarna inte påverkats negativt av studien. 

  

Sökorden i datainsamlingen utgick ifrån ämnesord och fritextsökning som kombinerades med 

sökblock utifrån studiens syfte. Enligt Willman et al. (2016) vidgas och avgränsas sökningen 

genom att använda sökblock och sökoperatorer. På så sätt ökar det effektiviteten av att samla 

in relevanta studier utifrån studiens syfte. Fritextsökning innebär att samtliga artiklar med det 

specifika sökordet inkluderas i sökresultatet och på så sätt blir sökningen inte avgränsad. 

Resultatet på sökningen kan därför bli väldigt bred och innehålla flera referenser som både 

kan vara relevanta men även irrelevanta till studien (ibid.).  

 

Ämnesord används som en etikett på artiklar som ger en kort beskrivning av innehållet 

(Karlsson, 2012). Eftersom studien utgick främst från ämnesord blev det problematiskt med 

mesh-termerna “renal dialysis” och “life experience” i Pubmed. “Life experience” gick inte 

att hitta som ämnesord i databasen vilket gjorde att det endast användes i fritextsökningen. 

Denna sökteknik genererade i ett brett resultat av artiklar. Begreppet “renal dialysis” 

upplevdes också som problematiskt att använda, då det kunde innehålla alla sorters dialys 

medans studiens syfte var att specifikt undersöka hemodialys. Författarna har därför själva 

beslutat om vilka artiklar som ska exkluderas efter att ha läst igenom samtliga artiklar på 

titel- och abstrakt nivå. Enligt Willman et al. (2016) ska man vara försiktig att använda 

sökoperatorn NOT på grund av att sökningen kan bli för avgränsad. Detta på grund av att 

samtliga artiklar i databasen som innehåller ett specifikt sökord exkluderas, sökoperatorn 
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undveks för att inte gå miste om artiklar. Däremot har de booleska sökoperatorerna AND och 

OR använts i studien för att få mer fokus och en bredare sökning inom ett specifikt område 

(ibid.). 

  

Sökordet patient formulerades utifrån studiens syfte då författarnas önskade sökord individ 

inte gav så pass omfattande resultat som förväntat. Sökordet patient har därför använts i 

insamlingen av data. Trots att författarna anser att det är en grupp som bör benämnas som 

individer eftersom hemodialys kan vara en behandling som varar livet ut.   

 

Kvalitén av de 16 artiklarna i studien har bedömts utifrån granskningformuläret CASP (2018) 

för att stärka trovärdigheten i studien (Willman et al., 2016). Enligt Forsberg och Wengström 

(2008) används granskningsformulär för att utifrån frågorna bilda en grund för att sedan 

kunna dra slutsatser om studiernas kvalité. CASP (2018) utgick ifrån 10 frågor med 

svarsalternativen JA, OKLART, NEJ där författarna besvarade och bedömde frågorna utifrån 

relevansen till den specifika studien. En del frågor var inte relevanta till studien och har 

därför varit i åtanke vid sammanställningen av artiklarnas poängbedömning. Willman et al. 

(2016) menar att granskningsformuläret ska anpassas utifrån aktuell studie (ibid.). Efter 

granskningen var det 14 artiklar som hade hög kvalité varav två artiklar erhöll låg kvalité och 

exkluderades. Den ena artikeln hade inte blivit granskad av en etisk kommitté, vilket var en 

aspekt som värderades högt av författarna. Den andra artikeln beskrev att deltagarna hade 

blivit mutade för att vara med i studien och blev därför exkluderad. Författarna hjälptes åt att 

bedöma artiklarna då det var påverkat av den subjektiva aspekten, Willman et al. (2016) 

hävdar att den subjektiva tolkningen minskar om minst två personer bedömer kvalitén. En 

svaghet i samband med studiens kvalitetsgranskning var att både författarna inte hade någon 

tidigare erfarenhet av att kvalitetsgranska vetenskapliga artiklar. Bristande erfarenhet kan ha 

påverkat uppfattningen av frågorna i protokollet som användes till granskningen.  

  

En utmaning med den kvalitativa analysen är att reducera den data som inte är relevant för 

studiens syfte. Det ska finnas en balans mellan en större mängd data och med deras relevans, 

det är även viktigt att studien erhåller kvalité. Kodningen av datan ska även ske med säkerhet 

och kvalité, det innebär att båda författarna måste läsa igenom texterna flertal gånger för att 

identifiera de meningsbärande enheterna (Polit & Beck, 2018). 
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Att utföra en trovärdig analys kan vara en utmaning. Läsarna har ingen möjlighet att 

kontrollera det fullständiga materialet för att bedöma om det är korrekt utfört (Polit & Beck, 

2018). En del av dataanalysen har därför tydligt redovisats stegvis för att läsarna ska kunna 

följa processen till hur kategorierna blev skapade. Genom att även hänvisa till Graneheim och 

Lundmans (2004) modell och sedan beskriva tillvägagångssättet i studien stärks 

trovärdigheten och kvaliteten. Trovärdighet är en viktig del i studien för att bevisa att 

resultatet är giltigt (Wallengren & Henricsson, 2012). Därför har författarna beslutat att 

presentera direkta citat från artiklarna vilket både redovisas i dataanalysen och i resultatet av 

studien.  

  

En annan utmaning med att utföra en kvalitativ analys är författarnas förhållningssätt till den 

valda modellen för innehållsanalysen. Det är viktigt att följa hela processen som metoden 

innehåller och hålla sig till en och samma metod (Polit & Beck, 2018). I studien hänvisas 

varje steg i dataanalysen till Graneheim och Lundmans (2004) metod då den har valts. Dock 

är det svårt att undvika latenta inslag under den manifesta analysen, på grund av att det kan 

ske en omedveten tolkning under översättning och kodning (Polit & Beck, 2018). Under 

dataanalysen har båda författarna haft detta under åtanke och båda har därför varit delaktig 

under hela analysprocessen för att undvika tolkning. Enligt Wallengren och Henricson (2012) 

innebär förförståelse att tidigare erfarenheter och kunskaper kan påverka författarnas 

tankesätt under studiens gång. Genom att båda författarna är delaktiga under hela processen 

förstärks pålitligheten då författarna kan ha en omedveten förförståelse (ibid.). 

  

Det är viktigt med överförbarhet för att resultatet i studien ska kunna implementeras till andra 

studier som utgår från ett annat sammanhang. Trots att kvalitativa studier har som regel att 

inte generalisera resultatet så är det viktigt att bedöma om resultatet kan användas i andra 

kontexter. Forskaren ska därför redovisa en strukturerad och tydlig data (Polit & Beck, 2018). 

Artiklarna som används i studien utgår från olika omfång av individer, kön, ålder, etnicitet 

och ursprung. På så sätt blev resultatet tillräckligt vidgat för att kunna överföras till specifika 

sammanhang till exempel utifrån en viss åldersgrupp. Dock kan tillgänglighet för sjukvård 

skilja sig i olika länder vilket kan ha påverkat studiens överförbarhet då resultatet är byggd på 

artiklar där undersökningarna är utförd i olika länder. Patienternas upplevelse av att 

behandlas med hemodialys kan därför skilja sig markant.  
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Resultatdiskussion 
Ett centralt fynd som framkom i studien var att inte alla patienter upplevde behandlingen som 

något positivt. Behandlingen upplevdes begränsa patienternas frihet istället för att ha en 

hjälpande effekt, vilket resulterade till känslor av fångenskap på grund av att inte kunna vara 

självständig. Dessa upplevelser styrks av Hagren, Pettersen, Severinsson, Lützén och Clyne 

(2005) samt Jonasson och Gustafsson (2017) som genom sina studier beskriver att 

behandlingen ansågs som outhärdlig samtidigt som den var livsnödvändig. Det upplevdes 

även vara problematiskt att i samband med behandlingen finna utrymme för att leva livet. 

Behandlingen begränsade patienternas möjligheter till att delta i värdefulla aktiviteter då det 

var både psykisk och fysisk krävande. Detta resulterade i att många patienter blev tvingade 

till att ge upp betydelsefulla mål och drömmar. Mitchell, Farrand, James, Luke, Purtell och 

Wyatt (2009) samt Calvey och Mee (2011) argumenterar däremot för att behandlingen kunde 

förbättra patienters välbefinnande genom att det skapade möjligheter till en framtid. Enligt 

Jonasson och Gustafsson (2017) samt Delmar et al. (2005) skapade behandlingen en 

fortsättning i livet trots det allvarliga tillståndet vilket kunde framkalla en känsla av lycka. 

Utifrån studiens referensram (Eriksson, 2000) kan hälsa uppnås genom att individen upplever 

sitt tillstånd som en helhet. Individen har dessutom inre och yttre hälsoresurser som kan 

nyttjas och på så vis ge en inre styrka. Den inre styrkan kan uppnås exempelvis genom att 

vara hoppfull (Wiklund Gustin & Lindvall, 2012). Enligt Svensk Sjuksköterskeförening 

(2008) är det viktigt att sjuksköterskan tillsammans med patienten arbetar hälsofrämjande, för 

att tillgodose patientens livsvärld utifrån det individuella tillståndet. Genom att arbeta 

hälsofrämjande kan även sjuksköterskan väcka den inre motivationen hos patienten. 

Sjuksköterskan bör därför ta fram redskap till patienten för att på så vis ge möjligheter till att 

underlätta ett begränsat liv. Ett hälsofrämjande arbete innebär att sjuksköterskan skapar 

förutsättningar för patienten att vara delaktig och på så sätt återfå kontroll över sitt liv (ibid.). 

  

Det framkom i studien att kunskap var grunden för att kunna förstå och få insikt i 

behandlingen vilket bidrog till både engagemang och trygghet hos patienten. På så sätt bidrog 

det till ett enklare sätt att anpassa och acceptera behandlingen. Herlin och Wann-Hansson 

(2010), Calvey och Mee (2010) samt Whittemore och Dixon (2008) har också visat att 

kunskap kunde bidra till en känsla av trygghet, självförtroende och på så vis öka kontrollen 

av livet. Mitchell et al. (2009) ansåg att det var viktigt att kunna ställa frågor och få 

återkoppling vilket inte alltid var självklart. Patienter upplevde att de behövde driva på för att 
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få information av sjuksköterskorna. Både Mitchell et al. (2009) och Hagren et al. (2005) kom 

fram till att vissa patienter inte ville bli uppmärksammade om komplikationerna. En del 

patienter ville först vänja sig vid tanken på att ha en kronisk sjukdom och andra patienter 

ansåg att tiden skulle utvisa sjukdomens utveckling. Enligt Svensk sjuksköterskeförening 

(2008) ska sjuksköterskan arbeta utifrån den tertiära preventionen som innebär en 

rekommendation av åtgärder för att underlätta ett liv med sjukdom (ibid.). Dessutom bör 

sjuksköterskan uppmärksamma patienters hälsa, sjukdom, lidande och patienters behov av 

information. Det är därför viktigt att sjuksköterskan tar initiativ till att ge information på ett 

begripligt sätt till patienten. Även återkoppling är en viktig del för att patienten ska kunna 

uppleva trygghet. 

  

Omfattande fysiska kroppsförändringar var ännu ett fynd som studien uppmärksammade. I 

samband med att behandlas med hemodialys var det vanligt att patienterna upplevde att 

kropp, personlighet och deras självbild förändrades avsevärt vilket även kunde påverka 

vardagen. Det styrker Jonasson och Gustafsson (2017), Clyne (2015) samt Lee, Lin, 

Chaboyer, Chiang och Hung (2007) som genom sina studier kommit fram till att patienterna 

upplevde liknande känslor. Kroppen hade förlorat tidigare funktion samt kapacitet av 

behandlingen och var inte lika stark och uthållig som tidigare. Detta kunde ses som ett hinder 

för att utveckla samt förverkliga mål och drömmar vilket kunde leda till upplevelse av en 

existentiell kris. Mitchell et al. (2009) hävdar att det var betydelsefullt för patienterna att vara 

optimistiska och samtidigt ha realistiska förväntningar. Trots att behandlingen innebar flera 

begränsningar var det viktigt med hopp om att en dag kunna leva som tidigare. Enligt 

Whittemore och Dixon (2008) kan kroppsförändringar skapa emotionella reaktioner i form av 

rädsla, aggression och depression, reaktionerna kan i sin tur resultera i att patienten får en 

förändrad livsupplevelse. Wiklund Gustin och Lindvall (2012) beskriver att hinder kan väcka 

en inre motivation hos patienten för att bemästra svårigheter och uppnå hälsa. Dreja och 

Jönsson (2016) konstaterar att ett centralt mål i behandlingen är att sjuksköterskan identifierar 

samt tillgodoser olika komponenter i vardagen som är värdefullt för patienten. Det är även 

viktigt att med rehabilitering för att patienten ska kunna bevara fysisk kapacitet (ibid.).   

Slutsats 
Det var viktigt att uppmärksamma patientens upplevelse av behandlingen på grund av att det 

inte var alla som upplevde det som något positivt. Ett liv med livsuppehållande behandling 
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innebar en upplevelse av minskad frihet och att behandlingen kom i vägen för livet. För de 

flesta av patienterna som behandlas med hemodialys har detta resulterat i ett minskat 

välbefinnande. Däremot finns det möjligheter till att återfå välbefinnande trots ett liv med 

behandling vilket styrks av Erikssons (2000) definition av hälsa. Detta förutsätter att 

sjuksköterskan har rätt kompetens för att uppmärksamma upplevelser och därefter finna 

resurser för att tillgodose patienternas individuella behov. För att återfå kontroll över livet är 

det därför viktigt att sjuksköterskan ger patienterna tillräckligt med information som ska 

involvera psykiska och fysiska begränsningar som medförts av behandlingen. Detta ansågs i 

de flesta fallen vara bristfälligt vilket gjorde det svårare för patienten att anpassa sig till 

behandlingen. Ett hälsofrämjande perspektiv ska alltid prägla sjuksköterskans arbete vilket 

innebär att patientens behov ska identifieras. På så sätt ges förutsättningar till att uppnå en så 

god livskvalité som möjligt. 

  

Eftersom att studiens resultat påvisar att livskvalitén påverkas negativt av behandlingen bör 

framtidens forskning fokusera på patienternas olika upplevelser. Åtgärderna ska främja en 

god livskvalité och underlätta ett liv med hemodialysbehandling.   

Självständighet  
Studien har främst utförts gemensamt av båda författarna för att studien skulle vara rytmisk 

och sammanhängande. I början av studien delades bakgrunden upp för insamling av litteratur 

och vetenskapliga artiklar, därefter sammanställdes informationen gemensamt. Varje artikel 

lästes och meningsenheter plockades ut individuellt. Efter att ha identifierat meningsenheter 

har analysen utförts gemensamt. Kategorierna i resultatet fördelades och skrevs individuellt, 

därefter har justeringar efter handledning utförts gemensamt. Studiens diskussioner skrevs 

gemensamt efter en individuell insamling av information från litteratur och vetenskapliga 

artiklar. 
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Health Service 
patients' well-
being: A 
qualitative 
investigation. 

Ge ökad förståelse för 
patienter i slutstadiet 
av kronisk njursvikts 
utmaningar. 

Kvalitativ 
design med 
semistruktruera
d intervju 
utfirån ett 
patientens 
perspektiv.  

   

Deltagare från 
två 
mottagningar. 
Har behandlats 
med hemodialys 
i minst 90 dagar  

 
8 män och 12 
kvinnor mellan 
55-88 år gamla. 

90% 
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Kazeimi, 
M., 
Nasrabadi, 
AN., 
Hasanpour
, M., 
Hassankha
ni, H., & 
Mills, J. 
(2011). 
Iran.  

Experience of 
Iranian persons 
receiving 
hemodialysis: A 
descriptive, 
exploratory 
study. 

Studera sociala 
aspekter i vardagen 
bland iranska 
individer som 
genomgår HD.  

Kvalitativ 
design.  

 
Semistrukturer
ade intervjuer.   

21 deltagare 
över 18 år. 9 
kvinnor och 12 
män.  
 
 
Fått behandling i 
minst 3 
månader.   

90% 

Lindsay, 
H., 
MacGrego
r, C., & 
Fry, M. 
(2014). 
Australien. 

The experience 
of living with 
chronic illness 
for the 
haemodialysis 
patient: An 
interpretative 
phenomenologic
al analysis. 

Hur det är att leva med 
en kronisk sjukdom 
 

Kvalitativ 
design.  

 
Semistrukturer
ade intervjuer.
  

7 deltagare, 2 
kvinnor och 5 
män.  

 
Varierade 
åldersgrupper 
och 
behandlingstid.  

 
Ska kunna 
kommunicera på 
engelska. 

90% 

Monaro, 
S., 
Stewart, 
G., & 
Gullick, J. 
(2014). 
Australien 

A 'lost life': 
coming to terms 
with 
haemodialysis. 

Beskriva erfarenheter 
hos patienter och 
familjer i början av 
HD. 

 Kvalitativ 
design.  

 
Semistrukturer
ade intervjuer. 

11 deltagare 
över 18 år. 

90% 
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Moran, A. 
(2016). 
Irland  

Experiences of 
Patients on 
Outpatient 
HemodialysisTh
erapy Who Are 
Anticipating a 
Transplant. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Att få en detaljerad 
beskrivning av 
patienternas 
erfarenheter av att ha 
njursvikt och genomgå 
hemodialysbehandling 
i öppenvården.  

 Kvalitativ 
design.  

 
Inspelade 
intervjuer med 
djupgående 
och öppna 
frågor.   

Deltagare från 
två 
universitetssjukh
us.  
 
Irländska 
medborgare, 5 
kvinnor och 7 
män. Mellan 
åldrarna 27-60 
år. 
 
Har fått 
behandling 
mellan 20 
månader till 5 år.   
 
Ska kunna 
kommunicera på 
engelska.   

90% 

Moran, A., 
Scott, A. 
& 
Darbyshire
, P. (2010). 
Irland.  

Waiting for a 
kidney 
transplant: 
patients' 
experiences of 
haemodialysis 
therapy. 

Beskriva upplevelser 
av individer med 
njursvikt som 
genomgår HD.  

Kvalitativ 
design.  

 
Djupgående 
intervjuer.   

16 deltagare 
mellan 30- 65 år. 
7 kvinnor och 9 
män  
 
Fått behandling 
mellan 1 till 5 
månader.  
 
Ska kunna 
kommunicera på 
engelska.   

90% 

Sciberras, 
A., & 
Scerri, J. 
(2017). 
London. 

  
  

Facilitators and 
barriers to 
treatment with 
haemodialysisa
mong persons in 
mid-adulthood: 
an interpretative 
phenomenologic
al analysis. 

Syftet är att förklara 
vad det finns för miljö 
barriärer.  

Kvalitativ 
design.  
 
Semistrukturer
ade intervjuer.   

7 deltagare 
därav 3 kvinnor 
och 4 män. 
Mellan åldrarna 
40- 65 år och har 
behandlas i 
minst 1 år.    

90% 
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Tovazzi, 
M. E., & 
Mazzoni, 
V. (2012). 
Italien 
 

Personal Paths 
of Fluid 
Restriction in 
Patients on 
Hemodialysis. 

Studera hur personer 
utifrån olika 
perspektiv upplever 
vätskerestriktion vid 
HD 
 

Kvalitativ 
design.  

 
Djupgående 
intervjuer.   
 

12 deltagare 
mellan 37-77 år.  
 
Haft behandling 
i minst 6 
månader.  
 
Ska kunna 
kommunicera på 
italienska.  
 

90% 
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Bilaga 4 Dataanalys 

Meningsenhet Översättning Kondensering Kod Underkategori Kategori 
Hopefully I`ll 
get a kidney 
soon and that`ll 
be the end of it 
(dialysis), you 
always live in 
hope… theres`s 
light at the end 
of the tunnel.  

Förhoppningsvis 
kommer jag att få en 
njure snart och det 
kommer att innebära 
ett slut på dialys, du 
lever alltid i hopp… 
att det finns ett ljus i 
slutet av tunneln.  

Du lever alltid i 
hopp… det finns ett 
ljus i slutet av 
tunneln.  

Motivation av 
hoppfullhet.  

Att vara hoppfull Behov att 
acceptera sin 
behandling  

There is 
nothing to do // 
you just have to 
accept the 
situation… no 
matter how 
crazy it is.  

Det finns inget att 
göra// du måste bara 
acceptera 
situationen… oavsett 
hur galen den är.  

Det finns inget att 
göra, du måste bara 
acceptera.  

Minskade 
valmöjligheter  

Vikten av att uppnå 
insikt  

Behov att 
acceptera sin 
behandling 

It is valuable 
assistance to 
hear the advice 
of other 
patients 
because they 
have gone 
before you.  

Det är värdefullt att 
lyssna på råd från 
andra patienter, för 
att de har varit med 
om det innan dig.  

Värdefullt att lyssna 
på råd från andra 
patienter. 

Värdefullt med 
råd.  

Att vara i behov av 
stöd.  

Behov att 
acceptera sin 
behandling 

It`s just a 
matter of time 
how long I can 
go on – I am 
old too- how 
long I´ll be able 
to cope with 
this. 

Det är bara en 
tidsfråga om hur 
länge jag kan 
fortsätta, jag är också 
gammal, hur länge 
jag kommer klara av 
det här.  

En tidsfråga om hur 
länge jag kommer att 
klara av det här.  

Osäkerhet inför 
framtiden.  

Oro för framtiden.  Behandlingen 
tar över livet.  

In interviews, 
patients 
described their 
experiences of 
being on HD as 
the beginning 
of a new phase 
in their lives in 
which they 
must fight 
everyday to 
embrace the 
disease and 
treatment.  

I intervjuer beskrev 
patienterna sina 
erfarenheter av att få 
HD som en början på 
en ny fas i sina liv 
där de måste kämpa 
varje dag för att 
omfamna sjukdomen 
och behandlingen.   

En ny fas i sina liv, 
de måste kämpa 
varje dag för att 
omfamna sjukdomen 
och behandlingen.  

Kamp för att uppnå 
acceptans.  

En utmanande 
livsstilsförändring 

Behandlingen 
tar över livet. 
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Grarry pointed 
out “I`m only 
33… I didn`t 
have any 
worries… It 
was a good life 
but now… so 
much has 
changed … you 
really want 
your life back”.  

Garry påpekade “Jag 
är bara 33… Jag 
hade inga 
bekymmer… Det var 
ett bra liv men nu … 
så mycket har 
förändrats… du vill 
verkligen ha ditt liv 
tillbaka” 

Jag hade inga 
bekymmer. Det var 
ett bra liv, du vill ha 
ditt liv tillbaka.  

Saknad av livet 
innan sjukdom.  

Ett förlorat liv.  Behandlingen 
tar över livet.  

47 year- old 
male 
participant said: 
I am upset at 
being pitied by 
people, who 
look at me with 
pity and, facing 
me, say “Poor 
thing” and look 
down on me. I 
don`t like to be 
pitied, don’t 
want people to 
think that I am 
sick and 
disabled.  
 

En 47-årig manlig 
deltagare sa: Jag är 
upprörd över att bli 
tyckt synd om av 
personer, som ser på 
mig med ett 
medlidande 
ansiktsuttryck och 
säger ”stackars dig” 
och tittar ner på mig. 
Jag tycker inte om att 
bli tyckt synd om, 
jag vill inte att 
personer ska tro att 
jag är sjuk och 
funktionshindrad.  

Jag är upprörd över 
att bli tyckt synd om 
av personer med ett 
medlidande 
ansiktsuttryck. Jag 
vill inte att personer 
ska tro att jag är sjuk 
och 
funktionshindrad.  

Att känna sig 
nedvärderad.  

Att inte vilja bli 
identifierad med 
sjukdomen.  

Autonomin 
begränsas.  

Being 
dependent also 
brought up 
feelings of 
being a burden.  
 

Att vara beroende 
framkallade även 
känslor av att vara en 
börda.  

Att vara beroende 
framkallade känslan 
att vara en börda. 

Att vara en börda.  Att vara en börda.  Autonomin 
begränsas.  

The on-going 
struggle of 
coping with 
haemodialysis 
meant that 
personal 
control was at 
times 
challenged 
during care.  
 

Den pågående 
kampen för att 
hantera hemodialys 
innebar att personlig 
kontroll ibland 
utmanades under 
vårdandet.  

Kampen för att 
hantera hemodialys 
innebar att personlig 
kontroll utmanades.  

Självbestämmandet 
utmanas.  

Känsla av 
maktlöshet. 

Autonomin 
begränsas. 

Allison 
described “I am 
tired before and 
I am even more 
tired after this 
procedure 
(HD)”. 
 

Allison beskrev “Jag 
är trött innan och 
ännu tröttare efter 
denna procedur 
(HD)”  

Jag är trött innan och 
ännu tröttare efter.  

Trötthet av 
behandlingen.  

Psykisk och fysisk 
trötthet.  

Begränsad 
vardag.  
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“I used to 
spend Sundays 
outdoors with 
my family, but 
since I became 
sick, I have to 
deny myself the 
family outing 
to come for 
haemodialysis”.  
 

”Jag brukade 
spendera söndagar 
utomhus med min 
familj, men sedan jag 
blev sjuk har jag fått 
avstå ifrån 
familjeutflykter för 
att gå på 
hemodialys”.  

Sedan jag blev sjuk 
har jag fått avstå 
ifrån familjeutflykter 
för att gå på 
hemodialys.  

Avstå från 
familjeaktiviteter.  

Social isolering.  Begränsad 
vardag.  

Rebecca also 
described her 
changes in 
bodily function 
as 
uncontrollable. 
The 
uncontrollable 
nature of these 
changes 
impacted on 
her personal 
relationship 
with her 
husband.  
 

Rebecca beskrev 
även hennes 
förändringar av 
kroppsfunktion som 
okontrollerbara. De 
vanliga 
okontrollerbara 
förändringarna 
påverkade hennes 
personliga relation 
med sin man.  

Okontrollerbara 
förändringar av 
kroppsfunktion 
påverkade hennes 
relation med sin 
man.  

Okontrollerbara 
kroppsförändringar 
påverkar relationer.  

Kroppsförändringar.  Begränsad 
vardag.  

I come here 
three times a 
week and it 
consumes, the 
day`s 
absolutely lost. 
  

Jag kommer hit tre 
gånger i veckan och 
det förbrukar dagen, 
dagarna går helt 
förlorade.  

Jag kommer hit tre 
gånger i veckan och 
dagarna går 
förlorade.  

Dagarna går 
förlorade av 
behandlingen. 

Tidsåtgången 
påverkar vardagen.  

Begränsad 
vardag.  

”One of the 
hardest thing 
that come with 
this illness is 
fluid 
restriction, I am 
always thirsty” 
 

En av de svåraste 
sakerna med denna 
sjukdomen är 
vätskerestriktionerna, 
jag är alltid törstig”.  

Svåraste sakerna är 
vätskerestriktionerna, 
jag är alltid törstig.  

Utmanade med 
vätskerestriktioner.  

Svårt att förhålla sig 
till vätske- och 
matrestriktioner.  

Utmanande 
att leva med 
restriktioner 
 
 

You`re always 
constantly 
aware of 
dialysis… 
You`d love to 
just pick up a 
brochure and 
go on holiday, 
but you can`t  

Du är jämt och 
ständigt medveten 
om dialys. Skulle 
älskat att bara ta upp 
en broschyr och åka 
iväg på semester, 
men det kan du inte.  

Ständigt medveten 
om dialys. Skulle 
älskat att åka iväg på 
semester, men det 
kan du inte.  

Hindras från att 
resa.  

Begränsningar av 
att resa,  

Utmanande 
att leva med 
restriktioner 
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