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SAMMANFATTNING  
Som njursjuk är patienten beroende av en kärlaccess, tillgång till blodbanan, för att 
kunna få dialysbehandling. För att få adekvat dialysbehandling behöver 
kärlaccessen fungera tillfredsställande. Kärlaccessen kan utsättas för många 
komplikationer som i sin tur skapar ett behov av insatser av såväl vårdpersonal som 
patienten själv. Patientens oro och ångest över kärlaccessens funktion skapar ett 
lidande och därmed ett behov av god vård som ger patienten möjlighet att känna sig 
trygg i vårdsituationen. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur det är för 
hemodialyspatienten att leva med en kärlaccess samt finna patientens uttryckta 
behov av vård av kärlaccessen för dialys. En litteraturstudie bestående av åtta 
kvalitativa artiklar analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans 
innehållsanalys. Resultatet påvisade patienternas beroende av kärlaccessen och dess 
betydelse för deras existens, då den är en förutsättning för behandling och därmed 
fortsatt liv. Mer information efterfrågas av patienterna för att kunna ta beslut 
gällande sin behandling och öka sin kunskap. Utvecklande av patientens egenvård 
leder till oberoende gentemot vårdgivaren och ökad trygghet för patienten. I 
resultatet framkom även hur viktigt det är för patienten att känna sig omhändertagen 
av kompetent personal samt patientens behov av individualiserad vård. En 
kärlaccess, var den än är lokaliserad, förändrar kroppsuppfattningen för patienten. 
Genomgående är behovet av stöd/empatiskt lyssnande, att patientens lidande tas på 
allvar och bekräftas. Resultatet av denna studie har gett insikt i dialyspatientens 
vårdbehov gällande sin kärlaccess samt patientens upplevelser av att ha en 
kärlaccess. Denna insikt kan bidra till utformandet av en intervjustudie för en ökad 
kunskap om kärlaccess ur patientens perspektiv.  
 
Nyckelord: hemodialys, individuell vård, information, kroppsuppfattning, 
kärlaccess, lidande, patientperspektiv, vårdbehov.  
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INLEDNING 
 
Ingen kärlaccess (tillgång till blodbanan) – ingen dialys. Dialyspatienten har behov 
av en kärlaccess som ger tillgång till blodbanan så att en adekvat dialysbehandling 
kan utföras. Behovet av en kärlaccess som uppfyller sitt ändamål är inte alltid 
tillfredsställt. Efter att ha arbetat som dialyssjuksköterska i snart 14 år och specifikt 
med kärlaccesser sedan 1997 är min uppfattning densamma som Waterhouse (2002, 
s. 64) ”Access till blodbanan är akilleshälen inom dialysvård”. Enligt Dinwiddie 
(2007) är bristande kommunikation och information i accessvården ett problem. 
Många av de accessproblem som uppkommer kan härledas till patientens eller 
vårdarens okunskap samt bristande erfarenhet och kommunikation mellan 
vårdgivare och patient. Kunskap gällande kärlaccess bör komma patienten till gagn 
för utvecklande av egenvård och känsla av trygghet samt till dialyspersonalen för 
att öka kompetensen och förhindra komplikationer (Dinwiddie, 2007).  
 
För att sjukvårdspersonal inom njursjukvård skall kunna utveckla vården av 
kärlaccessen för dialys är det essentiellt att få vetskap om hur det är att leva med en 
kärlaccess för dialys och vilka omvårdnadsinsatser som efterfrågas av patienten. 
 
 
BAKGRUND 
 
Aurell (1997) påtalar att dialys är en livsuppehållande behandling som sätts in när 
njurarnas funktion har reducerats till ca tio procent av totala njurkapaciteten eller då 
patienten börjar få symtom som klåda, illamående, kräkningar och/ eller 
vätskeansamling. Det finns två typer av dialysbehandling, peritoneal dialys (PD) 
och hemodialys (HD). HD är den behandling som väljs då PD är uteslutet, 
alternativt ej tillräckligt. HD är idag den vanligaste behandlingsformen. HD-
behandling kan utföras i hemmet och kallas då hemHD. Vanligast är dock att HD-
behandlingen utförs på sjukhus, där den konventionella behandlingstiden är ca tolv 
timmar fördelat på tre behandlingar per vecka (Aurell, 1997).  Ett annat alternativ 
utgörs av kortare dialystid ungefär två till tre timmar per gång ca fem till sju dagar i 
veckan (Lasota Nilsson & Svensson, 2006). 
 
Kärlaccess för dialys 
Kärlaccess betyder tillgång till blodbanan och är nödvändig för att kunna ge HD då 
det är via blodet rening och vätskereglering sker (Aurell, 1997). Kärlaccess för 
dialys kan utgöras av en arterio-venös kirurgisk sammankoppling av kroppsegna så 
kallade nativa kärl, en ArterioVenös-fistel (AV-fistel), där sedan venen med hjälp 
av det arteriella trycket arbetas upp i storlek och flöde. Ungefär sex veckor efter 
operationen är venen större och har ett kraftigare blodflöde vilket krävs för att 
kunna användas till dialys. AV-Graft är en gore-tex slynga/tub som ansluts mellan 
artär och ven och som dialyssjuksköterskan sedan kan sticka i när operationssnitten 
har läkt, vilket är ungefär tre veckor efter operation. En Central Dialys Kateter 
(CDK) utgörs antingen av en dubbellumen eller av två enkellumen silikonkatetrar 
som inläggs i vena jugularis med kateterspetsen mynnande i vena cava superior, 
alternativt i höjd med hjärtats högra förmak. CDK:n kan vara en akut kateter (kallas 
även korttidskateter) som får sitta kvar upp till sex veckor, eller en permanent 
kateter som är tunnelerad för att hindra bakterietillväxt längs med katetern. Den 
permanenta katetern kan användas för dialys i flera år (Aurell, 1997). 
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Enligt Jogestrand och Rofors (2002) har en kärlaccess för dialys en begränsad 
överlevnadstid beroende på patientens grundsjukdom, kärlens utseende, tillgängligt 
blodflöde, blodvärde samt punktionsteknik vid dialys. Ungefär sextio procent av de 
nativa fistlarna fungerar i tre år och övriga fyrtio procent i ca fem år. Kärlaccess av 
gore-tex har ungefär samma hållbarhet som kärlaccess av nativa kärl i ca ett till två 
år efter operationen. Därefter sjunker funktionen hos kärlaccessen av gore-tex och 
den drabbas av fler komplikationer, exempelvis stenos och ocklusion, jämfört med 
de nativa fistlarna (Jogestrand & Rosfors, 2002). Kärlaccessen är föremål för ett 
flertal komplikationer, vilket visar sig, då femton till trettiofem procent av HD-
patienternas sjukhusvård i USA och Europa orsakas av accesskomplikationer 
(Gruss, Portolés, Jiménez, Hernández, Rueda, del Cerro, Lasala, Tato, Cago, 
Martínez & Velayos, 2006).  
 
Komplikationer i samband med kärlaccessen 
De vanligaste identifierade komplikationerna i samband med AV-fistel och CDK är 
stenos, trombos, infektion, blödning och flödesproblem (Elseviers & Van 
Waeleghem, 2003) 
  

• Stenos är en reduktion av det normala blodkärlets diameter, en förträngning 
som innebär att blodflödet i kärlaccessen försämras och det föreligger en 
risk för ocklusion, vilket kan leda till förlust av kärlaccessen (Sivanesan, 
V.How & Bakran, 1999). 

 
• Trombos är en omvandling av blod från flytande till fast form. 

Trombocyterna i blodet fastnar på kärlväggen och bildar en plugg som 
hindrar blodflödet (Bauer, Bengmark, Bergentz & Zederfeldt, 1991).  

 
• Infektion; alla kärlaccesser kan bli infekterade. Infektionen kan vara lokal 

runt om kärlaccessen eller generell i form av sepsis. Infektion kan resultera i 
förlust av kärlaccessen då kärlaccessen kan behöva avlägsnas för att 
infektionen skall kunna behandlas (Sexton, 2001). 

 
• Blödning från eller i kärlaccess kan utgöras av flera orsaker. Förlängd 

blödningstid från stickhål efter avslutad behandling kan vara tecken på 
avflödeshinder/stenos i fisteln. Atrofierad (tunn skör hud) runt fistelkärlet 
kan medföra blödning från och runt kärlaccessen. Blödning kan även 
uppkomma när stickhålen blivit för stora samt vid perforation vid problem 
att sätta nålar för dialys (Bakran, Mickley & Passlick-Deetjen, 2003). 

 
• Flödesproblematik; Ett fistelflöde bör eftersträva att vara över 600ml/min.  

Är fistelflödet under det rekommenderade flödet så kan det indikera på en 
kärlaccess med nedsatt funktion. I vanligaste fall orsakas 
flödesproblematiken av stenos vilket bör åtgärdas för att förhindra förlust av 
kärlaccessen (National Kidney Foundation, 2006). 

 
Hemodialyspatientens omvårdnadsbehov 
Kärlaccess är en förutsättning för att hemodialyspatienten skall kunna få sin 
behandling och överleva (Hayes, 1998). Sett ur patientens existentialistiska 
synvinkel är en dålig kärlaccess ett hot mot adekvat överlevnad (Allon & Robbin, 
2002). Hayes (1998) menar att detta skapar ett omvårdnadsbehov som bör 
uppmärksammas och utvecklas. Genom att se till patientens individuella behov och 
planera sina omvårdnadsåtgärder kan dialyssjuksköterskan skapa kontinuitet och 
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utveckla omvårdnaden av kärlaccessen. Detta är av yttersta vikt då 
dialyssjuksköterskan spelar en central roll i samordningen av accessvården. 
Komplikationer i samband med kärlaccess för dialys blir vanligare i takt med att 
dialyspatienternas ålder och överlevnad i dialys ökar (Hayes, 1998). Waterhouse 
(2002) poängterar att jämfört med för trettio år sedan är idag dialyspatienter äldre 
när de startas i dialys. Överlevnaden i dialys har också blivit längre idag jämfört 
med för trettio år sedan tack vare mer utvecklade behandlingsmetoder. 
Transplantation av njure är ett sätt att bli fri från dialysbehandling, men utgör inte 
ett alternativ för alla patienter. När det inte är ett alternativ ställer det krav på en 
effektiv och välfungerande kärlaccess, då kärlaccessen är en förutsättning för 
patientens överlevnad.  Tillgången till kärl är begränsat av anatomin, vilket ökar 
kraven på planering och hantering av kärlaccesser för att de skall räcka så länge 
patienten har behov av en kärlaccess för dialys (Waterhouse, 2002). 
 
Patientens oro och ångest över sin kärlaccess för dialys 
Quinn, Lamping, Meyer, Hiller, Lee, Richardsson, Kiss och Oliver (2008) menar att 
dialyspatienter har en känsla av oro och ångest när det gäller hur länge kärlaccessen 
kommer att fungera och därmed bidra till adekvat dialysbehandling. Patienter med 
en kärlaccess som har undermålig funktion blir ofta föremål för frekventa 
behandlingar för att rädda eller förbättra kärlaccessens funktion. Vetskapen om 
risken att förlora kärlaccessen gör att patienten kan känna oro och ångest för att inte 
hinna få den behandling som skall säkerställa funktionen av kärlaccessen. En del 
patienter uppfattar behandlingarna som utförs för att rädda eller förbättra 
fistelfunktionen som smärtsamma. Risken att utsättas för smärta uppfattas av 
vårdpersonal som ångestframkallande för patienten. Utöver risk för att förlora 
kärlaccessen och utsättas för smärtsamma ingrepp så finns det risk för att patienten 
drabbas av infektion eller blödning i anslutning till kärlaccessen som innebär 
sjukhusvård (Quinn et al., 2008). En stor del av sjukhusvård för dialyspatienter 
utgörs av komplikationer relaterat till kärlaccessen (Gruss et. al., 2006). Personal 
som skall använda kärlaccessen för dialys måste ha god kunskap om den normala 
funktionen och vara observant på symtom som kan tyda på en sviktande 
accessfunktion så att åtgärd kan efterfrågas innan komplikation tillstöter (Nyberg & 
Jönsson, 2004).  
 
Patienters lidande  
Lidande hör ihop med hela människans existens, ett så kallat livslidande. 
Människan är en helhet som består av kropp, själ och ande och vid lidande är denna 
helhet hotad eller så kan det finnas ett hot om upplösning. Det kan vara svårt för 
den som lider att prata om sitt lidande med andra människor. Vårdpersonalens 
uppgift är att uppmärksamma patienten som den lidande och ge tid och utrymme för 
honom eller henne att uttrycka sitt lidande. Detta är viktigt för att kunna se 
patienten ur ett helhetsperspektiv (Wiklund, 2003). 
 
Utformandet av vård av kärlaccessen kan inbegripa en yrkesroll som utgörs av en 
dialyssjuksköterska ansvarig för kärlaccessen, en så kallad accessansvarig 
dialyssjuksköterska. Den accessansvariga dialyssjuksköterskans huvuduppgift är att 
verka för att kärlaccessen skall fungera väl och på så sätt minska patientens lidande 
(Dinwiddie, 2003).  
 
Trygghet 
Dialys och dess accessvård innebär mycket teknisk och medicinsk vård (Nyberg & 
Jönsson, 2004). Rooke (1997) menar att när det gäller teknisk och medicinsk vård 
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är behovet av tillit till sjuksköterskans kompetens och kommunikation mellan 
sjuksköterska och patient essentiellt för att patienten skall kunna känna trygghet och 
säkerhet. Eide och Eide (1997) menar att genom att skapa en bra 
kommunikationsgrund kan sjuksköterskan skapa trygghet hos patienten och därmed 
förbättra vårdkvaliteten. Sjuksköterskan ger adekvat omvårdnad genom att 
tillgodose patientens behov samt genom att hjälpa patienten med dennes svaghet 
och brister (Eide & Eide, 1997). Enligt Rooke (1997) är trygghet ett behov som är 
genomgående för alla individer som vårdas. I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 
anges att kraven på en god vård innebär att vården skall vara av god kvalitet och 
tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen.  
 
Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen utgörs av Dorotea Orems omvårdnadsteori (2001). 
Orems teori om egenvård genom ett omvårdnadssystem som kompenserar eller 
hjälper patienten att övervinna sina begränsningar leder till ökat inflytande och ger 
därmed större trygghet för patienten. Ett av Orems system är det stödjande och 
undervisande omvårdnadssystemet som väljs när patienten har förutsättningar att 
uppnå de terapeutiska egenvårdskraven, men där patienten behöver sjuksköterskans 
stöd för att anpassa sig till situationen. Sjuksköterskan skall kompensera för 
patientens egenvårdsbrister genom att i samarbete med patienten sätta in åtgärder 
som hjälper patienten att uppnå sina mål. Genom att bistå patienten kan 
sjuksköterskan handleda, stödja, undervisa samt skapa en miljö som främjar 
utveckling. Det är när universella och utvecklade egenvårdsbehov, samt 
egenvårdsbehov relaterade till hälsoproblem, förenas och tillgodoses som 
förhållandena för liv, hälsa och välbefinnande tillrättaläggs (Orem, 2001). 
 
Dinwiddie (2003) menar att för att kunna utveckla accessvården och skapa trygghet 
för patienten är det essentiellt att veta vilka omvårdnadsinsatser som efterfrågas av 
hemodialyspatienten. Kärlaccessen är hemodialyspatientens livlina. Patienten kan 
själv bidra till förbättrad vård av sin kärlaccess. Patienter som har kunskap om sin 
kärlaccess för dialys tar större ansvar och kan lättare säga ifrån om åtgärd behövs. 
Patienten kan på detta sätt själv påverka sin vård av kärlaccess (Dinwiddie, 2003). 
 
 
SYFTE 
 
Syftet med litteraturstudien var att belysa hur det är för hemodialyspatienten att leva 
med en kärlaccess och vilka vårdbehov det medför. 
 
 
METOD 
 
Denna studie har genomförts som en litteraturstudie för att sammanställa forskning 
inom kärlaccess för hemodialyspatienter. Enligt Polit och Beck (2004) används en 
litteraturstudie för att skildra vilken forskning som finns inom området och om 
behov finns av mer forskning.  
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Urval 
Vetenskapliga artiklar har sökts via databaser som tillhandahåller artiklar inom 
omvårdnad och som svarat på denna litteraturstudies syfte. Databaser som använts 
var Pubmed, Academic Search Elite, CINAHL, Cochrane och ELIN@blekinge. 
Dessa databaser valdes utifrån att de tillhandahåller omvårdnadsartiklar. Flera olika 
databaser har använts för att få ett brett urval av litteratur (Willman, Stolz & 
Bahtsevani, 2006). Sökning har skett mellan vecka 6 och vecka 12, 2009, främst 
enskilt vid datorn men även vid två tillfällen med hjälp av bibliotekarie vid 
Universitetssjukhuset i Lund. 
 
Sökord som använts var: hemodialys, förbättra, kvalitet, omvårdnad, tillfredsställd, 
patient, ångest, utbildning, AV-fistel, övervakning, egenvård. Den engelska 
översättningen gjordes med hjälp av Svenska MeSH: hemodialysis, improve, 
quality, nursing care, satisfaction, patient, anxiety, education, AV-fistula, 
management, self care. Utöver detta har fritextsökning gjorts med termerna vascular 
access, complications, access team och lifeline. Sökorden valdes med utgång från 
syftet. Sökorden kombinerades med AND på samma vis i samtliga databaser 
(Bilaga 1). Manuell sökning utfördes även via studerandet av referenslistor till de 
utvalda artiklarna, varav två artiklar funna vid denna manuella sökning. Sökning 
har även gjorts genom att titta på releated articles på sökträffarna på samtliga 
artiklar som funnits bemöta syftet, men ingen artikel hittades vid den sökningen. En 
fritextsökning i Google med ”living with an arteriovenous fistula” resulterade i en 
studie. Totalt hittades åtta stycken artiklar.  
 
Kriterier för inklusion var att artiklarna gällde vuxna hemodialyspatienter, då barn 
och ungdomar inte utgör en större grupp inom hemodialys, samt hade en kvalitativ 
ansats. Den kvalitativa ansatsen har valts för att kunna beskriva hur det är att leva 
med en kärlaccess ur hemodialyspatientens perspektiv samt för att finna uttryckta 
behov av vård relaterat till kärlaccessen. Artiklarna skulle ha ett abstract så att 
bedömning om artikelns innehåll skulle kunna sättas i relation till syftet med 
litteraturstudien inför urvalet. Språket i artiklarna skulle vara på svenska, norska 
eller engelska för att undvika feltolkning. Artiklarna var publicerade från 1998 till 
2008 för att inkludera aktuell litteratur.  
 
Kvalitetsbedömning 
Åtta utvalda artiklar granskades enligt mall för studier med kvalitativ metod. 
Mallen är en bedömningsmall utarbetad för att bedöma den vetenskapliga kvaliteten 
på erhållet material (Carlsson & Eiman, 2003). Författare, årtal, Titel/ tidskrift, 
studiens syfte, metod och tolkning av resultat har gåtts igenom och redovisas i en 
matris (bilaga 2). Samtliga artiklar befanns ha en hög kvalitet. Fem artiklar 
utgjordes av intervjustudier, en artikel utgjordes av frågeformulär men med 
utrymme för personliga kommentarer, en artikel grundades på gruppdiskussioner 
och en artikel använde kreativitet som kompletterande metod till personliga 
kommentarer, patienterna fick ge uttryck i form av att rita och beskriva. Studierna 
var utförda i USA, Portugal, Sverige och på Nya Zeeland.  
  
Analys 
Genom en manifest innehållsanalys av vetenskapliga artiklar är målet att finna 
gemensamma kategorier som överrensstämmer med syftet för studien (Forsberg & 
Wengström, 2003). För denna litteraturstudie har Graneheim och Lundmans (2003) 
beskrivning över tillvägagångssätt för innehållsanalys använts, vilket innebar att 
först lästes de utvalda artiklarna igenom för att få en överblick över artiklarnas 
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innehåll. Därefter har texten lästs igenom med syftet i fokus. Meningsbärande 
enheter har strukits under med färgpenna och därefter översatts till svenska för att 
få ytterligare klarhet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) utgörs en 
meningsbärande enhet av ord, mening eller ett stycke innehållande synpunkter 
relaterade till varandra genom sitt innehåll och sammanhang. Vid analysarbetet i 
denna litteraturstudie har meningsbärande enheter skrivits in i en matris och texten 
har kondenserats, vilket innebär att texten kortats ner utan att förlora innehåll eller 
mening enligt Graneheim och Lundman (2004). Därefter har matrisen skrivits ut 
och klippts itu i form av papperskort som lästs igenom och lagts i olika buntar med 
gemensamma nämnare. Graneheim och Lundman (2004) menar att som nämnare 
avses när delar av texten baseras på teoretiska antaganden inom litteraturen eller när 
delar av texten tillhör ett specifikt ämne. Efter indelning utefter gemensam nämnare 
har texten kodats. Kodning används som verktyg att tänka med och genom att 
använda sig av kodning ges tillfälle att bearbeta litteraturen ur nya synvinklar 
(Graneheim & Lundman, 2004). Med hjälp av dessa koder har sedan subkategorier 
enligt Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning bildats och slutligen 
sammanförts till kategorier som användes till att skapa rubriker för att redovisa 
resultatet (tabell 1). Subkategorierna i denna litteraturstudie blev tretton stycken till 
antalet, för att resultatet skulle bli mer lättöverskådligt och greppbart för läsaren har 
endast kategorierna redovisats i resultatdelen.  
 
Tabell 1. Exempel på analysprocessen 
Meningsbärande 
enheter 

Kondenserad 
text  

Kod Subkategorier Kategorier 

One client assigned the 
AVF to sweet and 
bitter tastes; bitter due 
to the discomfourt 
cause by the treatment 
and sweet because it is 
the reason for his 
survival   
(Barcellos Oliviera 
Koepe & Carvalho de 
Araújo, 2007) 
 

Bitterljuv känsla av 
att vara beroende 
av behandling och 
dess förutsättning 
för överlevnad 

Överlevnad Kärlaccessen är 
hemodialyspatientens 
livlina 

Patientens 
beroendeställning 
gentemot 
kärlaccessen 

If dialysis had been 
explained a bit better it 
would have helped. I 
had no idea what it 
was like.  
(Harwood et al 2005) 

Information om 
vad 
dialysbehandlingen 
innebär efterfrågas.  

Önskan om 
information 

Brist på information 
skapar otrygghet 
 
 

Patientens behov av 
information 

I´m not easy to start 
in dialysis. The time 
before last they had to 
redo the needle three 
times. The fourt time 
they succeeded. I´ll 
start with checking 
out who´s going to 
come and put the 
needle in me and 
when I know I can 
relax and I know its 
going to be fine. But 
if I know it´s going to 
be someone who isn´t 

Oro över de 
problem det kan bli 
när personal som 
inte är bra på att 
sticka i fisteln skall 
ta hand om starten 
av dialys 

Oro över att 
inte få vård 
av 
kompetent 
personal 

Känslor till följd av 
brister i personalens 
kompetens 
 
 

Behov av att bli 
omhändertagen av 
kompetent personal 
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good at it, I´ll get 
tense and wonder how 
it´s going to end. 
(Hagren et al, 2001) 
I put the needle in 
place myself and then 
they give me the lines 
and then we get going     
(Hagren et al 2005) 

Jag sticker mig 
själv och sedan får 
jag blodslangarna 
och startar 
behandlingen 

Sköter själv 
behandlingen 

Egenvård ger 
autonomi och 
oberoende 

Utvecklande av 
egenvård 

They expressed a 
need to be seen as 
individuals by the 
staff. (Hagren et al 
2001) 

Patienterna har 
behov av att bli 
sedda som 
individer 

Behov av att 
bli sedd som 
en individ 

Vård anpassad med 
hänsyn till personliga 
behov 
  
 

Patientens uttryckta 
behov av 
individualiserad vård 
 

 
 
RESULTAT  
 
Resultatet redovisas med hjälp av fem kategorier. 

• Patientens beroendeställning gentemot kärlaccessen 
• Patientens behov av information 
• Behov av att bli omhändertagen av kompetent personal 
• Utvecklande av egenvård 
• Patientens uttryckta behov av individualiserad vård  

 
Patientens beroendeställning gentemot kärlaccessen 
I en studie beskrev patienterna känslorna för sin kärlaccess som en livlina med 
sinnesintryck. En patient uttryckte känslan för sin kärlaccess som att den doftade 
liv. En bitterljuv känsla av beroendet av AV-fisteln kombinerat med dess livgivande 
funktion uttrycks i  
 

” Bitter due to the discomfort caused by the treatment, and sweet because  
it is the reason of his survival” (Barcellos Oliveira Koepe & Carvalho de 
Araújo, 2008, s.149)   

 
AV-fisteln och dialysbehandlingen ger en känsla av sårbarhet och ångest, några av 
patienterna grät när de talade om de känslor som uppkom till följd av att vara 
beroende av kärlaccessen. Men beroendet innebär inte bara ångest och ledsamhet, 
det innebär också hopp och liv. Detta representerades då en del av patienterna ritade 
bilder som skulle föreställa ett förlängt liv, det kunde ta sig form i en bild med 
familj och barnbarn (Barcellos Oliveira Koepe & Carvalho de Araújo, 2008). 
 
Hemodialyspatienten hyser oro att drabbas av komplikationer relaterade till 
kärlaccessen som kan leda till förlust av kärlaccessen eller till sjukhusvård. Bay, 
Cleef och Owens (1998) påvisar att patienterna rankar trombos i kärlaccessen som 
den allvarligaste komplikationen och här framkommer även oron för förlust av 
kärlaccessen och dess funktion som komplikationen trombos kan leda till. 
Polaschek (2003) beskriver patienternas oro över de potentiella komplikationer som 
kan drabba kärlaccessen och patienternas känsla av sårbarhet. Patienterna beskriver 
en känsla av en nedåtgående spiral, hur de oroar sig för att något skall förändras och 
hur deras framtid ser ut. Vetskapen om att de komplikationer som kan leda till 
förlust av kärlaccessen inte alltid kan förhindras skapar oro för framtiden. 
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Patienter som varit med om behandlingar av komplikationer som kan drabba 
kärlaccessen känner oro för det lidande detta innebär och att återkommande behöva 
utsättas för dessa smärtsamma ingrepp. De komplikationer som kan drabba 
kärlaccessen påminner ständigt patienten om hans eller hennes beroende av en 
fungerande kärlaccess för att kunna erhålla dialysbehandling (Polaschek, 2003). 
 
Denna oro för hur länge kärlaccessen kommer att fungera uttrycks när en patient 
omnämner sitt beroende i form av: 
 

 “I have a fistula and it´s still running…” (Bass, Jenckes, Fink, Cagney, Wu, 
Sadler, Meyer, Levey & Powe, 1999, s.291).  

 
Davison (2006) beskriver patientens behov av empatiskt lyssnande från personalen 
och den terapeutiska vinst detta kan ge patienten när känslan av att kunna påverka 
är liten. Deltagarna i studien värderade empatiskt lyssnande högt. Patienterna 
beskrev hur bördan kunde lättas när oron för komplikationer blir för stor genom att 
det fanns någon att tala med. Det var viktigt för patienterna att deras lidande blev 
bekräftat och att vårdpersonalen tog sig tid att lyssna (Davison, 2006).  
 
Beroendet av dialysbehandling och de komplikationer som kan inträffa är en börda 
för patienten och det skapar ett behov att lätta på bördan exempelvis genom samtal. 
Inte alla patienter har ett socialt nätverk eller vill inkludera familjen i behandlingen 
(Harwood, Locking-Cusolito, Spittal, Wilson & White, 2005).  
 

”I was upset, I didn´t know what dialysis was, we talked about it but I 
 never saw the machine. I didn´t know if there was any pain. I had an  
anxiety attack on day the permcath was inserted. I wasn´t scared, I was  
very depressed. It would have been good to have someone to talk to” 
(Harwood et al., 2005, s. 298). 
 

Kroppsuppfattningen förändras när en patient har en kärlaccess. En del patienter 
känner olust inför sin kärlaccess, vilket uttrycktes som;  
 

” It makes me sad, you feel sad because I think that my arm isn´t normal, 
there´s something in it, it makes me sad. I wish I didn´t have to keep this  
in my arm” (Barcellos Oliveira Koepe & Carvalho de Araújo, 2008, s.149).  

 
Kärlaccessen som dialyspatienten har i sin arm eller på sidan av halsen ger en 
känsla av att inte vara som alla andra, att inte se ut som alla andra. Detta synbara 
bevis på utanförskap gör att en del patienter har synpunkter på placeringen av 
kärlaccessen för att den inte skall vara så framträdande (Barcellos Oliveira Koepe & 
Carvalho de Araújo, 2008).  
 
Utseendet på accessen är viktigt för en del patienter, många patienter tyckte om sin 
kärlaccess just på grund av att den inte var bulig, knölig eller så synlig för andra 
människor (Bay, Cleef & Owens, 1998) 
 
Patientens behov av information 
Önskan om mer information och utbildning uttrycktes i de intervjuer Harwood et al. 
(2005) utfört, där det framkom att patienterna är upprörda då de inte fått tillräcklig 
information om vad dialys och behandlingen i stort innebär. Patienterna beskriver 
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att de är omedvetna om behandlingen kommer att innebära några smärtsamma 
ingrepp eller ej. Denna känsla av att inte veta och att behöva oroa sig för smärta 
skapar otrygghet och ger en bild av den brist på information som många gånger 
patienterna lider av. Patienten uttrycker behov av information för att kunna 
förbereda sig och lära sig att hantera sin situation, vilket uttrycks i: 
 

”the evening education classes opened my eyes, quite instructive, helped me 
prepare for how to handle it” (Harwood et al., 2005, s.298). 
 

Även Davison (2006) har i sitt resultat kommentarer som pekar på att patienten 
behöver mer information för att hantera sin situation,  
 
 “You need more in education so you can deal with your own situation” 
 (Davison, 2006, s. 1025). 
 
Patienten känner sig utelämnad/utanför när personalen inte ger dem tillräckligt med 
information eller utelämnar delar av informationen. I studien gjord av Bass et al 
(1999) redovisas att patienterna inte alltid får den information de efterfrågar. 
 
 ”They don´t tell you everything you need to know” (Bass et al., 1999, s.290). 
 
Bristande information ger patienten en känsla av att vara utelämnad, att inte kunna 
påverka sin vårdsituation själv på grund av bristande kunskap, att inte vara delaktig 
i sin egen vårdsituation (Bass et al., 1999). 
 
Känslan av att inte ha fått den information man har rätt till upplevs av de 
intervjuade som sårande, denna upptäckt ger en känsla av otrygghet (Polaschek, 
2003). 
  
Behov av att bli omhändertagen av kompetent personal 
Patienter uttrycker oro och ångest för att inte få kompetent vård, ett uttalande från 
en dialyspatient återges: 
 

”Sometimes I get a bit annoyed when they put the needle in. I´m not easy and 
it takes almost 4-5 hours for my treatment. The time before last they had to 
redo the needle three times. The fourth time they succeeded” (Hagren, 
Pettersen, Severinsson, Lützén & Clyne, 2001, s.199).  

 
Önskan om personalens kompetens uttrycks när deltagarna i intervjun talar om den 
oro och ångest som uppkommer när personalen inte är kunnig, vilket ger patienten 
en känsla av beroende, av att vara utlämnad och inte kunna påverka sin situation. I 
ett uttalande kommer det fram att patienterna är väl medvetna om vilken personal 
som är kompetent och vilken som inte är det.  
 
 ”I´m not easy to start in dialysis. I´ll start checking out who´s going to  
 come and put the needle in me and when I know I can relax and I know  
 its going to be fine. But if I know it´s going to be someone who isn´t good  

at it, I´ll get tense and wonder how it´s going to end” (Hagren et al., 2001, s. 
199).  

 
Hagren, Pettersen, Severinsson, Lützén och Clyne (2005) tar i resultatet upp den 
beroendeställning som dialyspatienten är i gentemot vårdarens kunskap/kompetens. 
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Det är inte självklart att kompetensen är genomgående hos all personal och detta 
skymtas i den oro och ångest flertalet av de patienter som ingår i studien uttrycker i 
form av:  
 
 ” You see, not everyone here knows how to get my needle in place. And 
  I´d say that’s my biggest problem here. But the fact of the matter  

is that if someone can´t get my needle in place – which actually does  
happen. Some people can´t do it at all. But then there are those who get it 
right every time” (Hagren et al., 2005, s. 297).  

 
Det framkommer i resultatet även en känsla av frustration till följd av beroendet; 
 
 ”Sometimes I get a little angry. It´s hard to get my needle in place and  

the time before last they had to redo the needle three times” (Hagren et al., 
2005, s.296). 

 
Detta beroende skapar ilska och frustration och ger en känsla av sårbarhet som ökar 
patientens oro och ångest inför hur behandlingen skall gå (Hagren et al., 2005).  
 
För patienter kan det vara mycket stressande att inte ha förtroende för personalen. 
 
 ”The stressful part was not having faith in health care professional” 
 ((Harwood et al., 2005, s.299). 
 
Patienternas missnöjdhet med vårdpersonalens insatser och upplevelsen av att inte 
kunna lita på att personalen talade sanning underminerade vårdsituationen och 
upplevdes orsaka stress. I en del fall tyckte patienterna att det var bäst att få byta 
vårdare, ett byte kunde resultera i en ny och tryggare relation mellan vårdpersonal 
och patient (Harwood et al., 2005). 
 
Utvecklande av egenvård 
Hagren et al. (2005) menar att utvecklandet av egenvård ger patienten en känsla av 
autonomi och stärkt självkänsla. När patienten får undervisning i att sticka sig själv 
och ta ansvar för sin egen kärlaccess minskar beroendet av vårdgivarna och det ger 
en känsla av trygghet och oberoende. Genom att ta mer ansvar i 
hemodialysproceduren och till exempel sätta nål på sig själv inför dialysstarten 
menar Hagren et al. (2005) att patienterna tar itu med känslan av att vara sårbar och 
tar ett steg i riktningen mot att bli en mer autonom patient.  
 
Hagren et al. (2001) menar att allteftersom patienterna blev vana vid sin behandling 
kunde en del börja delta och försöka ta mer ansvar för beslut gällande sin 
behandling. Genom att delta i behandling och i beslut gällande sin vård stärks 
självkänslan och patienten kan se sig själv som en betydelsefull individ. Aktivt 
deltagande från patienten i vårdprocessen skapar en relation mellan vårdgivare och 
patient, det bildar en bättre vårdsituation där patientens önskemål sätts i fokus 
(Hagren et al., 2001). Utvecklande av egenvård kopplat till dialys stärker 
självkänslan hos patienten och ökar känslan av oberoende och ger på så sätt en mer 
normal livsstil (Davison, 2006). 
 
Patienterna i Hagren et al. (2001) studie uttryckte behov av att vara delaktiga i 
beslut gällande planeringen av kärlaccessen. Beroendet av hemodialys hade inte 
ändrat patienternas önskan att leva ett så normalt liv som möjligt. Deltagarna i 
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studien önskade att inte enbart ses som en patient utan som en individuell person. 
Patienter som är aktiva i vårdsituationen ges möjlighet att återskapa den personliga 
autonomin.  Ibland kan det vara nödvändigt för patienten att sätta ner foten och säga 
ifrån om planeringen inte går i linje med vad patienten själv önskar (Hagren et al., 
2001). 
 
 “They´re going to give me a special graft, which they are going to  
 cultivate. But they wanted to take it from my leg; they´ve done that  
 before when I´ve been in hospital. So now they saw their chanse again.  
 But this time I put my foot down. They´re not allowed to take anything 
  from my leg, they have to listen to that. I didn´t give in on that one.” 
 (Hagren et al., 2001, s.201). 
 
Patientens uttryckta behov av individualiserad vård  
Hemodialyspatienten har behov av att bli sedd och bekräftad som en individ med 
egna personliga behov. I intervjuerna i Hagren et al. (2001) framkommer behovet 
av att anpassa vården efter individen, att patienten har ett behov av att bli sedd som 
en individ med unika personliga vårdbehov och en önskan om att bli respekterad för 
den man är (Hagren et al., 2001). 
 
Rätt kärlaccess för rätt patient, uttrycker behovet av en individuellt anpassad 
kärlaccess till var patient, alla patienter kan inte ha den kärlaccess som förespråkas 
ekonomiskt och medicinskt av vårdgivaren, ett flertal faktorer styr vilken kärlaccess 
som är lämplig för den enskilda individen. Patienterna efterfrågar utveckling av 
bättre kärlaccesser och ett sätt att bedöma vilken kärlaccess som passar bäst för den 
enskilde individen (Bay, Cleef & Owens, 1998).  
 
De flesta patienter föredrar att kärlaccessen är i armen i form av en AV-fistel och 
ogillar när den måste anläggas i skuldran, nacken eller i ljumsken. När patienterna 
tillfrågades om vad som var den viktigaste aspekten gällande deras kärlaccess var 
svaret stället den satt på. Det är därför viktigt att hänsyn tas till patientens 
individuella önskan om placering och att detta vägs in när kärlaccess skall opereras 
in (Bay, Cleef & Owens, 1998). 
 
 
DISKUSSION 
 
 
Metoddiskussion 
Detta arbete har utgjorts av en kvalitativ litteraturstudie för att se vilket material och 
vilken forskning gällande hemodialyspatienters vårdbehov och upplevelser av att 
leva med kärlaccess som finns idag. Trots flertalet kombinationer av sökord i fem 
olika databaser har det varit svårt att hitta artiklar med kvalitativ ansats som svarar 
mot syftet. Artikelsökningarna resulterade i ett stort antal träffar som vid 
granskning visade sig utgöras av dels review artiklar dels av kvantitativa artiklar. 
Samtliga abstrakts har lästs igenom för att utröna om det rör sig om en kvalitativ 
eller en kvantitativ artikel. Ett par artiklar har valts bort då det visade sig att de  
baserats på en metod där ett frågeformulär, utformat på kvalitativ basis med hjälp 
av intervju eller fokusgrupper, tagits fram i stor kvantitet med exempelvis 
kryssfrågor och därefter distribuerats till ett stort antal deltagare, varpå resultatet 
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blivit kvantitativt. Svårigheten med att finna material bekräftar misstanken om att 
det saknas forskning om vad patienterna anser om vård av kärlaccess för dialys och 
deras upplevelser av att leva med en kärlaccess.  
 
Vad hade hänt om artiklar med kvantitativ ansats valts? Som nämnts ovan hade 
urvalet varit större men de artiklar med kvantitativ ansats som skummats igenom 
för att bedöma den möjligheten har inte svarat mot syftet. De har mer gått in på det 
praktiska handhavandet av problem med kärlaccessen sett främst ur sjuksköterske- 
och läkare perspektiv. En hel del av artiklarna har fokuserats på de ekonomiska och 
medicinska vinster som vårdkliniker erhåller genom att samordna ett så kallat 
access team. Syftet var att undersöka hur det är att leva med en kärlaccess samt 
finna vårdbehov relaterat till kärlaccess ur patientens synvinkel för att få en ökad 
förståelse för vad som skulle behövas för att kunna ge patienten en trygg vård och 
minska hans/ hennes lidande. Val av artikelsökning med kvantitativ ansats hade inte 
svarat mot litteraturstudiens syfte och hade på så sätt inte beskrivit problemområdet 
ur patientens perspektiv, därav valdes kvantitativ ansats bort.  
 
De åtta artiklar som slutligen valts är samtliga bedömda att hålla grad 1 i 
bedömningsgrad, efter bedömning med hjälp av mall för kvalitativa artiklar. Enligt 
Carlsson och Eiman (2003) så innebär en bedömning grad 1 att 80 -100% av 
poängsumman är uppfylld och artiklar som befinns hålla så hög grad anses vara av 
hög kvalitet. Uppfyllandet av detta kriterium får anses ge litteraturstudien ett 
resultat som är tillförlitligt. En av artiklarna (Bay, Cleef, Owens, 1998) var 
utformad genom att ett frågeformulär utsändes till etthundratjugoåtta 
hemodialyspatienter samt sextiofyra sjukvårdsanställda inom dialys, och detta 
frågeformulär kompletterades med ett kvalitativt tillägg i form av personliga 
kommentarer. Endast den kvalitativa delen i denna studie är använd i resultatet för 
denna litteraturstudie. Det har varit ett dilemma att få fram tillräckligt med fakta 
direkt relaterat till kärlaccessen för dialys. Då kärlaccessen är en förutsättning för 
dialysbehandling, verifierat genom att läsa artikeln skriven av Hayes (1998), har ett 
beaktande gjorts att de behov som är uttryckta gällande vård i anslutning till 
hemodialysbehandlingen kan härledas till vårdbehov relaterat till kärlaccessen.  
 
Studierna som ingår i resultatet är genomförda i olika länder och de länder som är 
representerade är USA, Portugal, Sverige och Nya Zeeland. Vid översättning av 
språket från engelska till svenska kan resultatet påverkas. Tolkning och 
översättning av språk kan innebära att vissa nyanser i analysen av texten förloras då 
innebörden av ord inte alltid kan översättas exakt, vilket i sin tur kan ha påverkat 
resultatet. Ytterligare påverkan på resultatet utgörs av de skillnader i kultur och 
sjukvårdssystem som dessa länder representerar. I detta fall är dock ämnesområdet 
av en så teknisk och medicinsk art att det lämnar föga utrymme för kulturella 
skillnader i tolkning av problemet samt tillvägagångssätt inom utformandet av 
vården och därmed får det anses att resultatet i artiklarna är applicerbart i denna 
litteraturstudie. 
 
Under analysarbetet när texten pendlat från helhet till delar, för att sedan 
sammanställas till en ny helhet har det visat sig att en del av subkategorierna har 
gemensamma beröringspunkter. Likheter som kan ha påverkat sammanställningen 
av resultatet då det inneburit en svårighet i indelningen av kategorierna. Indelningen 
i subkategorier och kategorier har varit en avvägningsfråga och under analysarbetet 
har syftet varit i fokus för att undvika feltolkning i analysprocessen. Analysen 
innebar en indelning i så många som tretton stycken subkategorier. För att förenkla 
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för läsaren har subkategorierna därför inte redovisats i resultatet då de befanns vara 
för många till antalet. Istället har kategorierna fått stå själva som rubriker för att 
göra resultatet mer lättläst och överskådligt.  
 
Som ensam i processen missas chansen till reflektion med en medförfattare och det 
finns en medvetenhet om att det har kunnat påverka det slutliga resultatet. 
Ytterligare en aspekt i analysprocessen har varit min förförståelse som 
dialyssjuksköterska med specifikt ansvar för kärlaccesser. Under hela arbetet med 
analysen har jag försökt vara medveten om samt reflekterat över hur det kan ha 
genomsyrat hela studien från val av sökord till sammanställning av resultat och 
diskussion av resultatet. För att styrka trovärdigheten i studien har metoden och 
resultatet utförligt beskrivits med hjälp av tabeller som visar hur artikelsökningen 
gått till samt en tabell (tabell 1) som ger exempel på hur analysprocessen fortskridit.  
 
Resultatdiskussion 
Vid sammanställningen av resultatet framkom först tre till synes självklara 
kategorier det var; patientens behov av information, patientens behov av 
individualiserad vård och utvecklande av egenvård. De två övriga kategorierna, 
behov av att bli omhändertagen av kompetent personal och patientens 
beroendeställning gentemot kärlaccessen blev tydliga först efter att ha bollat 
nämnare och subkategorier fram och tillbaka. Sammantaget gav kategorierna en 
slags AHA upplevelse där förståelsen för att leva med en kärlaccess fick en helhet.  
 
Patientens upplevelser av att stå i beroendeställning gentemot sin kärlaccess speglas 
genom vetskapen om att kärlaccessen är en förutsättning för överlevnad. Det 
verifieras med den forskning som utförts av Hayes (1998) samt av Allon och 
Robbin (2002) vilka uttalar att kärlaccessen utgör en grund för att kunna få 
behandling och därmed ger möjlighet för patienten att överleva. Essensen i deras 
resultat är att kärlaccessen utgör patientens livlina. En livlina som är sårbar och 
föränderlig vilket skapar behov av att få samtala om den oro och ångest som detta 
skapar. Här framkommer behovet av att vi som vårdpersonal bekräftar lidandet, att 
vi ser personen och individen och tar oss tid till empatiskt lyssnande. Vetskapen om 
detta behov finns förankrat sedan tidigare genom att Wiklund (2003) påtalar hur 
svårt det kan vara för patienter som lider att tala om sitt lidande med andra 
människor och hur viktigt det är som vårdpersonal att uppmärksamma lidandet och 
ge utrymme till uttryck av lidandet. Det bekräftas i resultatet genom Davison (2006) 
som tar upp att patienterna uttrycker en önskan om att ha någon att tala med om 
oron för att komplikationer skall drabba kärlaccessen, och den risk detta innebär då 
kärlaccessen kan gå förlorad. Vid tidigare forskning som Quinn et al. (2008) utfört 
framkommer att dialyspatienter har en känsla av oro och ångest när det gäller hur 
länge kärlaccessen kommer att fungera. Detta bekräftas i resultatet genom 
intervjuerna i Polascheks (2003) studie där patienternas sårbarhet och osäkerhet för 
framtiden är uttalad genom patienternas oro över de potentiella komplikationer som 
kan leda till förlust av kärlaccessen. Genom att utveckla egenvården enligt Orems 
omvårdnadsteori (2001) så kan patienten utbildas i att göra egna kontroller av sin 
kärlaccess för att i möjligaste mån kunna förhindra att komplikationer tillstöter. 
Patienten kan handledas av dialyssjuksköterskan att lära sig känna igen symtom 
som kan vara tecken på förestående trombos av kärlaccessen och på så sätt hindra 
komplikationer som kan leda till en förlust av kärlaccessen. 
 
I Barcellos Oliviera Koepe och Carvalho de Araújos studie (2008) gestaltar 
patienterna beroendet av kärlaccessen genom att rita och förklara med sina sinnen. 
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Det är dock ett resultat som lätt kan vinklas då tolkning av bilder blir subjektiva. 
Användandet av sinnena för att uttrycka sina känslor ställer krav på att patienten 
kan uttrycka sina känslor via detta forum. Kontrasten kan utgöras av att det för en 
del patienter är det enda sättet att få fram sina känslor gällande sin kärlaccess då det 
kan vara svårt att sätta ord på sin utsatthet och sitt lidande. 
 
Patientens behov av information är ofta av betydelse. Anmärkningsvärt är att 
patienterna i ett flertal studier som i Harwood et al. (2005), Davison (2006) och 
Bass et al. (1999) påtalar att personalen inte ger dem tillräckligt med information 
och den oro och ångest detta skapar. Patienterna ger härmed uttryck för att 
vårdpersonalen uppvisar brister i att tillfredsställa behovet av information. Eide och 
Eides (1997) mening är att sjuksköterskan bör upprätta en bra grund till 
kommunikation för att skapa trygghet och förbättra vårdkvaliteten. Resultatet visar 
att när dialyssjuksköterskan inte ger tillräckligt med information underminerar hon 
patientens chans att ta ansvar för sin behandling och att kunna delta i beslut vilket 
är av vikt för att kunna öka sitt inflytande och därmed känna större trygghet.  Vid 
otillräcklig information ges inte patienten möjlighet att lära sig hantera sin situation 
samt ges inte möjlighet att förbereda sig för vad som kommer att ske. Orem (2001) 
talar om det stödjande och undervisande omvårdnadsystemet som väljs när 
patienten har förutsättningar för att uppnå de terapeutiska egenvårdskraven, men 
där patienten behöver sjuksköterskans stöd för att anpassa sig till situationen (Orem, 
2001).  
 
Behovet som hemodialyspatienten har när det gäller att bli omhändertagen av 
kompetent personal framkommer i resultatet. Behovet känns relevant för vem vill 
inte känna sig trygg i vetskapen om att få den bästa, mest kvalificerade vården? 
Utifrån min erfarenhet som dialyssjuksköterska sedan fjorton år tillbaka är det så att 
på de flesta avdelningar arbetar vårdpersonal med skiftande erfarenhet och 
kompetens. Intervjumaterialet i Hagren et als studie (2005) innehåller frustration 
och oro som uppkommer till följd av att inte bli omhändertagen av kompetent 
personal. Mapes (2005) tar upp att det är många gånger dialyssjuksköterskornas 
erfarenhet och kunskap som i hög grad påverkar säkerställandet av kärlaccessens 
överlevnad. Det finns dokumenterat att erfaren personal är korrelerat till reducering 
av accesskomplikationer. Ju mer erfaren personal desto mindre komplikationer. 
Detta uppmärksammar behovet av fortgående utbildning/ mentorskap av nya 
dialyssjuksköterskor för att förbättra accessvården (Mapes, 2005). Mapes (2005) 
uttalande och resultatet i Hagren et al. (2005) påvisar behovet av fortbildning. Som 
jag ser det är det viktigaste att klimatet på avdelningen tillåter en öppen dialog där 
mindre erfarna dialyssjuksköterskor kan konsultera sina kollegor och be om hjälp 
utan att känna sig inkompetenta, att alla samarbetar för ett gott omvårdnadsresultat 
och en god vård prestigelöst. Dinwiddie (2007) menar att vid utformandet av 
accessvården kan det innebära att kompetensen skall höjas hos både vårdpersonal 
och patient med hjälp av accessansvarig dialyssjuksköterska. En accessansvarig 
dialyssjuksköterska är en dialyssjuksköterska som har lång erfarenhet och kunnande 
gällande kärlaccesser och handhavandet av kärlaccesser. Accessansvarig 
dialyssjuksköterska skall hålla i utbildningar för personalen och stimulera patienten 
till ökad kunskap och möjlighet att ta större ansvar för sin access. Kontinuerligt 
samarbete med dialyspersonal är en förutsättning för att säkerställa övervakning av 
accessfunktionen och dess överlevnad (Dinwiddie, 2007). Den accessansvariga 
dialyssjuksköterskan kan ha en viktig roll i handledning av patienten när han/ hon 
skall ta större ansvar för sin kärlaccess och ge patienten större självförtroende 
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genom att stödja patienten på sin väg att bli mer autonom och självständig, helt 
enligt Orems (2001) principer för hur egenvårdbehoven skall tillfredsställas. 
 
Dinwiddie (2007) har ett begrepp ”advokat för patientens access” och menar med 
detta accessansvariga sjuksköterskors insatser för att göra det bästa för patienten. 
Värna om kärlaccessen innebär att identifiera, respektera och ta hänsyn till 
patientens olikheter, värderingar, vad han eller hon föredrar samt dennes utryckta 
omvårdnadsbehov, att lindra smärta och lidande. Det är av yttersta vikt att lyssna 
till och kommunicera med patienten samt ge tydlig information gällande åtgärder 
och övervakning av patientens kärlaccess för dialys (Dinwiddie, 2007). Med 
Dinwiddies (2007) erfarenhet och åsikter samt Davison (2006) som menar att mer 
information behövs och Bay, Cleef och Owens (1998)uttalande om mer 
individualiserad vård inom kärlaccess blir sammantaget ett formulerat behov av 
dialyssjuksköterskor som agerar advokater för patienternas kärlaccess. 
 
Min uppfattning är att det många gånger är så att vårdpersonal i sin önskan om att 
göra gott och i strävan att nå resultat ibland glömmer att se till patientens 
individuella önskemål. Bay, Cleef och Owens (1998) påvisar att det finns en önskan 
om mer individualiserad vård inom kärlaccess, patienter har skiftande behov och 
önskemål som vi som vårdpersonal bör ta hänsyn till. Behovet av individualiserad 
vård och utvecklande av egenvård går hand i hand. Detta antyds i Hagren et als 
studie (2001)  där patienterna uttrycker behov av att vara delaktiga i beslut gällande 
placeringen av kärlaccessen som en del i utvecklandet av egenvården.  
 
I resultatet framkommer vikten av att utveckla egenvården och den känsla av 
autonomi och stärkt självkänsla som det ger. När patienten får undervisning i att 
sticka sig själv och ta ansvar för sin egen kärlaccess minskar beroendet av 
vårdgivarna och det ger en känsla av trygghet och oberoende. Enligt Orem (2001) 
är det ett mål att sträva efter att så många patienter som möjligt utvecklar sin 
egenvård. I detta fall kan utvecklandet av egenvård enligt min mening resultera i att 
patienten tar mer ansvar för sin kärlaccess. Det är en utmaning för 
dialyssjuksköterskan att stimulera till ökad egenvård och genom det resultat som 
uppkommit i litteraturstudien så stärks behovet av att finna metoder för att utveckla 
egenvården inom kärlaccessvård.  
 
 
SLUTSATS 
 
I denna litteraturstudie har det framkommit att personalens förmåga till empatiskt 
lyssnande, att ge tillräcklig information, att hjälpa till vid utvecklande av egenvård 
samt att anpassa vården till individen är viktiga vårdbehov sett ur patientens 
perspektiv. Resultatet visar hur det är att leva med en kärlaccess genom patientens 
medvetenhet om hans/ hennes beroendeställning gentemot kärlaccessen och den 
betydelse kärlaccessen har för patientens fortsatta liv och existens. Genom ökad 
kunskap kan patienten påverka sin behandling och ta ett ökat ansvar för sin 
kärlaccess och på så sätt utveckla egenvården. En utvecklad egenvård ger patienten 
verktyg att hantera oro och stress som uppkommer till följd av att vara beroende av 
personal såväl som kärlaccess. Egenvård kan betyda att patienten lär sig att 
övervaka sin kärlaccess för att förhindra att komplikationer går för långt eller att 
sticka sig själv och därigenom minska beroendet av personalen. Som personal är det 
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av största vikt att utveckla sin kompetens och att ta hjälp av kollegor för att 
ombesörja att patienten känner sig trygg i sin situation. För att kunna utforma och 
utveckla vården av kärlaccess för dialys behövs det mer forskning inom området, 
speciellt ur patientens synvinkel. Resultatet i denna litteraturstudie har gett en 
djupare insikt i vad patienterna känner inför sin kärlaccess. Förhoppningen är att gå 
vidare med denna kunskap och utforma en intervjustudie på magisternivå. 
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     Bilaga 1 

 
 
 

Tabell 1: Artikelsökning i databas  

 

 

 

Databas Sökord     Träffar 
Lästa 
abstract Urval Valda artiklar 

Pubmed Hemodialysis + vascualar access + improve + quality care 51 51 0   
 + = 
AND Hemodialysis + vascular access + nursing + patient satisfaction 8 8 0   

  Hemodialysis + vascular access + patient + anxiety 4 4 1 Bass et al (1999) 

  Hemodialysis + lifeline + management 16 16 0   

  Hemodialysis + lifeline + education 5 5 1 Hagren et al (2001) 

  Hemodialysis + Access team + nursing care 23 23 0   

  Vascular access + nursing + patient + education 30 30 0   

  AV-fistula + patient + satisfaction 12 12 0   

  AV-fistula + patient + anxiety 4 4 0   

  Nephrology nursing + vascular access 38 38 0   

  Hemodialysis + access nurse + selfcare + education 4 4 1 Bass et al (1999) 

  Accessteam + dialysis + patient satisfaction 1 1 0   

  Hemodialysis + vascular access + concerns of patient 22 22 2 
Bass et al (1999) 

 Bay, Cleef, & Owens (1998) 

  ESRD + vascular access + patient concerns 5 5 0   

  AV-fistula + complications + hemodialysis + quality of life 13 13 0   

  Hemodialysis + quality of care + qualitative study 2 2 1 Davison (2006) 

  vascular access + stressors 2 2 0   

  Hemodialysis + patient stressors 41 41 1 Harwood et al (2005) 

  Kidney disease  + patient satisfaction + vascular access 16 16 0   

  Nursing care + patient satisfaction + lifeline 3 3 0   
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Tabell 1. Artikelsökning i databas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Databas Sökord Träffar  
Lästa 
abstract  Urval  Valda artiklar  

Academic Hemodialysis + lifeline + education 1 1 1 
 

Hagren et al (2005) 

Search Hemodialysis + AV-fistula + selfcare 0 0 0   

Elite Hemodialysis + vascular access + selfcare 0 0 0   

 + = AND Dialysis + patient satisfaction + access 2 2 0   

  Hemodialysis + vascular access + improve + quality care 0 0 0   

  Hemodialysis + vascular access + nursing + patient satisfaction 1 1 0   

  Hemodialysis + vascular access + patient + anxiety 1 1 0   

  Hemodialysis + lifeline + management 2 2 0   

  Hemodialysis + Access team + nursing care 0 0 0   

  Vascular access + nursing + patient + education 1 1 0   

  AV-fistula + patient + satisfaction 0 0 0   

  AV-fistula + patient + anxiety 0 0 0   

  Nephrology nursing + vascular access 42 42 0   

  Hemodialysis + access nurse + selfcare + education 0 0 0   

  Accessteam + dialysis + patient satisfaction 0 0 0   

  Hemodialysis + vascular access + concerns of patient 0 0 0   

  ESRD + vascular access + patient concerns 0 0 0   

  AV-fistula + complications + hemodialysis + quality of life 0 0 0   

  Hemodialysis + quality of care + qualitative study 0 0 0   

  Vascular access + stressors 0 0 0   

  Hemodialysis + patient stressors 2 2 1 Harwood et al (2005) 

  Kidney disease  + patient satisfaction 2 2 0   

  Nursing care + patient satisfaction + lifeline 0 0 0   
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Tabell 1. Artikelsökning i databas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Databas Sökord Träffar 
Lästa 
abstract Urval Valda artiklar 

Elin Hemodialysis + vascular access + improve + quality care 0 0 0   
 + = 
AND Hemodialysis + vascular access + nursing + patient satisfaction 0 0 0   

  Hemodialysis + vascular access + patient + anxiety 0 0 0   

  Hemodialysis + lifeline + management 2 2 0   

  Hemodialysis + Access team + nursing care 0 0 0   

  Vascular access + nursing + patient + education 4 4 0   

  AV-fistula + patient + satisfaction 0 0 0   

  AV-fistula + patient + anxiety 0 0 0   

  Nephrology nursing + vascular access 18 18 0   

  Hemodialysis + access nurse + selfcare + education 0 0 0   

  Accessteam + dialysis + patient satisfaction 0 0 0   

  hemodialysis + vascular access + concerns of patient 0 0 0   

  AV-fistula + complications + hemodialysis + quality of life 0 0 0   

  hemodialysis + quality of care + qualitative study 0 0 0   

  ESRD + Vascular access + patient concerns 0 0 0   

  Vascular access + stressors 2 1 0   

  hemodialysis + patient stressors 1 1 1 Harwood et al(2005) 

  Kidney disease  + patient satisfaction 6 6 0   

  Nursing care + patient satisfaction + lifeline 0 0 0   
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Bilaga 1 
 
 
 

Tabell 1. Artikelsökning i databas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Databas Sökord Träffar 
Lästa 
artiklar Urval Valda artiklar 

Cochrane Vascular access + nursing + patient + education 1 1 0   

 + = AND Hemodialysis + vascular access + improve + quality care 0 0 0   

  Hemodialysis + vascular access + nursing + patient satisfaction 0 0 0   

  Hemodialysis + vascular access + patient + anxiety 0 0 0   

  Hemodialysis + lifeline + management 0 0 0   

  Hemodialysis + Access team + nursing care 0 0 0   

  Vascular access + nursing + patient  0 0 0   

  AV-fistula + patient + satisfaction 0 0 0   

  AV-fistula + patient + anxiety 0 0 0   

  Nephrology nursing + vascular access 1 1 0   

  Hemodialysis + access nurse + selfcare 0 0 0   

  Accessteam + dialysis + patient satisfaction 0 0 0   

  Hemodialysis + vascular access + concerns of patient 0 0 0   

  ESRD + vascular access + patient concerns 0 0 0   

  AV-fistula + complications + hemodialysis 0 0 0   

  Hemodialysis + quality of care + qualitative study 0 0 0   

  vascular access + stressors 0 0 0   

  Hemodialysis + patient stressors 0 0 0   

  Kidney disease  + patient satisfaction 1 1 0   

  nursing care + patient satisfaction + lifeline 0 0 0   
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     Bilaga 1 
 
 

Tabell 1. Artikelsökning i databas  

Databas Sökord Träffar 
Lästa 
abstract Urval Valda artiklar 

CINAHL Hemodialysis + vascular access + improve + quality care 6 6 0   
 + = 
AND Hemodialysis + vascular access + nursing + patient satisfaction 0 0 0   

  Hemodialysis + vascular access + patient + anxiety 0 0 0   

  Hemodialysis + lifeline + management 0 0 0   

  Hemodialysis + Access team + nursing care 0 0 0   

  Vascular access + nursing + patient + education 4 4 0   

  AV-fistula + patient + satisfaction 0 0 0   

  AV-fistula + patient + anxiety 0 0 0   

  Nephrology nursing + vascular access 19 5 0   

  Hemodialysis + access nurse + selfcare  0 0 0   

  Accessteam + dialysis + patient satisfaction 0 0 0   

  hemodialysis + vascular access + concerns of patient 0 0 0   

  ESRD + vascular access + patient concerns 0 0 0   

  AV-fistula + complications + hemodialysis + quality of life 2 2 0   

  hemodialysis + quality of care + qualitative study 0 0 0   

  Vascular access + stressors 0 0 0   

  hemodialysis + patient stressors 1 1 1 Harwood et al(2005) 

  Kidney disease  + patient satisfaction 3 3 1 Harwood et al(2005) 

      
Swemed 
+           

 Dialys full text 7 7 0  

      
 Fritext 
sökning 
i Google Living with an arteriovenous fistual 1 1 1 

 Barcellos Oliviera Koepe & 
Carvalho de Araújo (2008) 
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Matris över artiklar i resultatet 
 

* Bedömningningsmall för studier med kvalitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003) 
 
 

Nr Författare, Titel, tidskrift Syfte Metod Resultat 

Kvalitets 
bedömn 

ing * 
  år,           
  Land           

1 Bass, E., Jenckes, M., Use of Focus Groups Undersöker om  Kvalitativ Faktorer som påverkar 1 
  Fink, N., Cagney, K., to Identify Concerns det finns skillnad  grupp- livskvaliteten för HD-pat   
  Albert, MA., Sadler, J., about Dialysis mellan patienter  diskussioner uppfattades ofta lika för   
  Meyer, K., Levey, A., Medical Decision  och personals  med 8 HD personal som för    

  Powe, N. Making  åsikter gällande  patienter  
dialyspatienter generellt, 
vårdrelationen,   

  1999   livskvalitet och  och  patient utbildning,   
   USA   påverkan av dialys 5 PD patienter diet, kärlaccess problem.   

2 
Bay, W H., Cleef, S 
V.,  The Hemodialysis Att jämföra vad Undersökning  1 

  Owens, M. Access: Preferences patienter och  med fråge- Bättre patient   

  1998 and Concerns of  personal föredrar 
formulär till 164 
HD-patienter samt förberedelse samt    

  USA Patients, Dialysis  samt är oroliga för 
64 personal  med 
komplettering rätt kärlaccess till    

    Nurses and  när det gäller  med   patienten förbättrar   
    Technicians and  kärlaccess för  personliga funktionen och kärl-   
    Physicians  dialys. kommentarer. accessens överlevnad.   
    American Journal          
    of Nephrology         

3 Barcellos Oliviera  The Hemodialysis Att identifiera 
Personliga 
kommentarer  Patienterna samman- 1 

  Koepe, G., Carvalho de client´s perception patienternas  
samt förklaring med 
kreativt uttryckssätt  knippade AV-fistel   

  Araújo, S T. about having an  känslor gentemot vilket innebar  med nödvändighet,    
  2008 arteriovenous fistula sin AV-fistel  att 5 pat fick rita kärlek, hopp och liv.    
  Portugal Acta Paul Enferm    och beskriva  rädsla och nedstämd-   
          Sina känslor het.    

4 Davison, S N. Facilitating Advance  Få reda på vad  Intervju med  Patienterna efterfrågade 1 
  2006 Care Planning for  patienter med ESRD 24 patienter mer information i    
  USA Patients with EndStage tycker om hur    ett tidigare stadie av    
    Renal Disease: The  vården kan    sin njursvikt om vad som     
    Patient Perspective utformas av vård-   kan tillstöta i dialys.   
    Clinical Journal  personal ur ett    Utformandet av   
    American Society of patientperspektiv   individuell vård och    
    Nephrology     samtal.    
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* Bedömningningsmall för studier med kvalitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003) 
 

 
 

Nr Författare, Titel, tidskrift Syfte Metod Resultat 

Kvalitets 
bedömn 

ing * 
  år,           
  Land           

5 Hagren, B., Pettersen,  The Hemodialysis Beskriva pat´s Intervju med Två huvudteman    
  I-M., Severinsson, E.,  machine as a lifeline:  erfarenhet av att 15 utvalda  identifierades; HD- 1 
  Lützén, K., Clyne, N.,  experiences of  lida av kronisk  patienter. maskinen som livlina,   
  2001 suffering from end- njursviktssjukdom   lindrande av lidande.   
  Sverige stage renal disease.          
    Journal of Advanced         
    Nursing         

6 Hagren, B., Pettersen,  Maintenance haemo- Undersökning om 41 patienter Tre teman påverkar 1 
  I-M., Severinsson, E.,  dialysis: patients´  hur HD-patienter Intervjuades HD-pat i dagliga livet;   
  Lützén, K., Clyne, N.,  experiences of  uttrycker sin  med semi- otillräcklig tid till att   
  2005 their life situation livssituation. strukturerade leva sitt liv, lindrande   
  Sverige Journal of Clinical   Intervjuer i vårdsituationen,    
    Nursing     försöka klara livsregim   

7 Harwood, L., Locking- Preparing for hemo- Att utforska pat Semi- Påvisande av de  1 
  Cusolito, H., Spittal, J., dialysis: patient   reaktioner på att  strukturerade känsloladdade områden   
  Wilson, B., White, S.,  stressors and  behöva dialysbeh. intervjuer  som berörs samt vikten   
  2005 Responses & ta reda på hur de med 12 pat. av att lära och för-   
  USA Nephrology Nursing kan förbereda sig.   bereda sig, att acceptera sitt   
    Journal      liv i dialys.   

8 Polaschek, N. Living on dialysis:  Undersöka oros- Semi- Återkommande problem   
  2003 Concerns of client in a moment när det  strukturerade  med symtom av sin    
  Nya Zeeland renal setting gäller HD-pat.  intervjuer med  njursvikt. Igenkännande 1 
    Journal of Advanced erfarenheter av att   6 st utvalda av symtom som man vet   
    Nursing sköta HD i hemmet  män som   kommer att leda till    
        representerar smärtsamma ingrepp    
        olika civilstånd  som vid angiografi av fistel   
        och socialt  upplevs som stressande   
        Status. samt återhållsamhet av   
           livet till följd av    
          restriktioner   
          i behandlingsregimen   


	VO1301    Handledare Ann-Christin Karlsson



