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Sammanfattning 

Bakgrund: Det är många patienter i världens som lider av njursvikt. Vissa av dessa patienter 
genomgår hemodialysbehandling på en dialysavdelning och träffar samma sjuksköterska 
under lång tid. Detta öppnar upp för en vårdande relation mellan patient och sjuksköterska. 
Sjuksköterskornas erfarenheter av relation med patienter på en dialysavdelning är bristfälligt 
undersökt. 
Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av vårdande relationer med 
patienter som genomgår hemodialysbehandling på en dialysavdelning.  
Metod: En empirisk intervjustudie med sjuksköterskor på två dialysavdelningar, på två olika 
sjukhus i södra Sverige. Totalt åtta sjuksköterskor intervjuades. Intervjuerna analyserades 
med hjälp av kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Granheim och Lundman (2004). 
Resultat: Efter dataanalysen framkom ett tema, kontinuitet. Kategorierna som framkom var 
förutsättningar till personcentrerad vård, stärka patientens egenvård och svårt att vara 
professionell. Resultatet visade att sjuksköterskorna hade varierande relationer till 
patienterna. Kontinuiteten skapade vårdande relationer vilket bidrog till att göra vården 
personcentrerad och främja egenvård.  
Slutsats: Studien visar att kontinuiteten främjar vårdande relationer, ger möjlighet till en 
personcentrerad vård och är en fördel när patienten lär sig egenvård. 

Nyckelord: dialysavdelning, erfarenheter, hemodialysbehandling, kontinuitet, sjuksköterskor, 

vårdande relation. 
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Inledning 
Den vårdande relationen mellan sjuksköterskan och patienten är betydelsefull för att 

patienterna ska kunna känna trygghet. Detta får patienterna genom att få uppmärksamhet från 

sjuksköterskan, bra kommunikation och en bra relation (Lovink, Kars, de Man-van Ginkel 

och Schoonhoven, 2015). 
De flesta möten mellan sjuksköterskan och patienten blir korta och det kanske bara sker vid 

ett tillfälle. För patienter med njurinsufficiens som får hemodialys är situationen annorlunda 

eftersom patienten och sjuksköterskan träffas kontinuerligt under lång tid och därför får en 

unik möjlighet att bygga upp en bra relation (Walker, Abel och Meyer, 2010).  

Patienter som har sänkt njurfunktion och genomgår dialysbehandling kräver en hög nivå av 

stöd från vården, både socialt, emotionellt och psykiskt för att må så bra som möjligt både 

före, under och mellan dialysbehandlingarna (a.a). Compton, Provenzano och Johnson (2002) 

har diskuterat och kommit fram till att det ställer stora krav på sjuksköterskans sociala 

kompetens för att få patientens tillit och kunna sätta sig in i deras vardag och på olika sätt 

kunna förbättra livskvalitén för patienterna. En svensk studie av Hagren, Pettersen, 

Severinsson, Lützen och Clyne (2005) pekar dock på att patienter som genomgår 

dialysbehandling kan känna en viss känslomässig distans från sjuksköterskorna och att 

sjuksköterskorna inte alltid är medvetna om detta. Enligt Hagren m.fl. (2005) är det 

bristfälligt undersökt hur sjuksköterskor upplever relationen med patienterna som får 

dialysbehandling. Forskning inom detta område skulle kunna leda till att sättet att vårda och 

bemöta patienter utvecklas.  
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Bakgrund 

Njursvikt 

I västvärlden är det cirka tio procent av befolkningen som har njursvikt (Christensson & 

Clyne, 2015). Många av dessa individer vet inte om att de har njursvikt eftersom patienten 

långsamt försämras under flertalet år. Det är inom primärvården som de flesta patienter med 

njursvikt upptäcks och oftast hjälper det med adekvat medicinering för att patienterna ska 

kunna leva med sjukdomen under lång tid. I de fall där sjukdomen gått så långt att 

medicinering inte fungerar finns det olika behandlingsmöjligheter, exempelvis hemodialys 

och peritoneraldialys, samt njurtransplantation.  

Beroende på hur långt gången njursvikten är så delas den in i olika sjukdomsstadier, stadie ett 

till fem. Stadierna delas in med hjälp av GFR, det vill säga Glomerulär filtrationshastighet. 

Detta avser mängden blodplasma som filtreras fullständigt genom Glomerulär filtration.  

I första stadiet av njursvikt finns ingen större funktionsnedsättning och patienten är ofta inte 

medveten om att denne har njursvikt. I andra stadiet är njurfunktionen lätt nedsatt och i vissa 

fall är patienten inte medveten om att denne har njursvikt. I tredje stadiet är njurfunktionen 

mild till måttligt nedsatt och i detta stadie är patienten ofta medveten men ej påverkad av 

sjukdomen. I fjärde stadiet är njurfunktionen kraftigt nedsatt och patienten är medveten om 

sjukdomen och påverkad av denna. I femte stadiet av njursvikt är det aktuellt med dialys eller 

njurtransplantation, i dessa fall är patienten ofta väldigt påverkad av sjukdomen då denne 

endast har mindre än 10 procent kvar av njurfunktionen. I de övriga stadierna är det oftast 

bara aktuellt med adekvat medicinering (a.a).  

Hemodialys  

Hemodialysbehandling är något som en patient kan få genomgå när dennes njurar sviktar 

(Weiss, 2015). Patienten blir kopplad till en dialysmaskin. Blod sugs ut från patienten för att 

passera genom dialysmaskinen och sedan tillbaka till patienten. I dialysmaskinen passerar 

blodet ett dialysfilter som tar bort slaggprodukter och överbliven vätska som en frisk njure 

normalt gör. Det går även att tillsätta olika salter och elektrolyter via dialysmaskinen. 

Vanligtvis sker behandlingen på en dialysavdelning men den kan även utföras i patientens 
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eget hem. Processen tar tre till fyra timmar och antalet gånger per vecka som behandlingen 

utförs är individuellt anpassad. I vissa fall kan behandlingen pågå under flera år vilket gör att 

patienterna träffar samma sjukvårdspersonal ofta och under lång tid (a.a).  

Vårdande relation mellan patient och sjuksköterska 

I en vårdande relation är syftet att lindra patientens lidande (Kasén, 2012). 

Sturesson och Ziegert (2014) belyser att en personlig relation mellan patient och 

sjuksköterska kan öka samarbetet mellan de båda, men det kan även finnas nackdelar. Den 

största risken är att den professionella relationen uteblir och det kan leda till att 

sjuksköterskan gör mer för patienten än denne borde, exempelvis sådana saker som patienten 

borde klara på egen hand. Detta är enligt Sturesson och Ziegert (2014) fel eftersom patientens 

välbefinnande ökar när sjuksköterskan ger stöd till patienten genom att tro på dennes förmåga 

att vara oberoende. Fördelarna med en mer personlig relation är att patienterna kan ha lättare 

att diskutera saker med sjuksköterskan, exempelvis existentiella och emotionella frågor. 

Denna relation är något som många sjuksköterskor tycker är svårt att bygga upp samtidigt 

som de ska behålla sin profession (a.a). I en studie gjord av Lovink m.fl (2015) berättade 

patienterna att uppmärksamhet, god kommunikation och en god relation till sjuksköterskan 

gjorde patienterna tryggare när de genomgick dialysbehandling. Självsäkra sjuksköterskor 

upplevs som kunnigare och ger därför större trygghet än sjuksköterskor som är mindre 

självsäkra. De osäkra sjuksköterskorna upplevs som okunniga och benägna att göra misstag. 

Trygghet kan också upplevas när patienten känner att sjuksköterskan är helt närvarande (a.a).  

Personcentrerad vård  

Enligt Dohetry och Thompson (2014) så krävs det att sjuksköterskan vinner patientens vilja 

att samarbeta och att sjuksköterskan uppmuntrar patienten att delta i vården för att den 

personcentrerade vården ska fungera. Genom att bygga upp en terapeutisk relation mellan 

patienten och sjuksköterskan så främjas den personcentrerade vården. Dohetry och 

Thompson (2014) definierar den terapeutiska relationen som en relation där patienten känner 

sig komfortabel och kan vara öppen och ärlig med sjuksköterskan.   
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Teoretisk referensram 

Enligt Travelbee (1971) finns det inga patienter, utan bara individer som behöver vård och 

assistans av andra människor. För att bygga upp en väl fungerande relation mellan patient och 

sjuksköterska bör dessa se varandra som unika individer. Detta sker enligt Travelbee genom 

en process när patienten och sjuksköterskan går igenom olika faser. I den första fasen 

etableras relationen där patienten och sjuksköterskan lär känna varandra. Bådas identitet 

växer fram och det möjliggör att se individerna bakom sjuksköterskan och patienten. Detta 

följs sedan av att sjuksköterskan känner empati och förståelse för patientens upplevelser och 

beteende. Förmågan att visa empati innebär att visa förståelse för individers känslor och 

reaktioner, exempelvis sorg, lidande och besvikelser utan att värdera individen. Denna 

förmåga byggs upp genom erfarenheter som sjuksköterskan får i sitt dagliga liv. Sympati 

utvecklas genom empati och är sjuksköterskans sätt att visa intresse och engagemang för 

patienten. Kontakten och förståelsen mellan patient och sjuksköterska etableras genom ord, 

handlingar och vilja att hjälpa patienten med sitt problem. Kommunikationen mellan patient 

och sjuksköterska är det mest centrala i relationen. I denna förmedlas tankar, känslor och 

behov. Sjuksköterskan ska ha förmåga att använda sig själv terapeutiskt, alltså att medvetet 

använda sin personlighet, för att främja patientens hälsa och minska dennes lidande. Genom 

att sjuksköterskan är målinriktad och har förmågan att sammanfatta och analysera situationen 

ska denne kunna använda sina yrkeskunskaper på bästa sätt (a.a).  

Kontext 

På en dialysavdelning arbetar läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Patienterna som 

kommer dit lider oftast av njursvikt och de får dialysbehandling flera gånger i veckan för att 

rena blodet från slaggprodukter. Patienten och sjuksköterskan lär av denna anledning känna 

varandra, vilket kan bidra till vårdande relationer mellan sjuksköterskan och patienten. 

Sjuksköterskornas erfarenheter från dessa vårdande relationer är dock bristfälligt belyst. 

Erfarenheter finns enligt Ekberg (2015) inbäddad i den levda människokroppen. Vid varje 

möte med en patient så används erfarenhetskunskaper, dessa används både medvetet och 

omedvetet. Varje patient är unik så därför behövs många av sjuksköterskans levda 

erfarenheter (a.a). 
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Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av vårdande relationer till patienter som 

genomgår hemodialysbehandling på en dialysavdelning. 

Metod 

Design 

För att svara på studiens syfte valdes en kvalitativ metod med intervjuer av sjuksköterskor på 

två dialysavdelningar. Den kvalitativa ansatsen valdes då den görs ur deltagarens perspektiv. 

Intervjuer är en lämplig metod för att kunna beskriva deltagarens erfarenheter och kunskaper 

inom sitt specifika område (Olsson & Sörensen, 2012). 

Rekrytering/urval 

Åtta sjuksköterskor intervjuades på två olika sjukhus i södra Sverige. På ett av sjukhusen 

intervjuades tre sjuksköterskor och på det andra sjukhuset fem sjuksköterskor.  

Deltagarna i kvalitativa studier väljs inte ut slumpmässigt eftersom deltagarna behöver 

erfarenhet av forskarens valda ämne (Henricson och Billhult, 2012). Istället användes ett 

ändamålsenligt/strategiskt urval med inklutionskriterier. För att få större variation bland 

deltagarna kan både män och kvinnor i olika åldrar med olika erfarenhet tillfrågas om 

deltagande. Detta sättet att inkludera deltagare kallas för ändamålsenligt eller strategiskt 

urval. Syftet med detta är att få informationsrika beskrivningar av ämnet (a.a).  

Inklutionskriterierna för att sjuksköterskorna skulle få delta i undersökningen var att de skulle 

vara grundutbildade, haft en introduktion på en dialysavdelning och haft minst sex månaders 

erfarenhet på dialysavdelningen. Både män och kvinnor tillfrågades. Informationsbrev om 

studien skickades ut till Medicinklinikens verksamhetschef för godkännande. 

Efter att informationsbrevet skickades ut så skickades projektidén in för att få ett yttrande 

från Etikkommité Sydost. Därefter delades informationsbrev ut till avdelningscheferna som i 

sin tur delade ut breven till sjuksköterskorna. För att säkerställa att informationen kom fram 

frågade författarna om det fanns möjlighet att delta på ett APT-möte på dialysavdelningarna 
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för att informera om studien. Författarna fick delta på ett APT-möte på ena sjukhuset och 

informera direkt till sjuksköterskorna och på det andra sjukhuset informerade 

avdelningschefen om studien. 

Avdelningscheferna kontaktade författarna och gav dem namn på sjuksköterskor som anmält 

sitt intresse av att delta i studien samt när intervjuerna kunde genomföras. Om flera 

sjuksköterskor hade varit intresserade att delta hade de studerande tagit de tre första från 

varje avdelning. Detta behövdes inte göras. Efter att de sex första intervjuerna hade 

genomförs ansåg författarna att de behövde fler intervjuer, därför tillfrågades ytterligare två 

sjuksköterskor på det ena sjukhuset.  

Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes med hjälp av semi-strukturerade intervjufrågor. Semi-strukturerade 

intervjufrågor används för att kunna öppna upp för berättande (Olsson & Sörensen, 2012). 

Innan intervjuerna med sjuksköterskorna påbörjades testade författarna frågorna på två 

studenter som studerar på sjuksköterskeprogrammet. Testpersonerna tillfrågades för att 

undersöka om frågorna var tydliga och lätta att förstå. Testet resulterade i att vissa frågor 

omformulerades och fler frågor lades till.  

Intervjuerna varade mellan fem och 15 minuter. Intervjuerna skedde enskilt på avdelningen i 

ett avskilt rum. Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan ordagrant, det vill säga att 

allt som sades togs med, inför analysen. Den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå 

världen från undersökningspersonernas synvinkel. Meningen med forskningsintervjuer är att 

få ny kunskap inom ett specifikt område (Kvale och Brinkman, 2009). Intervjuer är ett samtal 

som har struktur och ett eller flera syften, de bygger på vardagssamtalen mellan människor. 

Däremot är parterna inte likställda i samtalet eftersom forskaren definierar och kontrollerar 

situationen. Det är alltid forskaren som ställer frågor till undersökningspersonerna. Forskaren 

får aldrig bidra med sina egna värderingar och undersökningspersonen får aldrig fråga 

forskaren om dessa (a.a). Vid kvalitativ design är forskarna följsamma mot deltagare, miljö 

och förändringar som eventuellt kan ske under datainsamlingen (Henricson och Billhult, 

2012).  
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Dataanalys 

Datainsamlingen har analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys, inspirerad av 

Granheim och Lundman (2004). Datamaterialet analyserades manifest, men med latenta 

inslag. Enligt Granheim och Lundman (2004) kännetecknas en manifest analys att vara 

textnära utan att tolka innehållet medan latent analys är en tolkning av datamaterialet för att 

få en djupare förståelse av innehållet. Kärnan i kvalitativ innehållsanalysen är personers 

upplevelser av något fenomen (Olssons & Sörensen, 2012). 

Den kvalitativa innehållsanalysen görs genom fyra steg för att hitta meningsenheter, 

kondenseringar, koder och kategorier. Innan författarna påbörjade detta lästes texten igenom 

upprepade gånger för att få en så bra överblick av innehållet som möjligt. Efter detta 

påbörjades processen med att plocka ut meningsenheter. Meningsenheter utgör enligt 

Granheim och Lundman (2004) delar av texten, det kan exempelvis vara ord, meningar eller 

stycken som är meningsbärande, det vill säga relevanta mot syftet. För att säkerställa 

resultatets trovärdighet och för att inte mista viktig information plockade författarna ut 

meningsenheterna var för sig för att sedan diskutera och jämföra sina resultat. Under 

analysprocessen genomgick meningsenheterna en kondensering. Det betyder att texten 

kortades ner och blev lättare att hantera utan att mista dess innebörd. Efter att kondenseringen 

genomförts tilldelades texten koder. Koderna skulle även kunna kallas rubriker eller etiketter 

på en meningsenhet. Författarna 

började med 210 meningsenheter med lika många tillhörande koder, de med liknande 

innebörd lades i samma högar vilket resulterade i 16 högar. Högarna arbetas igenom på nytt 

och koderna lästes om. Detta gjordes om fem gånger och resulterade sedan i tre kategorier 

och fem underkategorier. Utifrån kategorierna tolkade författarna fram ett övergripande tema 

(Se bilaga 1). Författarna gick igenom alla kategorierna och såg att de hade något gemensamt 

och ett tema tolkades fram. Enligt Granheim och Lundman (2004) är tema ett sätt att länka 

ihop en underliggande betydelse som finns i alla meningsenheter. Tema är något som är på 

latent nivå eftersom temat tolkas fram utifrån resultatet.  
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Etiskt övervägande 

Författarna gjorde en etisk egengranskning för att finna eventuella etiska hinder i studien. 

Efter egengranskningen skickades etikansökan in till Etikkommittén Sydost Blekinge för ett 

utlåtande. Kommittén hade som uppdrag att granska etikansökan och att lämna ett utlåtande.  

Etikkommitté Sydost Blekinge ansåg att studien inte innehöll etiska risker. Det som 

Etikkommittén lämnade kommentarer på tog författarna till sig och korrigerade i studien (Se 

bilaga 3). 

I enhet med Helsingforsdeklarationen så informerades alla i studien om att deltagandet var 

frivilligt och att de hade rätt att avsluta sitt engagemang när som helst utan att förklara varför. 

Enligt Helsingforsdeklarationen ska alla som deltar i en intervjustudie informeras om att 

deltagandet är frivilligt samt att deltagarna har rätt att avsluta sin medverkan när som helst 

utan förklaring (Milton, 2002). En samtyckesblankett delgavs till alla deltagare för 

underskrift. Underskriften bekräftar att deltagaren erhållit information om studien, förstått 

informationen samt att intervjun är frivillig. Olsson och Sörensen (2012) menar att i olika 

forskningsprojekt så finns det regelverk som är till för att skydda personerna som deltar. Det 

innebär bland annat att deltagarna ska medverka konfidentiellt och under sekretess som 

innebär att obehöriga inte ska kunna få tillgång till det insamlade intervjumaterialet. Studiens 

resultat samt uppgifter i denna presenterades på ett sådant sätt att deltagarna inte kan kännas 

igen. Det kan dock aldrig garanteras att deltagarna inte känner igen sig själva i materialet 

(Olsson och Sörensen, 2012). 

Vid eventuella frågor fanns författarnas och deras handledares kontaktuppgifter på 

informationsbrev och informerat samtycke. Under studiens gång valde författarna att förvara 

all lagrad information i en av författarnas datorer. Datorn var lösenordsskyddad. 

Transkriberade intervjuer skyddades också med att numreras, istället för att använda 

deltagarens namn. 
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Resultat 
Ur analysen framkom ett övergripande tema, kontinuitet. Kategorierna var Förutsättningar 

till personcentrerad vård, Stärka patientens egenvård och Svårt att vara professionell. 

Tabell 1: Analysöversikt 

Kontinuitet 

Temat kontinuitet var övergripande för hela resultatet. Temat kontinuitet band samman det 

underliggande latenta budskapet i kategorierna. Sjuksköterskornas erfarenheter av den 

vårdande relationen med sina patienter på dialysavdelningen genomsyrades av kontinuitet.  

Enligt sjuksköterskorna träffade de samma patienter och genom kontinuiteten så kände 

patienterna trygghet. Sjuksköterskorna tyckte att kontinuiteten var en fördel eftersom de då 

hade kontroll på patientens sjukdom och bakgrund. Även patienterna ansåg att det är en 

fördel när de slipper upprepa samma sak.”Mera fördel för patienterna om dom då känner sig 

trygg ihop med oss såklart” (Intervju 6). 

Enligt sjuksköterskorna var det även en stor social del i patienternas liv att gå till 

dialysavdelningen och få sin behandling och att de ofta saknade att komma till avdelningen 

Tema Kategorier Underkategorier

Kontinuitet

Förutsättningar till 
personcentrerad vård

Kommunikation

Tid till patienterna 

Stärka patientens egenvård

Svårt att vara professionell
Beroendeförhållande

Psykisk påfrestning

Behov av att sätta gränser
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efter att de fått sitt njurtransplantat. Sjuksköterskorna berättade att de var bundna till vissa 

patienter som de hade mer kontakt med för att kunna säkerställa kontinuiteten. Många av 

sjuksköterskorna tyckte att det är spännande att träffa samma patienter, det leder till att de 

kände sig mer bekväma i sitt arbete och hade möjlighet att vara sig själva. Enligt 

sjuksköterskorna tyckte även patienternas anhöriga att det var skönt att de träffade samma 

sjuksköterska varje gång. Det är enligt sjuksköterskorna inte samma trygghet om de inte haft 

en patient på länge utan kontinuiteten leder till att de vet vad de ska göra varje gång. Om de 

inte kände patienten fick de ägna mer tid åt att läsa patientens journal och de ansåg att 

tryggheten minskade. 

  

 ”Å sen har jag ju märkt att anhöriga tycker det är jätteskönt att vi känner 

 dem väl. För de vet ju vem de ska prata med och vilka de har pratat med  

 och vad det är de sagt och inte sagt” (Intervju 3).  

Förutsättningar till personcentrerad vård 

Enligt sjuksköterskorna var målet i omvårdnaden att ha så få sjuksköterskor kring patienten 

som möjligt. Det leder till att sjuksköterskorna kunde se en förändring mycket snabbare, de 

kunde hjälpa patienten mer och anpassa omvårdnaden efter deras behov. Patienternas 

hälsotillstånd kunde variera mellan de olika dialystillfällena, om patienten är känd för 

sjuksköterskan hade hon lättare att anpassa omvårdnaden utifrån patientens förutsättningar. 

Vad som gjorde vården på dialysavdelningen personcentrerad var att sjuksköterskorna 

fokuserade på patienten. Det behövde inte bara vara inriktat på deras sjukdomstillstånd, utan 

sjuksköterskan kunde ha möjlighet att ha en helhetssyn på patienten.  

  

 ”Patienten har blivit lite sämre och därför så tycker jag, eller vi tycker det, vi  

 som har hand om dem att det ska vara så få runt patienten möjligt och då  

 vet vi precis hur han vill ha det och vi kan se förändring och så där” (Intervju 8). 
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Kommunikation 

Enligt sjuksköterskorna var det svårt att bara prata om patienterna, vara formell hela tiden 

och att prata ytligt. Ibland var de tvungna att släppa på sin egen integritet för att 

kommunikationen skulle bli så naturlig som möjligt. Däremot var det viktigt som 

sjuksköterska att inte prata om sina egna problem utan anpassa kommunikationen utifrån 

patientens villkor. Oftast så pratade patienterna mer om sig själva än vad sjuksköterskan 

gjorde men de flesta sjuksköterskor brukar svara på patienternas frågor även om de var lite 

privata, eftersom det var lätt att ryckas med i kommunikationen. En av sjuksköterskorna 

valde att kalla kommunikationen för en öppen dialog eftersom det diskuterades mycket 

mellan personalen och patienterna. Sjuksköterskan tyckte det var viktigt att patienten 

berättade om det var något som denne ville ha hjälp med, då det leder till ett bättre samarbete.  

Sjuksköterskorna anpassade sitt bemötande efter patienternas tillstånd eller humör, var det 

inte läge att skämta så gjorde de inte det. Om det kom in en akutpatient så var det 

sjuksköterskeprofessionen som var i fokus och skämten fick komma i andra hand. Samtidigt 

så berättade de att patienterna uppskattade om man var glad och avslappnad i sitt bemötande. 

Patienterna var på hemodialysen för att de var kroniskt sjuka, men de behövde inte påminnas 

om att de var döende.  

 ”Det är svårt att bara prata om patienten. Tycker jag och  

 man vill inte hålla för mycket distans, för man vill släppa lite på sin egen  

 integritet” (Intervju 2). 

  

  

Tid till patienterna  

Enligt sjuksköterskorna träffade de samma patienter och hade möjlighet att sätta av tid för 

varje patient. Tiden som gavs leder till att det skapas en vårdande relation där bägge parter 

kände varandra väl. Som i alla andra relationer kunde sjuksköterskorna ha varierande känslor 

till sina patienter och relationerna blev därför olika djupa. Sjuksköterskorna tyckte att det var 

viktigt att ha en relation till patienten och beskrev denna på olika sätt. Vissa beskrev 

relationen som en relation som byggde på tillit, där patienten känner sig trygg. Andra beskrev 
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det som att de kommer i en nära relation, alltså liknande vänner eller en familjemedlem och 

där sjuksköterskan oroas när det händer patienten något. Andra beskrev patienten som en vän 

eller kollega där sjuksköterskan arbetade tillsammans med patienten för att patientens 

hälsotillstånd ska vara så bra som möjligt. Djupet i relationerna varierade, vilket det även gör 

i andra relationer. Många av sjuksköterskorna tyckte att det var givande med en nära kontakt 

med patienterna eftersom det då var lättare att samarbete.  

  

 ”Så att man kan faktiskt sätta av tid här för patienterna och det  

 ju så vi bygger upp en relation” (Intervju 8). 

Stärka patientens egenvård  

Egenvården är en viktig del när det kommer till hemodialys. För att egenvården skulle 

fungera så var det en förutsättning att sjuksköterskorna skulle ha samma patienter eftersom 

det underlättade upplärningen. Med samma patienter så blev det enkelt eftersom 

sjuksköterskan och patienten kunde fortsätta på det stället där de slutade förra gången. 

Fördelarna med kontinuiteten är att det gick att följa upp arbetet kontinuerligt och få en 

säkrare vård. Sjuksköterskorna agerade som lärare, då de påvisade patienternas egna 

kunskaper om sin sjukdom för att få friskare patienter. Sjuksköterskorna var noga med, när 

det gällde egenvård, att allt som patienterna kunde göra själva skulle de få göra. I och med 

egenvården så fick patienterna ett eget ansvar och kunde själva vara delaktiga i omvårdnaden 

och förebygga sjukdom och skador. Detta är något som sjuksköterskorna främjade eftersom 

de ville att patienten skulle ha makten över sin omvårdnad. 

  

 ”Vi dokumentera ju väl, precis vad dem har gjort, alltså vad de klarar 

 av och så. Men ska man lära upp någon så är det ju, då måste man              

 nästan ha sätt ha samma sköterska” (Intervju 7).  
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Svårt att vara professionell 

I och med kontinuiteten och relationen som bildades mellan patient och sjuksköterska så 

beskrevs en svårighet att behålla professionaliteten. Sjuksköterskorna beskrev att 

professionen inte alltid behövde stå i fokus när de möter patienterna. Händer det däremot 

något akut var sjuksköterskan tvungen att agera professionellt. Sjuksköterskorna påpekade att 

de var här för patienterna och att de inte kunde blanda in personliga känslor vid akuta 

situationer. Det fanns sjuksköterskor som även i akuta situationer tyckte att det var svårt att 

vara professionell med vissa patienter. 

 ”Vi får ju falla tillbaka till yrkesrollen som vi har och tänka till vad vi  

 håller på med när det väl händer allvarliga situationer, då sköter vi vår 

 profession och gör det vi ska” (Intervju 4).  

Beroendeförhållande 

Patienter som har/hade njursvikt var/är beroende av sin hemodialysbehandling om de inte 

skulle få detta så kan det hända att de skulle avlida. Detta beroende kan påverka 

sjuksköterskans professionalitet. Både patienterna och sjuksköterskan var väl medvetna att 

det blev ett beroendeförhållande där patienten var beroende av sjuksköterskan. Enligt vissa av 

sjuksköterskorna kunde kontinuiteten leda till att de i vissa fall gjorde saker som patienterna 

skulle kunna klara av själva, alltså att de gjorde för mycket. Exempel på detta kunde vara att 

sjuksköterskorna ringde ett samtal som patienten skulle kunna göra på egen hand men kanske 

inte kände att patienten klarade det emotionellt eller psykiskt. 

Eftersom patienter som var kroniskt sjuka ofta var medvetna om sin sjukdom leder det till att 

de ställde högre krav på sjuksköterskan. Patienterna visste vad sjuksköterskan skulle ha koll 

på och kunna, patienterna hade alltså högre förväntningar på sjuksköterskorna. Detta kunde 

enligt en sjuksköterska i sin tur leda till att patienterna tog över behandlingen och gjorde att 

sjuksköterskorna måste sätta ner foten och ta över behandlingen. 

 ”De förväntar ju sig mer av en här på något vis, kan jag uppleva”  

 (Intervju 2). 
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Behov av att sätta gränser  

Många av sjuksköterskorna tyckte att det var viktigt att de inte blev för privata i relationen till 

sina patienter och var därför tvungna att sätta gränser för att kunna hålla på sin profession. 

Det var dock fortfarande viktigt att de hade en fungerande relation till sina patienter men att 

det fanns en tydlig gräns för vad som var okej att prata om och inte. I vissa relationer var det 

dock svårt att behålla gränserna, det kunde vara vid tillfällen där patienten var psykiskt sjuk 

eller om patienten var ett barn eller äldre med kognitiv nedsättning.  

Vid akuta tillfällen var det viktigt att vara professionell som sjuksköterska och kunna agera 

professionellt, ytterligare en anledning till att sätta gränser. Vissa av sjuksköterskorna tog 

saker som patienterna sa personligt och kunde därför känna stor skuld. Gränserna var enligt 

sjuksköterskorna svåra att sätta och det var något de fick jobba med så att det inte blev för 

privat mellan dem och patienterna.  

 ”Men jag tycker det är viktigt och ha en, ja ska man kalla det för 

 dialysrelation med patienten kanske… Utan och utelämna hela en 

 privat och likadant dem så behöver inte utelämna hela sin privat bit 

 här men att man ändå har en dialysrelation när man är här.”  

 (Intervju 1). 

  

Psykisk påfrestning  

Kontinuiteten, det vill säga den täta kontakten, och att sjuksköterskorna lärde känna 

patienterna gjorde att de fäste sig vid dem. Om patienterna sedan avled var det vanligt att 

sjuksköterskorna blev ledsna och det kunde kännas tungt för sjuksköterskorna. Många tyckte 

även att det var jobbigt när patienterna blev sämre, då tyckte sjuksköterskorna att det var 

viktigt att de kunde visa patienten och deras anhöriga att de också tycker att det kändes svårt, 

men att de sparade på tårarna tills de var ensamma. När en svår situation inträffade, 

exempelvis att en patient avled, så hade de oftast reflektioner i efterhand för att kunna hantera 

det som varit jobbigt. 

  

 ”Så vi hade ju en som gick bort tidigare i år och patienten hade varit 

 här jättelänge… Så det var ledsamt för allihop.” (Intervju 3). 
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Diskussion 

Metoddiskussion  

Författarna använde sig av boken Njursjukdomar för att beskriva njursvikt. Användandet av 

boken skulle kunnat leda till att källorna var sekundära. Författarna letade efter vetenskapliga 

artiklar som beskrev njursvikt men hittade inte en tydlig beskrivning. Boken som användes är 

skriven av läkare vars expertområde är njurar och därför ansågs boken vara en säker källa. 

Studien gjordes med en kvalitativ ansats eftersom syftet var att beskriva sjuksköterskornas 

erfarenheter av vårdande relationer med patienter som genomgår hemodialysbehandling på 

en dialysavdelning. Enligt Danielsson (2012) är kvalitativ metod lämplig när avsikten är att 

beskriva ett fenomen eller upplevelser. 

Ett strategiskt urval användes för att välja ut sjuksköterskor till studien. Strategiskt urval är 

lämplig för att finna intervjupersoner som kan ge en informationsrik beskrivning av 

fenomenet (Henricsson & Billhult, 2012). Anledningen till att författarna valde att genomföra 

intervjuerna på två olika sjukhus var för att de ville eliminera minska risken att stå utan 

deltagare till intervjun.  

Ett informationsbrev skickades till verksamhetscheferna innan ett utlåtande från 

Etikkommitté Sydost hade givits. Anledningen till detta var direktiv från Blekinge Tekniska 

Högskola på grund av tidsbrist. Av denna anledning fanns ingen möjlighet att få ett utlåtande 

från Etikkommitté Sydost innan brevet skickades. I vanliga fall bör utlåtandet från 

Etikkommitén komma först, så att möjlighet finns att göra eventuella korrigeringar. På ena 

sjukhuset gavs författarna möjlighet att delta på ett APT-möte för att informera om studien. 

Detta gav sjuksköterskorna möjlighet att ställa frågor om studien innan den påbörjades och 

att de fick en bild av vilka författarna var samt att frivilligheten påpekades av författarna. På 

det andra sjukhuset informerade avdelningschefen om studien. Detta förfaringssätt kan 

innebära en risk för att frivilligheten från deltagarna äventyras. I detta fall hade författarna 

kunnat vara tydligare med nytta av att få ge informationen själva på ett APT-möte.  

Avdelningscheferna önskade att själva ta emot intresseanmälningar från sjuksköterskorna och 

sedan meddela författarna om tid och vilka som ville delta. Detta för att det enligt 

avdelningscheferna underlättade verksamheten. Författarna hade inget emot detta, dock fanns 

risk att avdelningscheferna valde ut sjuksköterskorna som skulle delta samt att materialet 
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skulle kunna härledas till vem som sagt vad. Enligt Kjellström (2012) kan konfidentialiteten 

riskeras om andra personer än författarna tar emot intresseanmälningar.  

För att förhindra att konfidentialiteten skulle riskeras så numrerades intervjumaterialet istället 

för att namnge sjuksköterskorna. 

I intervjuerna användes semi-strukturerade intervjufrågor för att få viss riktning men ändå 

öppna frågor så resultatet skulle bli mer uttömmande. Frågorna hade genomgått etisk 

prövning och testades på två sjuksköterskestudenter innan intervjuerna ägde rum. Testet på 

studenterna resulterade i att vissa frågor omformulerades. En fördel hade varit att göra en 

pilotstudie på sjuksköterskor på en dialysavdelning. Trots val av test på 

sjuksköterskestuderande hade inte intervjupersonerna några svårigheter att förstå frågorna. 

Enligt Kvale och  

Brinkmann (2009) ska en intervjuperson vara insatt i det aktuella ämnet. Denna metod kunde 

inneburit en risk eftersom sjuksköterskorna kunde uppfattat frågorna fel men de uppfattades 

korrekt under intervjuerna. Deltagarna fick ta del av vad studien skulle handla om för att de 

skulle kunna reflektera över ämnet och därigenom kunna ge utförligare svar. Intervjuerna 

beräknades ta mellan 20 till 30 minuter men tog i genomsnitt åtta minuter, därför valde 

författarna att lägga till ytterligare två intervjuer på det ena sjukhuset. Detta för att få ökad 

trovärdighet i studiens resultat. Det som avgör antalet deltagare är om informationen som 

framkommer genom intervjuerna är tillräckligt (Kvale & Brinkman, 2009). Endast ett av 

sjukhuset valdes till de kompletterande intervjuerna för att sjuksköterskorna på detta sjukhus 

svarade mer utförligt och därför berikade innehållet. Intervjuerna genomfördes i enskilda rum 

på avdelningarna. Dock fanns det en risk att bli avbrutna av olika situationer samt att 

sjuksköterskorna kunde känna stress över att vara ifrån sina arbetsuppgifter. Sjuksköterskorna 

på ena sjukhuset var märkbart stressade under intervjun och därför blev tiden för intervjuerna 

kortare på denna dialysavdelning. Författarna var följsamma mot vad sjuksköterskorna 

svarade och anpassade följdfrågorna utifrån svaren. För att undvika att författarna skulle bli 

en del av intervjun och blanda in egna värderingar så förklarades, innan intervjun påbörjades, 

att författarna ställer frågor och bara nickar till sjuksköterskornas svar. Genom att författarna 

spelade in intervjuerna och sedan transkriberade dessa ordagrant så undveks risken att något 

som sjuksköterskorna sa skulle missas. Enligt Danielsson (2012) minskas risken att gå miste 

om viktig information om intervjuer spelas in för att sedan transkriberas.  
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Författarna läste transkriberingarna flera gånger och satt och plockade ut meningsenheterna 

var för sig. Eftersom att två personer läst samma text och plockat ut meningsenheter och 

sedan jämfört och diskuterat dessa bidrog det till att trovärdigheten ökades. Trovärdigheten 

kan enligt Kvale och Brinkman (2009) ökas om flera personer läser igenom samma text för 

att sedan jämföra vad de kommit fram till. Författarna gjorde en manifest innehållsanalys 

med latenta inslag. Enligt Danielsson (2012) kännetecknas manifest innehållsanalys av att få 

en bild av innehållet genom att ange vad som står i texten så textnära som möjligt. För att få 

en djupare förståelse används en latent innehållsanalys där innehållet tolkas. Genom att göra 

en latent innehållsanalys framkommer information om underliggande betydelser i texten 

(a.a). Kategorierna kunde knytas samman genom ett tema, kontinuitet, som återfanns i alla 

kategorier. Enligt Danielson (2012) är ett tema en röd tråd som går genom alla kategorier, 

temat binder ihop kategorierna och berättar därigenom mer om innehållet i dessa.  

Resultatdiskussion   

Det viktigaste fyndet i resultatet är kontinuitetens betydelse för att kunna skapa en vårdande 

relation. Kontinuiteten möjliggör att förutsättningarna för personcentrerad vård ökar samt att 

det är lättare att stärka patienternas egenvård eftersom det kan skapas en vårdande relation 

mellan patient och sjuksköterska. Resultatet visar också på att begränsningar kan förekomma 

vid kontinuitet, ett exempel på en begränsning är kategorin svårt att vara professionell. I 

resultatet beskrev sjuksköterskorna att patienterna genom kontinuiteten kände trygghet. Detta 

stöds även av Siouta (2016) som även tillägger att patienterna genom kontinuiteten vet vart 

de ska vända sig vid frågor om sin vård. Vid långvarig kontinuitet av möten mellan 

sjuksköterska och patient finns förutsättningar att bygga upp vårdande relationer och det 

möjliggör att vården kan bli personcentrerad. Enligt Siouta (2016) är varje patient unik och 

alla patienter med samma åkomma har inte samma behov, därför måste vården anpassas 

utifrån patientens egna förutsättningar. Detta framkommer även i resultatet. Ross, Tod och 

Clarke (2015) menar att för att personcentrerad vård ska fungera krävs det att sjuksköterskan 

och patienten bygger upp en relation till varandra. Travelbee (1971) beskriver att 

uppbyggnaden av relationen äger rum när sjuksköterskan kan se mer än bara patientens 

sjukdom. Istället bör sjuksköterska och patient se varandra som individer. Murray och 

McCrone (2014) menar att en fungerande relation byggs upp genom att patienten känner ett 
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förtroende till sjuksköterskan. Förtroende är något som är centralt i att kunna ge 

personcentrerad vård. Relationen är sårbar och minsta fel i kommunikationen kan leda till att 

förtroendet raseras (a.a). Det är därför viktigt att personalen arbetar tillsammans med 

patienten mot ett gemensamt mål och att det är så få som möjlig runt om patienten. 

Personalen bör också agera stöttande till patienten som ska ha makten över sin egen vård och 

vägleda denne till ett friskare liv. Sjuksköterskorna menade att de kunde sätta av tid för 

patienten. På vanliga avdelningar är det dock annorlunda och enligt Dawson (2007) är tiden 

ofta för knapp för att kunna bygga upp relationer till patienterna. Eftersom sjuksköterskorna 

hade tid för varje patient så upplevde de att kommunikationen mellan patient och 

sjuksköterska blev bra, vilket kan resultera i att vården blev personcentrerad. 

Sjuksköterskorna beskrev att de anpassade kommunikationen med patienten från gång till 

gång. Detta stöds även av Siouta (2016) som beskriver att kommunikationen ska vara 

personcentrerad och baseras på den unika individens historia. Enligt Shahgholian och 

Hojatollah (2015) så spelar kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten stor roll 

eftersom patienten behöver prata av sig för att kunna hantera och leva med sin sjukdom. Det 

centrala i relationen mellan patienten och sjuksköterskan är enligt Travelbee (1971) 

kommunikationen. Det är i denna som tankar, känslor och behov förmedlas, det vill säga 

vitala delar för att vården ska fungera bra. Patienter har ofta ett behov av att tillåtas vara med 

och ta beslut som berör dem själva och beskrivs enligt Siouta (2016) som något mycket 

viktigt för patienterna. I studien berättar sjuksköterskorna att de ville att patienterna skulle 

vara med och ta beslut och att de i relationen ska ha en dialog som främjar detta.  

Sjuksköterskorna nämnde att kontinuiteten var en förutsättning för att patienternas egenvård 

skulle fungera och kunna följas upp. Enligt sjuksköterskorna så hade de kommit långt med 

egenvården och att det var en viktig del för att patienterna skulle kunna känna sig delaktiga 

och kunna förebygga skador. Matthews & Trenoweth (2015) menar att sjuksköterskor och 

vårdpersonal i största allmänhet borde visa mer engagemang inom egenvård och vara mer 

benägna att utbilda och involvera patienter i detta. De menar även att, när det gäller egenvård, 

så kan sjuksköterskorna uppleva att sjuksköterskorna känner att patienterna tar kontrollen 

över vården och att sjuksköterskorna själva inte har kontroll över patienternas vård. Tio 

sjuksköterskor deltog i studien och endast en tyckte att egenvården fick patienterna mer 
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engagerade och såg det därför som något positivt, men i allmänhet hade sjuksköterskorna en 

negativ bild av egenvård (a.a).  

Neyhart, McCoy, Rodegast, Gilet, Roberts och Downes (2010) menar att ju tidigare 

patienterna utbildas i sin sjukdom, desto tidigare kan patienterna se förändringar och 

motverka dessa. Det leder även till att patientens livskvalité ökar och att de kan leva länge 

med sin sjukdom. För att egenvården ska fungera är det viktigt att patienten har en fast 

kontinuerlig kontakt med en sjuksköterska eller ett sjukvårdsteam (a.a)   

Sjuksköterskorna tyckte att det var svårt att bevara sin professionella ställning vid vanliga 

vårdsituationer, men att de agerade professionellt vid akuta situationer. I en studie gjord av 

Sisook, Hyunsook, Eunhye, Juhyun, Hye-Jin & Kwisoon, (2016) vände sjuksköterskorna 

svårigheten att i relationen till patienterna, bevara sin professionella ställning, till något 

positivt och sjuksköterskorna beskrev att de var stolta, att de mognat och att de vårdar sina 

patienter med professionalitet trots den relativt nära relationen. Enligt Granheim och 

Lundman (2004) är överförbarheten till annan kontext upp till läsaren att avgöra, författarna 

kan endast skapa förutsättning och ge förslag.  

Slutsats  
Kontinuiteten är något som är viktigt för att patienterna ska känna trygghet och tillit till 

sjuksköterskan. Genom kontinuiteten underlättas uppbyggnaden av vårdande relationer 

mellan patient och sjuksköterska. Genom kontinuiteten och den vårdande relationen blir det 

lättare att arbeta personcentrerat i vårdarbetet. Egenvården är också något som är enklare att 

främja i samband med kontinuitet eftersom arbetet med patienten går att följa upp varje gång 

som sjuksköterskan möter patienten. Sjuksköterskan kan genom denna studie få kunskap om 

kontinuitetens betydelse för den vårdande relationen. Kontinuiteten kan vara bra att ha i 

åtanke vid planering av verksamheten. Vidare forskning behövs för att belysa betydelsen av 

kontinuitet i vårdande relationer för att öka möjligheten till en personcentrerad vård. 
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Självständighet  
Studien är gjord genom ett samarbete mellan Linus Ottosson och Isabell Turfors. Linus skrev 

papperna till Etikkommitté Sydost och Isabell stöttade. Bägge författarna letade artiklar. 

Arbetet är skrivet av författarna tillsammans. Linus ringde till det ena sjukhuset och bokade 

in ett möte samt intervjuer, på detta sjukhus gjorde Linus fyra intervjuer och Isabell en. 

Isabell ringde till det andra sjukhuset och bokade in intervjuer, på detta sjukhuset gjorde 

Isabell alla tre intervjuer. Bägge författarna deltog på mötet på ena sjukhuset. På det andra 

sjukhuset var det inget möte. Isabell har skrivit det etiska övervägandet och Linus har gjort 

referenslistan. Intervjuerna delades jämt mellan författarna för transkribering och 

framtagning av meningsenheter, detta jämfördes sedan. Analysen gjordes tillsammans av 

författarna.  
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Bilaga 1 - Innehållsanalys 
Tabell 2. Exempel på analysprocessen. 

Tema Meningsenhete
r

Kondenseri
ng 

Kod Kategori Underkate
gori

Kontinuitet 

Intervju 3: Men sen kan 
man ju inte dra… allting 
om med för om min 
patient klarar bädda 
sängen denna veckan 
det är ingen som säger 
att han karat det nästa 
vecka.. så det det får 
man ju ändra reglerna 
lite ifrån utefter. Man 
kan inte ta för givet. 

Om min patient 
klarar bädda 
sängen denna 
veckan så är det 
ingen som säger att 
patienten klarar det 
nästa vecka. Man 
får ändra reglerna 
från gång till gång. 

Anpassa reglerna 
från gång till 
gång. 

Förutsättningar till 
personcentrerad 
vård 

Intervju 1: Utan attt 
eh… man kan ha lite 
roligt mer, det det är en 
viktig bit i i eh.. 
bemötandet här å.. 
tycker jag. 

Man kan ha lite 
roligt, det är viktigt 
i bemötandet.

Viktigt att ha 
roligt i 
bemötandet.

Förutsättningar till 
personcentrerad 
vård 

Kommunikation

Intervju 7: Vi 
dokumenterar ju väl 
precis vad de har gjort 
och så. Men ska man 
lära upp någon så är det 
ju, så måste man nästan 
ha samma sköterska för 
att då. 

Vi dokumenterar 
väl vad de gjort och 
klarar av. Ska man 
lära upp någon så 
måste man nästan 
ha samma 
sköterska. 

Vid upplärning - 
samma 
sjuksköterska 

Stärka patientens 
egenvård

Intervju 7: Jag har ju 
varit med om att jag har 
sagt för mycket till fel 
patient. Det kan man 
råka ut för och där det 
kan bli en obehaglig 
situation.

Varit med om att 
jag sagt för mycket 
till fel patient, det 
kan bli en 
obehaglig situation.

Om man säger  
för mycket kan 
det bli obehagligt. 

Svårt att vara 
professionell 

Behov av att 
sätta gränser.

Intervju 1: Eh.. Vi vet ju 
naturligtvis att de är 
beroende av oss.

Vi vet att de är 
beroende av oss

De är beroende av 
oss

Svårt att vara 
professionell 

Beroende 
förhållande

Intervju 3: Men det är ju 
inte så fint om man 
sitter och störtlipar, 
hahaha! 
inför anhöriga, heh. Det 
gör man sen i tystnad. 
Mm.

Inte fint att störtlipa 
inför anhöriga. Det 
gör man i tystnad. 

Störtlipar i 
tystnad och inte 
inför anhöriga. 

Svårt att vara 
professionell 

Psykisk 
påfrestningar. 
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Bilaga 2 - Samtyckesblankett  
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Bilaga 3 - Rådgivande yttrande från Etikkommité Sydost 
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Bilaga 4 - Intervjuguide  

Intervjufrågor 

1.  Möter du samma patienter ofta?  

 - (Om samma patienten återkommer) Anser du att det är en fördel? Utveckla? 

2. Vad har du för erfarenheter av mötet med patienter på dialysen?  

 - Kan du beskriva relationen som bildas ur detta mötet?  

3.  Skiljer sig mötet/relationen mellan patienter på dialysen och på andra   

 vårdavdelningar/andra relationer med patient? 

Exempel på följdfrågor:  

- Kan du berätta mer?  

- Kan du utveckla? 

- På vilket sätt? 

- Var kände du? 

- Vad menar du? 

- Kan du beskriva det mer i detalj? 
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Bilaga 5 - Informationsbrev  

 

  

Du tillfrågas härmed att delta i en studie som görs av två sjuksköterskestudenter 

från Högskolan BTH i Karlskrona. Studien är studenternas examensarbete och 

kommer att pågå under vårterminen 2016. Du kan när du vill välja att inte 

längre medverka i studien.  

Hej, 

Vi är två sjuksköterske studenter från Blekinge tekniska högskola som under våren 2016 

skriver vårt examensarbete. Studien som vi ska göra handlar om sjuksköterskors erfarenheter 

av nära relationer med patienter som genomgår dialysbehandling på en dialysavdelning. 

I studien skulle vi önska att tre sjuksköterskor från Karlskrona och tre sjuksköterskor från 

Karlshamn var intresserade av att medverka. 

Kriterierna för att kunna delta i studien är att ha en grundutbildning som legitimerad 

sjuksköterska, haft upplärning på en dialysavdelning och ha minst sex månaders erfarenhet på 

en dialysavdelning.Informationen till studien samlas in genom enskilda intervjuer. 

Intervjuerna beräknas ta mellan 20 och 30 minuter. Studenterna ställer frågor som 

sjuksköterskorna svarar på utifrån sin profession och erfarenhet. Intervjun kommer att ske på 

arbetsplatsen om inte sjuksköterskan ger förslag på annan plats, då respekteras detta. 

Huvudsaken är att intervjun inte blir störd. Intervjuerna kommer att spelas in och det är bara 

studenterna som vet vilka som intervjuas, det vill säga att intervjumaterialet är konfidentiellt. 
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Därefter kommer intervjuerna skrivas ner ordagrant och numreras ”intervju 1-6” därefter 

kommer studenternas handledare att få tillgång till intervjumaterialet. Allt källmaterial 

kommer att kasseras så fort arbetet har godkänts.  

Anledningen till att studien görs är för att det saknas studier på sjuksköterskors erfarenheter 

av nära relationer med patienter som genomgår dialysbehandling på en dialysavdelning. 

Patienter som genomgår dialysbehandling vårdas ofta under lång tid och därför får kanske 

sjuksköterskor en djupare relation till patienten och vi vill undersöka erfarenheterna utav 

detta. 

Du som deltagare kan om du önskar få en kopia av den färdiga studien skickad till dig efter 

att den är godkänd av Blekinge tekniska högskola. 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering och avhoppet kommer ej att påverka dig på något sätt.  
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Ansvariga för studien: Ottosson, Linus och Turfors, Isabell 

Handledande lärare på BTH: Lindvall, Agneta 
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