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Sammanfattning 
 
Bakgrund: I Sverige drabbas cirka 600 människor av kronisk njursvikt varje år och dessa 
patienter är några som sjuksköterskor kommer att möta och vårda. Kronisk njursvikt är en 
allvarlig sjukdom som bland annat medför uremiska symtom så som klåda och trötthet. 
Sjukdomen innebär att patienten måste anpassa sig till en ny livssituation, vilket även 
påverkar deras anhöriga. Syfte: Att belysa hur patienter med kronisk njursvikt som behandlas 
med hemodialys upplever sin livssituation. Metod: Litteraturstudien baserades på elva 
kvalitativa artiklar. Analysen inspirerades av Evans (2002) beskrivande syntes. Resultat: 
Resultatet visar att patienternas livssituation förändrades på olika vis, så som att de kände sig 
isolerade och att de upplevde att de tappat sin självständighet. Patienterna utvecklade olika 
tillvägagångssätt för att hantera sin livssituation, att stödet från anhöriga och tron var viktiga. 
De upplevde att de hade förlorat sin frihet i och med att deras liv blev begränsat. Slutsats: 
Med kunskap om hur patienterna upplever sin situation kan sjuksköterskan bättre bemöta 
dessa. Genom att se till hela människan och inte enbart till sjukdomstillståndet ökar 
förutsättningarna till att kunna ge en god vård. 
Nyckelord: hemodialysbehandling, kronisk njursvikt, patienter, upplevelser. 
 
 
 
Abstract 
  
Background: In Sweden, approximately 600 people suffer from Chronic Kidney Disease. 
These people are the patients that nurses will meet and care for in their profession. Chronic 
Kidney Disease is a serious condition which, among other things, causes uremic symptoms 
such as itching and fatigue. The condition also brings about patients having to adapt to a new 
way of life, which affects their family and next of kin as well. Purpose: To examine how 
patients treated with hemodialysis experience their life situations. Method: This literature 
review is based on eleven qualitative articles. The analysis was inspired by Evans (2002) 
descriptive synthesis. Results: The results of the analysis show that the patients’ life 
situations were affected in different ways, such as bringing about feelings of isolation and 
experiencing loss of independence. The patients developed various strategies to deal with 
their situations, stating support from family and next of kin as well as faith as important 
examples of such strategies. They experienced a loss of freedom and that their lives had been 
limited. Conclusion: With knowledge about how patients experience their situation, nurses 
are better able to meet their needs. By looking at the person as a whole, not focusing on the 
medical condition, the chances to provide good care increase. 
Keywords: hemodialytic treatment, chronich kidney disease, patients, experiences 
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1. Inledning 
	  
Under den verksamhetsförlagda utbildningen som sjuksköterskestudenter kom vi i kontakt 
med ett flertal patienter som var drabbade av olika kroniska sjukdomstillstånd. Vi upplevde 
att sjuksköterskor ofta fokuserade på patienters medicinska tillstånd och att de sällan lyssnade 
till patienternas berättelser. Det kan medföra att patientens helhetssituation som människa 
glöms bort samt att detta kan orsaka patienten ett onödigt lidande. 
Observationerna och funderingarna väckte ett intresse av att ta reda på mer om vad det kan 
innebära för patienter att leva med en allvarlig kronisk sjukdom.  
Kronisk njursvikt var den sjukdom som i synnerhet utgjorde ett intresse; en av denna 
litteraturstudies författare hade personliga erfarenheter och upplevelser av att vara närstående 
till en person som led av denna sjukdom.  
Att se hur denna kvinna långsamt försämrades i sin sjukdom, hur hon tillsammans med sin 
make kämpade mot sjukdomen i många år gav en uppfattning om några av de många 
dimensionerna som livet med kronisk njursvikt kunde innebära.  
Tyvärr hann vi inte få en ordentlig inblick i vad livet med dialys innebar för henne och tyvärr 
kommer hon inte att få tillfälle att läsa denna litteraturstudie då kampen till slut var över och 
hon avled under skrivprocessen. 
Vi hoppas kunna öka våra kunskaper kring vad som kan påverka välbefinnande och lidande 
hos de patienter som är drabbade av kronisk njursvikt och som behandlas med hemodialys. 
Genom dessa kunskaper hoppas vi kunna erbjuda en bra vård som är anpassad efter patientens 
subjektiva behov utifrån en helhetsbild av den unika människan.  
 
2. Bakgrund 
	  
Bakgrunden inleds med begrepp och definitioner. Vidare beskrivs hur sjukdom och 
behandling kan te sig vid kronisk njursvikt. Därefter redogörs sjuksköterskans 
ansvarsområden samt den roll sjuksköterskan har i kontakten med kroniskt njursjuka 
patienter. Den teoretiska referensramen presenteras genom Erikssons begrepp om människa, 
hälsa, lidande och vårdande utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv. Slutligen presenteras 
tidigare forskning; hur patienter med andra kroniska sjukdomar upplever sin livssituation och 
vad patienter med kronisk njursvikt kan göra för att påverka sin situation samt vilken roll 
deras anhöriga har i deras liv.  
 
 
2.1 Begrepp och definitioner 
 
Patient som begrepp betyder den lidande, den som uthärdar någonting (Eriksson, 2001). I den 
här litteraturstudien har vi valt att använda oss av begreppet patient för att beskriva personen 
med kronisk njursvikt. 
 
Dialysbehandling används vid svår nedsättning av njurfunktionen med hjälp av en så kallad 
konstgjord njure (Nationalencyklopedin, 2012a). Vi har valt att ersätta begreppet 
hemodialysbehandling med behandling för att underlätta läsvänligheten. 
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2.2 Njursvikt 
 
En kronisk sjukdom är en obotlig sjukdom som medför att individen inte kan fungera optimalt 
(Nationalencyklopedin 2012 b, c).  
En vanlig kronisk sjukdom är kronisk njursvikt som drabbar cirka 600 personer i Sverige 
varje år (Larsson, 2000). Njurarna är livsviktiga organ hos människan, de har en rad olika 
funktioner så som utsöndring av slaggprodukter och läkemedelsnedbrytning. De kontrollerar 
och reglerar även skelettomsättning, blodbildning, vätskebalans, blodtryck, blodets pH-och 
saltbalans. Vid njursvikt försämras reningskapaciteten och slaggprodukter ansamlas i blodet, 
denna förgiftning kallas uremi. De första symtomen vid njursvikt är illamående, trötthet och 
törst. När människans njurfunktion har reducerats till 20 % av dess ursprungliga kapacitet 
förvärras illamåendet och symtom som klåda, blödningstendens och tarmstörningar 
tillkommer. De uremiska symtomen kan till en början reduceras med hjälp av 
proteinreducerad kost (Nyberg & Jönsson, 2004). Vid det sista och svåraste stadiet av kronisk 
njursvikt har filtreringsförmågan försämrats så mycket att tillståndet är livshotande och dialys 
eller njurtransplantation blir en nödvändighet (Ericson & Ericson, 2008). När njurarna helt 
eller till största delen har slutat fungera krävs dialysbehandling. Vissa patienter behöver dialys 
fram tills en ny njure kan transplanteras. För andra är en livslång behandling då 
transplantation av olika orsaker inte kan genomföras. Med dialysbehandling renas blodet från 
slaggprodukter och överflödig vätska på konstgjord väg. Dialys kan göras på flera olika sätt, 
både hemma och på sjukhus. Den vanligaste formen är hemodialys som oftast utförs på 
sjukhus. Hemodialys innebär att blodet renas i en konstgjord njure, reningsprocessen tar 4-5 
timmar och behöver utföras minst tre gånger per vecka. Vid peritonealdialys fylls bukhålan 
med dialysvätska och bukhinnan fungerar som filter (Larsson, 2000). Njurtransplantation är 
att föredra då dialys är kostsamt, tidsödande och påfrestande för människans kropp. Patienten 
kan behöva vänta på en njurtransplantation i ungefär 2-3 år (Ericson & Ericson, 2008). 
 

2.3 Sjuksköterskans ansvarsområde 
De personer som drabbas av kronisk njursvikt kommer under resten av sina liv att behöva ha 
en kontinuerlig kontakt med vården, där sjuksköterskan kommer att ha en betydande roll i 
deras liv (Elinder et. al, 2006). 
Sjuksköterskans primära ansvar är att ge människor vård, de fyra grundläggande 
ansvarsområdena är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande 
(International Council of Nurses [ICN], 2005). Enligt 2 a § i Hälso- och sjukvårdslagen 
(2001: 453) ska en god hälso- och sjukvård bedrivas genom att ta hänsyn till patientens behov 
av trygghet i vård och behandling, genom respekt för patientens självbestämmande och med 
goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen.  
Enligt Socialstyrelsen (2005) är utgångspunkten för sjuksköterskans arbete är att ha en 
helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt samt utgå från en värdegrund som vilar på en 
humanistisk människosyn. Sjuksköterskan bör även visa omsorg och respekt för patientens 
autonomi, integritet och värdighet samt tillvarata patientens och de närståendes kunskaper och 
erfarenheter. I det hälsofrämjande arbetet bör sjuksköterskan ha förmåga att identifiera och 
bedöma patienters förmåga till egenvård samt ge stöd och undervisning till såväl patienter 
som närstående. Det är även viktigt enligt Elinder et al (2006) att sjuksköterskan uppmuntrar 
patienter med kronisk njursvikt att vara delaktiga i sin vård. Pagels (2004) menar att 
sjuksköterskan, genom att vara lyhörd, visa respekt och involvera patienten i behandlingen, 
kan öka chansen för en fungerande egenvård och därmed främja patientens välbefinnande.  
Att vara njursjuk och beroende av dialys påverkar alla delar av människans dimensioner: den 
fysiska, psykiska, sociala och andliga. God omvårdnad samt att sjuksköterskan 
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uppmärksammar samtliga av patientens dimensioner är viktigt för att främja patientens hälsa 
(Elinder et al., 2006). Med ett empatiskt förhållningssätt kan sjuksköterskan skapa goda 
relationer vilket krävs för att få en förståelse och kunna vårda patienter utifrån en helhetssyn. 
Genom att ge patienten tid, våga lyssna, samt vara öppen för patientens tankar och känslor 
kan en god relation skapas (Videbeck, 2008). Vården måste skapas utifrån den enskilde 
patientens behov, samt vara flexibel då sjukdomen kan förändras över tid (Elinder et al., 
2006). Ett meningsskapande möte mellan patienter och sjuksköterskor kan medföra att 
patientens lidande kan lindras och bli uthärdligt. I mötet krävs omsorg av sjuksköterskan för 
att kunna ge patienten utrymme att uttrycka sitt lidande. Det första steget i lidandekampen är 
att patientens lidande blir bekräftat av vårdgivaren och i mötet skapas ett forum för 
uttryckande av existentiella frågor. Ett uteblivet möte eller ett undertryckt lidande ger inte 
förutsättningar för lindring, patientens smärta blir svår att förstå och processen blir mer 
besvärlig och plågsam (Rehnsfeldt & Eriksson, 2004).  
 

3.4 Teoretisk referensram 
Vårdvetenskaplig teori har enligt Gustavsson (2009) inte som uppgift att beskriva hur det är 
att vårda utan snarare att belysa en idealbild av vårdandet. Denna litteraturstudie kommer att 
kopplas samman i resultatdiskussionen med vårdteoretikern Erikssons (1988, 1996, 1997, 
2001) teorier om människa, hälsa, lidande och vårdande. Nedan förklaras dessa begrepp för 
att ge en grundläggande förståelse för dess innebörd.  
 

3.4.1 Människa 
 
Vårdvetenskap utgår från en holistisk människosyn, en helhetssyn, som betyder att människan 
är mer än summan av sina delar. 
Eriksson (1988, 1997) menar att människan utgörs av en helhet av kropp, själ och ande, vilka 
är dimensioner som påverkar och samverkar med varandra. Den första dimensionen, kroppen, 
är bärare av hälsa och lidande och är den synliga delen av människan. Den andra 
dimensionen, själen, är våra tankar och funderingar som är med oss hela tiden och är den 
psykologiska dimensionen av människan och denna förknippas med att ha hälsa. Anden som 
är den tredje dimensionen innefattar en relation till andra människor och till en abstrakt andra, 
som Gud.  
Eriksson (2002) menar att människan har behov och begär; behov är det som behöver 
tillfredsställas för att människan ska vara i balans men som inte behöver leda till utveckling.  
Människan har endast två begär, kärleken och livet, vilka är grunden till mänsklig utvecklig, 
växt och förändring. Varje människa är unik och samtidigt som hon är en enskild människa 
har hon alltid en längtan att få tillhöra ett sammanhang. Människan är i grunden helig och 
religiös men alla har inte bejakat sin religiösa dimension. Eriksson (2002,1998) anser att varje 
människa har ett andligt livsrum, det vill säga att människan på något sätt har en tro eller har 
ett förhållande till Gud som går utöver det kroppsliga och själsliga. Eriksson (1996) menar att 
när en människas värdighet blir kränkt så berövas människan på livskraft och hopp vilket kan 
skapa ett lidande. Med människans värdighet menas att hon innehar det mänskliga ämbetet 
och att hon finns till i ett samspel med sina medmänniskor. När människan finns till för en 
annan och kan fullfölja sitt ämbete som människa så upplever hon sin absoluta värdighet.  
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3.4.2 Hälsa 
	  
Eriksson (1997) beskriver hälsa som något naturligt och ursprungligt, för individer att vara 
hälsa betyder det att uppleva sig hel eller integrerad som människa. Begreppet hälsa kan delas 
upp i sundhet, friskhet och välbefinnande för att skapa en vidare förståelse om ordets 
innebörd. Sundhet står för individens klokhet och handlingar; att fatta hälsosamma beslut. 
Friskhet är biologiska egenskaper som leder till en fysisk hälsa. Välbefinnande är en känsla av 
välbehag, hur individen upplever sin hälsa och utgör en helhetskänsla av sitt allmäntillstånd. 
Sundhet, friskhet och välbefinnande kan kombineras på olika vis och skapa olika samband; 
när en människa upplever sig ha balans i dessa dimensioner upplever människan att hon har 
fullständig hälsa. Dimensionernas helhet beskrivs som större än summan av delarna. Hälsa är 
relativt och unikt för varje individ, påverkan utgörs av såväl kulturella företeelser som 
människans egen uppfattning och förhållande till sitt liv och livets mening.  
Enligt Eriksson (1996) har människan fyra möjligheter till att finna vägar till hälsa: 
 
“1. Människans relation till sig själv eller människans kärlek till sig själv.  
2. Människans relation till en konkret andra, en annan människa, m.a.o. människans kärlek till en 
annan människa och hennes förmåga att ta emot kärlek.  
3. Människans relation till naturen, m.a.o. hennes förmåga att älska allt levande och se det som en 
källa till växt och hälsa.  
4. Människans relation till Gud och hennes möjlighet att hämta kraft i gudsrelationen.“  
(s. 120) 
 

3.4.3 Lidande 
 
Eriksson (2001) menar att lidandet är en del av livet och att det hör samman med hälsa och 
något som är tillägnat människan. Människan kämpar mellan det onda och det goda, mellan 
lidandet och lusten vilket är grunden till allt mänskligt liv. Lidandet har i sig ingen mening, 
men människan kan tillföra en mening med sitt lidande. Lidandet definieras av Eriksson 
(2001) i tre olika former, Sjukdomslidande är det lidande som främst utgörs av 
sjukdomstillstånd och behandling. Kroppslig smärta kan ta mycket kraft och energi, vilket i 
sin tur minskar patientens möjlighet att bemästra sitt lidande. Sjukdomslidande innefattar 
även ett själsligt lidande som förnedring, skam och skuld. Vårdlidande är orsakat av vård eller 
utebliven vård, vanligast i form av att patientens värdighet kränks genom nonchalans eller 
bristande etisk hållning. Till vårdlidande hör även företeelser som fördömelse, straff och 
maktutövning som patienter kan råka ut för. Vårdlidande är ett onödigt lidande som helt kan 
undvikas. Livslidande är det lidande som livet orsakar och det lidande som påverkar livet som 
helhet. Ett livslidande kan vara när människans livssituation förändras som när en patient 
drabbats av en obotlig sjukdom och inte vet när döden ska inträffa. Till livslidandet hör även 
uppgivenhet; när patienten lider så svårt att hon eller han inte längre orkar kämpa och inte ser 
någon mening i livet.   
 

3.4.4 Vårdande 
 
Enligt Eriksson (1997) är syftet med vårdandet att sjuksköterskan ska stödja patientens 
tillväxtprocess. Relationen mellan vårdare och patient är viktig då det är i det 
mellanmänskliga samspelet vi utvecklas som människor. I en vårdande relation skapas 
utrymme för växt och patienten får uttrycka sina begär, behov och problem. Vårdandet 
beskrivs som ett naturligt och mänskligt beteende, att varje människa i grunden är en naturlig 
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vårdare och att vårda är att hela. Substansen i vårdandet utgörs av olika former av ansning, 
lekande och lärande och med dessa skapa tillit, tillfredsställelse, kroppsligt och andligt 
välbehag. Människan kan genom ansning, lekande och lärande hitta vägar till hälsa samt 
vidga sina gränser och hitta nya handlingsmöjligheter.  
Eriksson (1996) menar att den grundläggande formen av vårdande utgörs av ansningen, 
vilken kännetecknas av välvilja gentemot patienten, genom värme, närhet och beröring. I 
ansningen sker de primära, konkreta vårdhandlingarna, så som att skydda patienten och att 
hjälpa denne att andas, äta och dricka. I såväl den naturliga som den professionella vården har 
leken en stor betydelse, det är viktigt att förstå leken som ett fenomen i vårdandet då 
förmågan att kunna leka ger ett uttryck för hälsa. Leken är ett uttryck för lusten, för de 
önskningar som patienten har och där finns plats för skapande, övning och prövning. Lärande 
betyder att människan tar emot och integrerar ny kunskap med syfte att hitta nya vägar och 
möjligheter att utveckla en högre grad av hälsa. Enligt Eriksson (1997) är det viktigt att 
lärandet har ett inslag av lek i vårdandet för att optimera utveckling och förändring hos 
patienten.  
 

3.5 Tidigare forskning 
 
Att drabbas av en allvarlig kronisk sjukdom innebär lidande och många förändringar i 
patientens liv. Livet med en allvarlig sjukdom som kronisk njursvikt är påfrestande och 
tidskrävande, det kan göra att patienterna får ett ökat behov av stöd och trygghet från sina 
anhöriga. Kronisk njursvikt är ett vanligt och dessutom livshotande sjukdomstillstånd, som 
medför fysiska symtom vilka försämrar patienternas livskvalitet. Patientens förutsättningar 
för att uppnå en bättre hälsa ökar när de lär sig att leva med- och tar ansvar över sin sjukdom 
och behandling (Ahlström, 2007; Pagels, 2004; Öhman, Söderberg & Lundman, 2003).  
 
I tidigare forskning med patienter som drabbats av kroniska sjukdomar som cancer, 
reumatism, hjärtsvikt och neurologiska sjukdomar framkommer att deras livssituation 
förändrats (Ahlström, 2007; Öhman et al, 2003). Förändringarna som sjukdomarna medförde, 
så som smärta och brist på energi inverkade på deras välbefinnande. De var frustrerade och 
led av en förlorad självständighet samt av känslan av att livet blivit begränsat. Den förändrade 
livssituationen medförde att de blev ensamma då sjukdomen gjorde det svårare för dem att 
bibehålla det sociala livet med vänner och aktiviteter. De kroniskt sjuka patienterna uttryckte 
att mycket tid tagits från deras liv och att det tagit lång tid att skapa ett nytt liv (Ahlström, 
2007). Patienterna kunde inte ge uttryck för sitt lidande då de inte hade någon att dela det med 
eller någon som kunde hjälpa dem att lindra lidandet. Att leva med en allvarlig kronisk 
sjukdom förde även med sig existentiella tankar och känslor vilket gav patienterna ångest. 
Känslorna var motstridiga då de innehöll såväl rädsla och längtan efter döden som en önskan 
att återfå livet. Avgörande för patienternas välbefinnande var att de fick vara delaktiga i 
vården, ta ansvar och fatta viktiga beslut (Öhman et al., 2003).   
 
När en människa har drabbats av kronisk njursvikt behöver denne sjukdomsinsikt och 
acceptans av sin situation för att lära sig att leva med sjukdomen (Pagels, 2004). Patienterna 
med kronisk njursvikt behövde i ett tidigt skede av sjukdomen vägledning och stöd från 
sjuksköterskan, detta underlättade deras möjligheter att kunna hantera ett eget ansvar över sin  
sjukdom och behandling (Costantini et al., 2008, dos Santos, Rocha, Berardinelli, 2011). Det 
underlättar för patienten att ha ett positivt förhållningssätt, motivation, självförtroende och 
tålamod, vilket är avgörande förutsättningar för att kunna hantera sjukdomen och 
behandlingen. Hur patienterna såg på sig själva och sin situation hade betydelse för deras 
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förmåga att engagera sig i sin egen vård. Patienterna behövde ha kontinuerlig uppsikt över 
vätske- och näringsintag, medicinering, kontroll av vikt och ansvar över dialysbehandling 
(dos Santos, Rocha, Berardinelli, 2011; Pagels, 2004).  
Pagels (2004) menar att de patienter med kronisk njursvikt som levde tillsammans med sin 
familj blev det en naturlig följd att även de påverkas av situationen. De anhöriga som levde 
tillsammans med en person som var svårt sjuk kände oro och ängslan över den rådande 
situationen vilket kunde få patienten att känna dåligt samvete. De påverkade varandras 
mående och det kunde bli svårt för de anhöriga att vara stark i relationen och ha en stödjande 
funktion likväl som det kunde bli betungande för patienten att se sina anhöriga må dåligt. 
Anhöriga till de kroniskt njursjuka hade en betydande roll i den sjukes livssituation; ett ansvar 
som kunde upplevas betungande. Vardagslivet behövde anpassas till sjukdomen såväl för 
patienten som för de anhöriga. Lindqvist, Carlsson & Sjödén (2001) menade att det var viktigt 
att de anhöriga har en optimistisk inställning för att kunna hantera situationen och vara ett 
stöd för den sjuka familjemedlemmen. När de anhöriga kände att de hanterade sin partners 
sjukdom och behandling väl så upplevde båda parter en bättre hälsa samt att deras relation till 
varandra blev bättre. 
Avgörande för de anhörigas hanterande av situationen var att de kände tillit och fick stöd från 
vården, att det var väl informerade om sjukdomen och dialysbehandlingen (Lindqvist, 
Carlsson & Sjödén, 2001; Ziegert, Fridlund & Lidell, 2009). Anhöriga behövde få information 
och råd från sjuksköterskan så snart behandlingen hade påbörjats. Sjuksköterskan behövde 
informera de anhöriga i synnerhet när det var de anhöriga som hjälpte patienterna med 
medicinering och uppsikt över bland annat vätskerestriktioner under tiden patienten inte 
befann sig på sjukhuset (dos Santos, Rocha, Berardinelli, 2011). 
 
Att vara anhörig till en person med en successivt försämrande kronisk sjukdom var 
tidskrävande och ansträngande och innebar känslor av oro och rädsla. De anhöriga kände 
ansvar att finnas tillgänglig för den sjuke vilket innebar att de blev tvungna att göra avkall på 
sociala aktiviteter och fritidsintressen. Den sjukes plats i relationen tog över och det 
upplevdes besvärligt för de anhöriga att upprätthålla sin styrka och stödjande position 
(Eriksson & Svedlund, 2006; Ziegert et al., 2009; Öhman & Söderberg, 2004). I kontrast till 
detta visades det också finnas starka känslor av tillfredsställelse och mening hos de anhöriga i 
att finnas till hands för den sjuke. Omhändertagandet beskrevs som en naturlig del av livet 
samtidigt som det blev en börda som skapade oro och rädsla hos den anhöriga (Ekelund & 
Andersson, 2009; Öhman & Söderberg, 2004).  

Tidigare forskning visade att patienterna främst fick stöd från sina anhöriga och från 
sjuksköterskor i att hantera sin sjukdom, men det fanns även stödsystem av olika slag.  
Stödsystemen fungerade som komplement till vård och omsorg som erbjöds till patienter med 
kronisk njursvikt för att öka deras välbefinnande, vilket visade sig ge positiv effekt. 
Stödsystemen bestod av professionell personal vars funktion var att vara empatiska och 
förstående och att ge patienterna bekräftelse på att de inte var ensamma i sitt lidande och att 
inge hopp om framtiden (Hughes, Wood & Smith, 2009). 

I tidigare studier (Bowles, Mackintosh, Torn, 2001; McGilton, Robinson, Boscart, Spanjevic, 
2006) framkommer det att sjuksköterskor upplevde att de fick en bra relation med patienterna 
genom att ställa frågor om deras känslor, hopp och önskningar i livet. På detta vis lärde 
sjuksköterskorna känna patienterna bättre och kom dem närmre. Sjuksköterskorna uppgav att 
deras arbete kändes mer meningsfullt när de skapat en bra vårdrelation. Det var dock svårt för 
sjuksköterskor att finna tid för personliga samtal, att lyssna till patienternas berättelser då de 
var tvungna att prioritera tiden för praktisk omvårdnad. Bowles, Mackintosh & Torn (2001) 
menar att utöver den tidsbrist som utgjorde ett problem i sjuksköterskans yrkesutövande var 
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att de kände sig otillräckliga, att de kände krav på sig att vara empatiska och ha tålamod med 
patienterna oavsett arbetsförhållanden. 
 
Ett etiskt dilemma som dialyssjuksköterskor kan ställas inför är när patienter väljer att avstå 
från eller beslutar avsluta sin behandling, något som sjuksköterskorna upplever som svårt, 
frustrerande och betungande. Sjuksköterskan är oftast den som först får kännedom om att 
patienten och familjen har funderingar om att avsluta behandlingen. Vid de tillfällen där 
patienten har beslutat sig för att inte påbörja eller att avsluta en pågående behandling uppstår 
problem för sjuksköterskan då det inte finns några generella riktlinjer för hur hon bör agera 
(Rabetoy & Blair, 2007).  
 

3. Problemformulering 
	  
Att leva med en kronisk sjukdom innebär en förändrad livssituation och ger upphov 
till existentiella tankar och känslor. Njurarna är livsviktiga organ i människans kropp, för de 
som drabbas av njursvikt innebär det livslång- eller tillfällig dialysbehandling fram tills dess 
att en transplantation blir aktuell. I sjuksköterskans yrke ingår att möta och vårda patienter 
med kronisk njursvikt, vilket kräver kunskap om och förmåga att se varje människa i sin 
helhet och inte enbart fokusera på det medicinska tillståndet. Risken med att enbart se till 
sjukdomen är att det kan uppstå ett vårdlidande för patienten. 
Ett sätt för patienterna att påverka sin hälsa var att ta ansvar för sin behandling. Hur mycket 
ansvar orkar de kroniskt njursjuka patienterna ta över sin behandling? I vilken grad påverkar 
det deras livssituation?  
De anhöriga till patienter som lider av kroniska sjukdomar påverkas av den förändrade 
livssituationen, vilket i sin tur påverkar patienten. Hur påverkas patienter som lider av kronisk 
njursvikt av hur de anhöriga upplever den förändrade livssituationen? Upplever patienter med 
kronisk njursvikt att de får stöd av sina anhöriga? 
Människan är unik och måste mötas där hon är, hälsa och lidande upplevs och uttrycks på 
olika sätt av alla människor. Genom att skaffa kunskap om vilka faktorer som kan påverka 
livssituationen för patienter med kronisk njursvikt ämnar vi som blivande sjuksköterskor att 
skapa insikt i hur patienterna kan mötas och vårdas utifrån ett helhetsperspektiv.    

4. Syfte 
	  
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hur patienter med kronisk njursvikt som 
behandlas med hemodialys upplever sin livssituation. 

5. Metod 
 
Kvalitativ ansats valdes då det är att föredra när syftet är att söka förståelse av patienters 
upplevelser och erfarenheter av ett fenomen (Segesten, 2006). Litteraturstudien är baserad på 
elva kvalitativa artiklar som analyserats med hjälp av Evans (2002) beskrivande syntes. Evans 
(2002) process ”the synthesis process” består av fyra steg; samla urval av studier, identifiera 
nyckelfynd, relatera teman mellan studierna och slutligen beskriva fenomenet. Fenomenen 
som framkommer sammanställs och en ny helhet skapas. 
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5.1 Datainsamling och urval 
	  
Artikelsökningarna har främst skett i databasen Cinahl Plus, vilken är inriktad på omvårdnad, 
sjukgymnastik och arbetsterapi och i PubMed som är inriktad på biomedicin, odontologi, 
hälso- och sjukvård samt omvårdnad. 
I enlighet med Evans (2002) första steg bestämdes inklusionskriterier och lämpliga sökord, 
vilka utgjorde grunden i artikelsökningarna. Den första avgränsningen som gjordes i 
sökningarna av relevanta artiklar var gällande publiceringsår. Sökningarna avgränsades från 
2005 för att uppnå hög aktualitet och relevans. Genom denna avgränsning återfanns dock inte 
tillräckligt många och relevanta artiklar, varpå en ny avgränsning fick göras och 
publiceringsåret sänktes till 2003. Vidare omfattades inklusionskriterierna att artiklarna skulle 
ha kvalitativ ansats samt vara kvalitetsgranskade genom peer review.  
 
Exkludering gjordes av de artiklar som handlade om barn och tonåringar, på grund av att 
målgruppen för litteraturstudiens syfte var vuxnas upplevelser. Därefter exkluderades artiklar 
med kvantitativ ansats samt de med medicinsk inriktning, då dessa inte ger en djup förståelse 
av människors upplevelser. Slutligen exkluderades även de som var fokuserade på andra 
dialysformer än hemodialys och de artiklar som handlade om fler sjukdomar än njursvikt.  
Några av de medicinska termerna som användes som sökord var “chronic kidney disease”, 
“chronic kidney failure”, “haemodialysis” och “dialysis”, vilka valdes för att sökningarna 
skulle omfatta rätt målgrupp. För att hitta artiklar som belyser patienternas upplevelser så 
kombinerades de medicinska termerna med vårdvetenskapliga ord, så som “suffering”, 
“quality of life”, “patients experience”.  
När sökningarna genererat ett överskådligt antal träffar om max 100-150 stycken artiklar, 
lästes först artiklarnas titlar, för en överblick om vilka artiklar som kunde svara mot 
litteraturstudiens syfte och vilka som direkt kunde uteslutas. De titlar som ansågs relevanta 
valdes ut och i de fall där abstracten var relevant lästes även artiklarnas syfte och resultat. 
Lämpliga artiklar valdes för mer grundlig läsning och analys. Sökningsarbetet gav slutligen 
sammanlagt 11 artiklar ut baserat på deras relevans för litteraturstudiens syfte. 
 
 
Tabell 1. Exempel på datainsamling och urval.  
 
Databas Sökord Antal 

träffar 
Urval 

Cinahl Plus “haemodialysis” & 
“experience” 

80 2 

 
PubMed 

[Title]”haemodialysis” & 
[Title/Abstract]”experience”& 
”life quality” 

25 1 

 

5.2 Dataanalys och genomförande. 
 
Den analysprocess som tillämpats har inspirerats av Evans (2002), en beskrivande syntes som 
är uppdelad i fyra steg; det första steget som omfattar datainsamlingen finns beskriven ovan i 
5.1. 
I processens andra steg lästes artiklarna i sin helhet för att få en helhetsuppfattning om 
artiklarnas innehåll. Då samtliga artiklar var skrivna på engelska så gjordes översättningar och 
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sammanfattningar av artiklarnas resultatdel på svenska, detta för att få en tydlig bild av 
resultaten och för att göra artiklarna mer lätthanterliga.  
Därefter fokuserades läsandet främst på artiklarnas resultatdel, vilka lästes upprepade gånger 
för att skapa en tydlig förståelse av texternas innehåll. Varje artikel tilldelades en siffra; 1-11 
och nyckelfynd plockades ut från respektive artikel och numrerades med samma siffra som 
artikeln för att underlätta analysarbetet, se bilaga 2. Antalet nyckelfynd som skrevs ned var 
sammanlagt 134 stycken och vi har valt att presentera 30 av dem, se bilaga 3. 
I det tredje steget grupperades nyckelfynden, dessa grupper innehöll variationer av de 
upplevelser som patienterna uttryckte. Ett exempel på hur variationerna inom en grupp kunde 
se ut var inom sociala förändringar, där några patienter uttryckte sorg över att de blivit 
lämnade av sina närstående medan andra uttryckte att de inte längre hade någon energi till att 
umgås med sina vänner. Nyckelfynden flyttades om och när de hamnat i sin rätta grupp så 
synliggjordes vilka teman som kunde bli tänkbara. Dessa nyckelfynd grupperades i tre teman 
som gav en övergripande bild av vad resultaten innebar. Från dessa teman identifierades 10 
subteman vilka specificerade resultaten närmre.  
I det fjärde steget beskrevs fenomenet, en ny helhet framkom. Varje subtema utgjorde 
underrubriker utifrån respektive tema och beskrevs med grunden i de grupperade 
nyckelfynden. Det första temat benämndes Förändringar och förklarades med subteman: 
Trötthet, Sociala förändringar, Ett förändrat jag och Tankar om livet och döden. Temat 
Livssituation beskrevs genom följande subteman: Hopp och acceptans, Anhöriga och tro 
samt Möjlighet att påverka. Det tredje temat Förlorad frihet redovisades i subteman: 
Tidsupplevelse, Begränsningar och Beroende. Resultaten stöds av originalstudierna och 
refereras genom siffror som hör till respektive artikel, se bilaga 2. 
 
Efter att nyckelfynden hade plockats ut från artiklarna och förts samman skapades först fem 
huvudteman. Vid genomgång av dessa samlade resultat flyttades nyckelfynden om och 
artiklarna lästes igenom ytterligare för att kontrollera att artiklarnas resultat stämde överens 
med hur varje subtema utformats. När fynden från artiklarna diskuterats och flyttats om 
ytterligare ett par gånger växte resultatdelen fram och bildade tre teman med sammanlagt tio 
subteman. Att presentera resultatet i teman och subteman gav en överskådlig bild av vad som 
framkommit av analysen.  
 
 
 
Tabell 2. Exempel på nyckelfynd och dess teman. 
 

Nyckelfynd Tema Subtema 
Patienterna beskrev att de såg 
sjukdomen och behandlingen 
som en oändlig process (3) 

Förlorad frihet 

 
 

Tidsupplevelse 
 
 

Patienterna uppgav att de 
blev deprimerade för att 

dialysbehandlingen upptog så 
mycket tid från deras liv (3) 

Upplevelsen av att vara 
bunden till dialysmaskinen, 

begränsad i att inte kunna åka 
någonstans (2) 

Begränsningar 
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Patienterna orkade inte 
längre gå i trappor eller läsa 

böcker (3) 

 

5.3 Forskningsetik 
 
Forskning regleras av en rad regler och föreskrifter, forskare har ett ansvar att se till att 
forskningen är av god kvalitet och att den är moraliskt acceptabel. Reglerna har samlats i 
kodexar som ger riktlinjer i hur forskaren bör agera gentemot försökspersonerna och 
materialet (Vetenskapsrådet, 2011).  
Litteraturstudien följer de riktlinjer som finns samlade i CODEX (2011), så som att fakta inte 
har plagierats, förfalskats eller fabricerats.   
 

6. Resultat 
 
Resultatet är uppdelat i tre huvudteman som beskriver hur patienter med kronisk njursvikt 
upplever sin sjukdom och behandling. Resultatet utgör delar av en större helhet och beskrivs 
genom följande teman; ”Förändringar”, ”Livssituation” och ”Förlorad frihet”. Dessa teman 
presenteras med sammanlagt 10 subteman.  
Tabell 3 visar vilka subteman som hör ihop med vilka teman. Artiklarna är refererade med 
siffror, vilka härleds till respektive författare, se bilaga 2.  
 
 
 
Tabell 3. Teman och subteman. 
 

Tema Subtema 

Förändringar 

Trötthet  

Sociala förändringar 

Ett förändrat jag 

Tankar om livet och döden 

Livssituation 

Hopp och acceptans 

Anhöriga och tro 
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Möjligheter 

Förlorad frihet 

Tidsupplevelse 

Begränsningar 

Beroende 

 

6.1 Förändringar 

  
Att leva med kronisknjursvikt innebar att patienternas livssituation förändrades. Tröttheten 
som sjukdomen och behandlingen medförde utgjorde grunden till många förändringar för 
patienterna. Bristen på energi förändrade patienternas sociala liv och upplevelsen av att vara 
patient förändrade deras självbild. Dessa förändringar skapade för en del patienter nya tankar 
kring livet och döden.  

  

6.1.1 Trötthet    
  
Analysresultatet visade att tröttheten blev central i patienternas liv vilket påverkade både 
deras fysiska och deras kognitiva funktioner. Patienterna beskrev att de inte längre kunde 
utföra vissa aktiviteter så som vardagliga sysslor som att laga mat eller hänga tvätt (4,3). De 
dagar som patienterna genomgick dialysbehandlingen kunde de känna sig så utmattade att de 
hade svårt att hålla ögonen öppna och de var tvungna att vila resten av dagen (4,3,8). Tidigare 
aktiva patienter upplevde besvär när tröttheten ledde till andfåddhet av små ansträngningar, 
som att lämna och hämta barnen på skolan (6, 3). Tröttheten gjorde det svårt för patienterna 
att koncentrera sig och att lyssna till konversationer; trötthetskänslan kunde beskrivas som en 
förgiftning då de plötsligt kunde falla i sömn om det inte fanns någon aktivitet kring dem (4). 
En annan orsak till tröttheten var att patienterna hade osammanhängande nattsömn; de 
vaknade efter ett par timmar och hade svårigheter att somna om. Patienterna uppgav att de var 
tvungna att sova sittande, vilket också gjorde att de knappt fick någon sömn (3).  
 

6.1.2 Sociala förändringar 
  
Patienterna upplevde under behandlingen att deras sociala tillvaro förändrades. Patienternas 
trötthet och brist på energi kunde i sin tur leda till att de blev isolerade. De beskrev hur de inte 
längre orkade träffa sina vänner och infinna sig i sociala sammanhang i samma utsträckning 
som innan insjuknandet; deras motivation och intresse för omgivningen minskade. Patienterna 
uttryckte en vilja att hellre sitta hemma i lugn och ro då de inte hade krafter till att hantera 
intryck utanför hemmet (3, 2). I kontrast till detta uttryckte dock andra patienter att 
isoleringen inte var något de eftersträvade, de upplevde att deras vänner inte alltid kunde 
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finnas där för dem samt att många tog avstånd eftersom patienterna sällan hade ork att umgås 
med dem (9). Patienterna upplevde en skam över sin sjukdom och isolerade sig av den 
anledningen. Patienterna kände sig obekväma med att prata om sin sjukdom utanför familjen 
och dialyskliniken och rädslan över att behöva konfronteras med frågor om sjukdomen av 
andra människor gjorde att de undvek att gå ut och skapa nya kontakter (8). 

 

6.1.3 Ett förändrat jag 
 
Analysresultatet visade att tröttheten och utanförskapet även påverkade även patienternas 
självbild. Patienterna uttryckte att livet med kronisk njursvikt och behandlingen hade kommit 
att påverka deras autonomi. Dialysbehandling är något som patienterna oundvikligen blir 
bundna till och det upplevdes som en förlust av självständighet när möjligheterna att 
bestämma över sig själv och sin vardag begränsades (9). Beroendet av behandlingen och 
vårdgivarna kunde leda till att patienterna blev identifierade mer som patienter än som unika 
individer (1,8). Det var viktigt för patienterna att i största möjliga mån leva så vanligt som 
möjligt, genom att försöka upprätthålla ett normalt liv med normala aktiviteter för att stärka 
sin identitet (1). Patienterna upplevde vissa känslomässiga förändringar så som att de blivit 
mer irritabla, fått en sämre koncentrationsförmåga samt blivit mer nedstämda. Några av 
patienterna beskrev även att de blivit mer själviska och mindre empatiska gentemot andra, 
medan andra snarare upplevde att de hade blivit mer hänsynsfulla och mer noggranna med hur 
de bemötte andra människor (6). 

  

6.1.4 Tankar om livet och döden 
 
Processen att gå från frisk till sjuk gjorde att livet inte längre kändes som en självklarhet och 
patienterna började fundera kring existentiella frågor rörande liv och död. I samband med 
beskedet om njurarnas dysfunktionalitet uppstod oro och osäkerhet om vad beskedet 
egentligen innebar. Patienterna ställde sig frågor om i vilken utsträckning dialysbehandlingen 
kunde förlänga deras liv (1, 11). Trots att behandlingen fungerade som den skulle fanns en 
oro över att dö i förtid (10). Ett fåtal av patienterna uppgav att de påfrestningar som 
sjukdomen och dess behandling innebar kunde bli så betungande att tankar om att begå 
självmord väcktes (3, 6). När patienterna blev helt beroende av dialysmaskinen för att hålla 
sig vid liv så uppkom tankar om döden och livets värde avtog (11). Med dialysbehandling 
som enda alternativ till döden kunde dock andra välja att fokusera på just livet istället för att 
tänka på döden (1).   
	  	  

6.2 Livssituation   

Patienterna skapade olika tillvägagångssätt för att klara av att leva med kronisk njursvikt och 
dess behandling. Somliga hanterade sin situation genom hopp och acceptans medan andra tog 
stöd från sina familjer och sin tro. Patienterna hittade också olika möjligheter att påverka sin 
situation. 
  

6.2.1 Hopp och acceptans 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Analysresultatet visade att patienterna hanterade de förändringar som sjukdomen och 
dialysbehandlingen medförde, gällande så väl fysiska som sociala och personliga aspekter på 
olika vis. Patienterna uttryckte att de var besvikna då de inte fått adekvat information 
angående hur sjukdomen skulle komma att te sig samt gällande hur viktig behandlingen var 
för att de skulle överleva, vilket gjorde det svårare för dem att acceptera sin situation. Bristen 
på information kunde bland annat uttryckas i att en patient hade uppfattat att behandlingen var 
tillfällig medan en annan patient gick hem med insikten om att denne snart skulle dö, 
oinformerad om att sjukdomen med behandling går att överleva i flera år (5,11). Det fanns ett 
behov hos patienterna av att få information om sjukdomen och dess behandling i ett tidigt 
stadium av sjukdomen. Denna kunskap skulle innebära en motivation att sköta kost och 
medicinering bättre och därigenom undvika beroendet av behandlingen längre (5). 
Det visade sig att patienterna kunde hantera sin situation genom att vänja sig vid- och 
acceptera behandlingen som en del av livet (10). Patienternas hopp om att senare kunna 
transplantera en ny njure var något som gjorde det enklare för dem att uthärda behandlingen, 
eftersom behandlingen då upplevdes som tillfällig (7, 1, 11). Patienter beskrev att de alltid 
hade uppsikt över telefonen, då de hela tiden väntade på samtalet om att få en ny njure (7). Att 
genomgå en njurtransplantation skulle innebära ett återerövrande av friheten samt som en 
möjlighet att leva som vanligt igen (8,7). I kontrast till detta uttryckte andra patienter däremot 
att de accepterade sin situation, kände sig nöjda med livet de levt och var istället redo att dö 
(2,11). 

  

6.2.2 Anhöriga och tro 
	  
Genom stöd och kärlek från sina familjer upplevde patienterna att de ville kämpa vidare och 
hålla sig levande (5,9). Familj och riktiga vänner värderades högst i livet, det var av stor 
betydelse för patienten att ha någon anhörig att dela kampen mot sjukdomen med (9,5).  
Patienterna upplevde att en stor del av vänskapskretsen inte längre hade tid för dem. De 
upplevde att vännerna lämnade dem och gick vidare med sina liv (9). De patienter som blivit 
lämnade av sin partner uttryckte att de blev väldigt ensamma och att det var svårt för dem att 
hitta någon ny partner som kunde ge dem stöd i livet (8). Patienterna fann motivation till att 
hantera sin sjukdom och behandling genom sin tro på Gud; bönen gav dem kraft till att kämpa 
och de upplevde att de hittade en mening med sina liv genom att hålla fast vid sin tro på Gud 
(9). Patienterna upplevde att Gud utgjorde en grundtrygghet i deras liv, de fann tröst och stöd 
i sin tro (5). 

  

6.2.3 Möjligheter 
    
Patienterna utvecklade olika tillvägagångssätt och tankesätt som underlättade hur de 
hanterade sin livssituation. Patienterna ansåg att inställningen till situationen påverkade 
mycket, att de hade ett eget ansvar för att skapa och upprätthålla attityder och att försöka hålla 
humöret uppe (6,9). Analysresultatet visade även att patienter upplevde att det var viktigt att 
lära känna sin kropp för att bättre kunna hantera sin livssituation, så som att prioritera vila när 
det behövdes samt att jobba mindre (3). Patienterna uttryckte fördelar med att ta eget ansvar 
för sin vård i den mån det var möjligt då de upplevde att deras självkänsla stärktes av det och 
att de fick ett mer normalt liv (10,8). Det fanns även vissa praktiska möjligheter som kunde 
underlätta patienternas livssituation, så som att gradvis ta över ansvaret för sin behandling och 
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att senarelägga något dialystillfälle för att göra det möjligt för patienten att resa bort några 
dagar (1).  
 
  

6.3 Förlorad frihet 
  
Livet med kronisk njursvikt upplevdes av patienterna som en förlust av sin frihet. 
Behandlingen tog upp stor del av patienternas tid och de upplevde att livet blev begränsat. 
Patienternas livssituation gjorde att ett beroende till andra människor skapades.  

  

6.3.1 Tidsupplevelse 
  
Analysresultatet visade att patienterna upplevde att de förlorade mycket av sin tid då de varje 
vecka spenderade många timmar på behandling. De kunde inte längre göra någonting 
spontant och det var svårt för dem att finna tid för sina fritidsaktiviteter (2,4,10). 
Patienterna uppgav att de efter utförd behandling blev yra, svaga och trötta vilket medförde 
att de inte kunde göra annat än att vila resten av dagen; för många togs hela dagen i anspråk 
för återhämtning (1,3). Patienterna upplevde att veckan blev kortare då de räknade bort de 
dagar som de behandlades. För att inte behandlingstiden skulle kännas meningslös kallade 
patienterna dialysen för sitt andra arbete (1,10). Skillnaden från att ha ett riktigt arbete var att 
de aldrig fick semester eller känna sig fria och samtliga patienter upplevde behandlingstiden 
som bortkastad tid i deras liv (8). Patienterna kände sig hjälplösa och deprimerade då de 
upplevde sjukdomen och behandlingen som en process som aldrig tog slut och som 
inkräktade på deras dagliga liv. Patienterna uttryckte att det var ett lidande att behöva ligga 
ned i fyra timmar under behandlingen, att inte kunna göra någonting och att en stark vilja var 
ett måste för att kunna överleva (3,5).  
  

6.3.2 Begränsningar 
 
Den förlorade tiden var en begränsande faktor, vilket även förlusten av fysisk kapacitet var. 
Patienterna var väl medvetna om de fysiska begränsningar som sjukdomen och behandlingen 
medförde och de kände sig maktlösa då de inte hade någon energi till att övervinna dessa 
hinder (6). Patienterna upplevde att deras frihet tagits ifrån dem och de kände sig begränsade 
då de inte kunde leva livet fullt ut. Det liv patienterna nu hade upplevdes inte som ett riktigt 
liv eftersom behandlingen tog så mycket av deras tid. De kunde inte längre arbeta och fick 
göra avkall på sina aktiviteter, de kunde inte lämna sin hemort eller beställa en resa utan att 
tänka på behandlingen (2,6,8,9,10,7). Patienterna beskrev att behandlingen inkräktade på det 
som för dem hade varit njutbart i livet, som att inte längre kunna gå ut på krogen för att dansa, 
äta eller dricka det de ville (9, 6). Patienternas nedsatta fysik kunde begränsa deras vardag 
gällande allt från att gå i trappor till att sitta och läsa en bok (3). 

  

6.3.3 Beroende 
  
Begränsningen av patienternas liv innebar att ett beroendeförhållande till andra människor 
skapades. Patienterna upplevde att de var i beroendeställning till både anhöriga och 
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vårdpersonal. Beroendet kunde upplevas som negativt och svårt för somliga, medan andra 
kunde acceptera situationen och känna tillfredställelse med situationen (6). Relationen mellan 
patienterna och vårdgivarna beskrevs som asymmetrisk eftersom patienterna var i 
beroendeställning, vilket medförde en komplex situation mellan patienternas autonomi kontra 
deras beroende av vårdgivarna (10). Det var viktigt för patienterna att känna förtroende för 
vårdgivarna, att bli sedda som unika personer och inte som enbart en sjukdom samt att vården 
var individuellt anpassad och rättades efter patienternas behov (1, 8). Patienterna strävade 
efter ett mer vänskapligt förhållande till sjuksköterskorna där humorn hade en viktig roll i 
deras möten. Det var av betydelse att sjuksköterskan var kompetent och professionell. 
Patienterna uttryckte rädsla för att något skulle gå fel när det kom ny personal som skulle 
vårda dem (8). Majoriteten av patienterna uppgav att de kände sig sårbara på grund av 
sjukdomen, men även av att vara beroende av vårdgivarna. Relationen till vårdgivarna kunde 
upplevas som distanserad och okänslig, patienterna upplevde vårdgivarna som kyliga samt att 
de inte visade någon förståelse för patienternas situation (2). För vissa patienter var det svårt 
att acceptera att de inte längre klarade sig själva, att de behövde be om hjälp med sådant som 
de tidigare klarat av själva som till exempel att köra bil (6, 9). Andra tyckte att det var skönt 
att de anhöriga gjorde allt för dem och upplevde det som att de anhöriga räddade deras liv. 
Oavsett om patienterna hade stödjande anhöriga eller ej så hade de skuldkänslor och rädslan 
för att bli en börda fanns alltid med dem (6). 
 

7. Diskussion 
	  
Diskussionsavsnittet inleds med en metoddiskussion där metodens och analysen styrkor och 
svagheter tas upp. Sedan följer en resultatdiskussion där resultatet förankras i tidigare 
forskning och kopplas samman med vårdvetenskapliga teorier. 

 

7.1 Metoddiskussion 
	  
Metoden som tillämpats på denna systematiska litteraturstudie är Evans (2002) beskrivande 
syntes, en process som är uppdelad i fyra steg. Materialet har analyserats induktivt, 
förutsättningslöst utifrån litteraturstudiens syfte.  
Analysmetoden ansågs även lämplig då hanteringen av nyckelfynd, uppdelning i tema och 
subtema visade en tydlig bild av resultaten och förenklade möjligheten att relatera tillbaka till 
originalkällorna och därigenom öka chanserna att redovisa ett rättvist resultat.  
En kvalitativ metod är lämplig då syftet är att undersöka och beskriva en subjektiv upplevelse 
av ett fenomen, att få en uppfattning om en människas levda erfarenhet. I kvalitativa metoder 
styrks trovärdigheten med hjälp av begreppen tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet 
(Polit& Beck, 2008).  
Tillförlitlighet innebär att datan och tolkningen av datan är rimlig (Polit & Beck, 2008).  
En styrka i tillförlitligheten är att materialet har valts ut och analyserats i flera steg av två 
granskare som haft för avsikt att tygla sin förförståelse genom att föra en konstant diskussion 
och argumentera för hur fynden kan förstås, för att öka chanserna att skapa en rättvis bild av 
resultatet. Tillförlitligheten påverkas i negativ riktning av att artiklarna har varit skrivna på 
engelska, men presenterats på svenska och i översättningen finns risker att detaljer försvunnit. 
Författarna bejakade även riskerna med att arbeta med tidigare analyserat material, eftersom 
rådatan från primärkällan vinklas åt det håll som artiklarnas författare önskat. Skulle denna 
studies författare själva intervjuat patienter som behandlas med hemodialys så skulle 
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materialet vara ofärgat och tolkats första gången, vilket eventuellt skulle kunna resultera i 
andra teman.  
Pålitlighet innebär att tydligt beskriva hur datainsamling och analys har genomförts, att 
läsarna ska kunna följa hur processen pågått samt själva kunna upprepa den (Polit & Beck, 
2008). Genom att författarna i metodavsnittet redovisat vilka databaser som använts och 
genom att redogöra hur Evans (2002) analysmodell har tillämpats, så kan denna studie 
tillskrivas pålitlighet. 
Överförbarhet i en kvalitativ studie är ett mått på hur resultatet kan appliceras på andra 
populationer och situationer, hur resultaten kan ge en uppfattning om hur andra personer i 
liknande situationer upplever det beskrivna fenomenet (Polit& Beck, 2008).   
Artiklar där syftet var att beskriva specifika gruppers upplevelser av att leva med kronisk 
njursvikt valdes bort då patienternas förutsättningar inte betraktades som applicerbara på en 
större befolkningsmängd, vilket skulle kunna förta överförbarheten. 
Majoriteten av de artiklar som framkom i databassökningarna hade en kvantitativ ansats, var 
inriktade på kombinationer av fler sjukdomstillstånd än kronisk njursvikt eller syftade till att 
jämföra exempelvis livskvaliteten hos dem som behandlades med peritoinaldialys kontra de 
som behandlades med hemodialys. Samtliga av dessa artiklar exkluderades då deras resultat 
inte kunde appliceras på litteraturstudiens syfte. Ett problem i sökprocessen var att antalet 
sökträffar kunde skilja stort beroende på hur sökorden kombinerades. Några av sökorden hade 
snarlika betydelser eller kunde innebära samma sak, så som att “dialysis” omfattade samtliga 
dialysbehandlingar medan “haemodialysis” enbart omfattade hemodialysbehandling. 
Kombinerades “dialysis” med ett vårdvetenskapligt begrepp ökade chanserna för ett bredare 
sökresultat, nackdelen var dock att en dylik sökning kunde generera i ett för stort antal träffar. 
När sökningen då upprepades och “dialysis” ersattes med “haemodialysis” kunde antalet 
sökträffar bli mer överskådligt, men istället ökade då risken att relevanta artiklar fallit bort 
vilket utgjorde en svaghet i litteraturstudiens tillförlitlighet. 
 
De artiklar som valdes ut hade en vårdvetenskaplig förankring, en kvalitativ ansats, var 
peerreview-granskade, skrivna på engelska och svarade på syftet om hur personer med 
kronisk njursvikt som behandlas med hemodialys upplever sin livssituation. Kraven på vilka 
artiklar som valdes ut utgjorde en styrka i litteraturstudiens tillförlitlighet.  
Analysen försvårades av att många av de funna begreppen var förenade med varandra och 
därmed svåra att placera, samma nyckelfynd kunde placeras i olika teman beroende på i vilket 
sammanhang de skulle presenteras. En central del i flera av artiklarnas resultat utgjordes av 
den trötthet som de intervjuade patienterna uppgivit att de lidit av. Istället för att hantera 
tröttheten som ett symtom angreps problematiken från det andra hållet, nämligen på vilket sätt 
tröttheten utgjorde förändringar i patienternas livssituation och på grund av dess centrala roll 
presenterades tröttheten som ett enskilt subtema. 
När varje subtema formulerades till en text återgick författarna till primärkällorna, detta efter 
funderingar kring att några av nyckelfynden kunde missuppfattas när de tagits från sin helhet i 
artiklarna och därmed utgöra en risk av att bli presenterade i fel sammanhang.  
Varje textstycke i resultatdelen relateras tillbaka till dess originalkälla, vilka valdes att 
refereras genom siffror för att öka läsvänligheten i texten samt utgöra pålitlighet. Vilka siffror 
som hör ihop med respektive artikel framgår i artikelmatrisen, se bilaga 2. 
Samtliga artiklar som uttryckte hur patienter med kronisk njursvikt som behandlas med 
hemodialys upplevde sin livssituation var av relevans, därav presenterades även resultat som 
enbart kunde återknytas till en artikel. För att styrka litteraturstudiens tillförlitlighet ytterligare 
redovisades även upplevelser som enbart en eller ett fåtal patienter uttryckte, då varje 
människas upplevelse var av betydelse och relevans.  
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7.2 Resultatdiskussion 

	  
Resultatdiskussionen innehåller det centrala som framkommit ur analysen, dessa är uppdelade 
och beskrivna med utgångspunkt i respektive tema; Förändringar, Livssituation och Förlorad 
frihet. Resultatet kommer att kopplas ihop med det vårdvetenskapliga perspektivet genom 
Erikssons (2001, 1997) begrepp om Människa, Hälsa, Lidande och Vårdande. 
Resultatdiskussionen kommer även att förankras i tidigare forskning.  

 
7.2.1 Förändringar. 
 
Temat Förändringar handlar främst om hur sjukdomen har förändrat patienternas livssituation. 
En av sjukdomens och behandlingens konsekvenser var att patienterna led av obotlig trötthet. 
Detta sänkte deras livskvalitet och påverkade deras livssituation. Tröttheten utgjorde en grund 
för omfattande problematik i patienternas liv och orsakade dem ett sjukdomslidande som 
enligt Eriksson (2001) kan innebära det lidande som uppstår av sjukdom och behandling. 
Eriksson (2001) förklarar sjukdomslidande i kroppslig smärta samt själsligt och andligt 
lidande. Den kroppsliga smärtan, i det här fallet tröttheten, utgjorde inte främst en fysisk 
smärta, utan något som påverkade människan i sin helhet.  
Analysresultatet bekräftar tidigare forskning som visar att patienter som lider av kronisk 
njursvikt besväras av trötthet. Utöver tröttheten som visades i tidigare forskning beskrev 
patienterna även att andra uremiska symtom så som klåda inverkade starkt på deras liv 
(Ekelund & Andersson, 2009, 2007). Detta har dock inte framkommit som en avgörande 
faktor i det här arbetets resultat. 
 
Patienterna uttryckte att deras sociala liv förändrades i samband med sjukdomen och dess 
behandling, de blev isolerade och kände sig ensamma. På detta vis kan ett sjukdomslidande 
medföra ett livslidande, vilket enligt Eriksson (2001) innebär att människans totala existens 
hotas. En ytterligare aspekt av patienternas upplevelser som kan förstås som livslidande var 
när de förlorade sina möjligheter att ingå i sociala sammanhang och inte längre hade någon 
ork att utföra aktiviteter. 
Lidande har samband med vem människan är och vilken världsbild hon har, om det sociala 
sammanhanget är det primära så uppstår ett lidande när människan blir ensam och förlorar sin 
sociala position (Eriksson, 2001). 
Patienterna upplevde att såväl deras egen syn som omgivningens syn på dem förändrades i 
och med sjukdomen, att de förlorade sin identitet och blev sedda som patienter istället för 
unika individer och det försämrade deras livskvalitet ytterligare. När människan inte känner 
ett egenvärde förtas de grundläggande möjligheterna att upprätthålla hälsa (Eriksson, 2001). 
Att ha aktning för sitt liv och uppleva sig själv som en unik individ menar Eriksson (1996) är 
grunden till att uppleva sig som en hel människa och vara hälsa. Även i tidigare forskning 
framgår det att patienter med olika kroniska sjukdomar upplevde sjukdomslidande och 
livslidande samt att deras självständighet och identitet påverkades i negativ riktning i 
samband med att de blivit diagnostiserade med obotliga sjukdomar (Ahlström, 2007; Öhman, 
Söderberg & Lundman, 2003). 
I arbetets resultat framkom att den förändrade självbilden samt det livshotande 
sjukdomstillståndet gav upphov till existentiella tankar kring liv och död. Patienterna 
uttryckte oro över att dö i förtid och de kände att livets värde avtog i samband med att de blev 
beroende av behandlingen för att kunna överleva. Tankarna och oron som patienterna 
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upplevde när deras livssituation förändrades kan enligt Eriksson (2001) få människan att 
vända sig mot en högre makt. Människor som lider ställer sig i något skede frågan om varför, 
en fråga om varför lidandet finns är en existentiell och religiös fråga (Eriksson, 2001).  
Det är viktigt att sjuksköterskor skapar en bra relation med patienterna när de befinner sig i 
denna förändring, att de tar sig tid till att fråga patienterna om deras känslor och önskningar i 
livet och att de lyssnar till patienternas berättelser (Bowles, Mackintosh, Torn, 2001; 
McGilton, Robinson, Boscart, Spanjevic, 2006). På så sätt kan hälsa främjas och lidande 
lindras, vilket är två av sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområden (International Council 
of Nurses [ICN], 2005). 

 
7.2.2 Livssituation. 
  
Temat Livssituation beskrivs i studiens resultat som de olika tillvägagångssätt patienterna 
hade för att orka leva vidare. Enligt Eriksson (2001) går det att finna mening med lidandet när 
människan försonas med den rådande situationen, vilket patienterna gjorde genom att hålla 
hoppet uppe och genom att acceptera behandlingen som en del av livet. Även i tidigare 
forskning framgår vikten av sjukdomsinsikt och att patienten accepterar sin situation för att 
kunna lära sig att leva med sjukdomen (Pagels, 2004). Eriksson (2001) menar vidare att när 
omständigheterna inte kan förändras så krävs det att inställningen förändras, så som att vidga 
sitt perspektiv. Hoppet som patienterna i resultatet beskrev var främst relaterat till att kunna få 
en ny njure transplanterad i framtiden och därmed bli av med sitt beroende av behandlingen. 
Det är dock inte en självklarhet att alla kunde försonas med sitt lidande, Eriksson (2001) 
menar att alla människor har behov av hopp och tröst för att få mod och kraft till att kämpa. 
Resultatet visade att ett flertal av patienterna fann en tröst i Gud och stöd från familj och 
vänner. Eriksson (2001) menar att när en människa lider kan hon antingen kämpa eller ge 
upp, beroende på vilken livssituation människan befinner sig i går hon in i kampen eller ger 
upp den. Det är viktigt att människan inte är ensam, utan att hon har någon som bekräftar 
henne och ger mod till att kämpa, vilket stämde överens med vad patienterna i resultatet 
uttryckte. Patienterna i resultatet upplevde att deras liv underlättades genom stöd och kärlek 
som de fick från sina anhöriga. Även i tidigare forskning framgick att anhöriga hade en viktig 
roll i den sjukes livssituation (Pagels, 2004), däremot uttrycktes inte att de sökte tröst eller 
stöd från Gud så som patienterna i resultatet belyste. 
Patienterna i resultatet hittade olika sätt att påverka sin hälsa, att ta ansvar och vara delaktig i 
sin vård och behandling upplevdes som positivt. Det ansågs även vara av stor vikt att ha rätt 
attityd och inställning till sin situation för att kunna uppnå en bättre hälsa, vilket Eriksson 
(1996) uttrycker genom att påtala betydelsen av att människan kan uppnå en bättre hälsa 
genom att ansa, leka och lära sig själv. Däremot anser Eriksson (1996) att hälsa även betyder 
att människan i sitt eget sammanhang tillsammans med sin familj och vänner ansar, leker och 
lär.  
Tidigare forskning (Pagels, 2004) belyser vikten av att sjuksköterskan är lyhörd, visar respekt 
och involverar patienten i vården för att öka möjligheterna att de får ett ökat välbefinnande 
genom att bli delaktiga i sin egen vård. Sjuksköterskan bör enligt Socialstyrelsen (2005) 
involvera patienten i sin egenvård i den utsträckning det är möjligt, med utgångspunkt från 
vad patientens vilja och förmåga. Det är även viktigt att sjuksköterskan ger stöd till såväl 
patienter som närstående för att främja hälsa. 
  
 

7.2.3 Förlorad frihet. 
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Att leva med kronisk njursvikt bidrog till att patienterna upplevde att de förlorat sin frihet.  
En av de begränsande faktorerna för patienterna var all tid som försvann på behandling och 
återhämtning, vilket resulterade i att de begränsades ytterligare då de behövde mer tid på 
grund av att de hade brist på energi och inte kunde utföra aktiviteter i samma utsträckning 
som tidigare. Patienterna kände att de inte kunde leva livet full ut och inte längre göra saker 
som de tyckte om. Behandlingen upplevdes som oändlig, den inkräktade på patienternas 
dagliga liv och det resulterade i att de blev hjälplösa och deprimerade.  
Patienternas förluster och begränsningar medförde att de hamnade i en beroendeställning 
till såväl anhöriga som vårdpersonal, Eriksson (1996) menar att när människan själv inte 
längre förmår att ansa, leka och lära så behövs den andra. Vidare menar Eriksson (1996) 
att människan alltid är beroende av andra människor, men beroendet förstärks när en 
människa drabbas av en livshotande sjukdom, vilket även visades i denna litteraturstudies 
resultat. Resultatet stämmer överens med vad tidigare forskning berört angående att 
patienter som lider av kroniska sjukdomar uttryckt att livet begränsats (Ahlström 2007; 
Öhman et al., 2003).  
Under de långa stunderna som patienterna i resultatet spenderade på behandlingen 
reflekterade de över vårdgivarnas bemötande. Det var viktigt för patienterna att bli 
behandlade som unika individer av vårdgivarna och patienterna kunde ibland uppleva 
vårdpersonalen som oförstående för deras situation. Patienterna uttryckte att denna 
beroendeposition gjorde dem sårbara. Eriksson (1997) menar att det är viktigt att 
sjuksköterskan ser hela människan som en enhet av kropp, själ och ande. I mötet med 
patienten krävs en god relation, vilken utgör kärnan i vårdandet. Sjuksköterskan måste möta 
patienten där hon är och tillsammans med patienten skapa en gemensam plattform där 
livsberättelsen kan få äga rum.  
Sjuksköterskans arbete bör enligt Socialstyrelsen (2005) utgå från en helhetssyn samt ett 
etiskt förhållningssätt gentemot patienten. Det är viktigt att sjuksköterskan som vårdar 
patienter som lider av kronisk njursvikt uppmärksammar och möter deras 
sjukdomsupplevelser och lindrar deras lidande i den mån det är möjligt.  
 
 

7.2.4 Förslag till vidare forskning. 
	  
I de artiklar som har analyserats beskrivs olika upplevelser av att leva med kronisk njursvikt 
och vad det innebär för patienterna att genomgå hemodialys. Patienterna beskrev även hur 
deras relation till vårdpersonalen kunde te sig och vissa uppgav att de inte kände att de fått 
tillräcklig information i samband med att de insjuknat och börjat behandlas. Hur omfattande 
denna brist av information kan vara och på vilka sätt det kan påverka patienten är något som 
kunna förtjäna ytterligare forskning.  
Genom att utvärdera kunskapsluckor kan förutsättningar skapas för att korrigera dem. 
Författarna av denna litteraturstudie anser att kunskap om en situation gör situationen lättare 
att hantera och det kan förbättrar möjligheten att uppnå hälsa.  
 

7.2.5 Etikdiskussion 
 
Författarna till denna litteraturstudie strävade efter att läsa artiklarna så förutsättningslöst som 
möjligt samt att undvika att misstolka resultatet. Under analysprocessen upprepades läsningen 
för att undvika feltolkningar för att kunna presentera ett rättvist resultat. Det finns en risk att 
detaljer kan gå förlorade eller misstolkas när de översätts från engelska till svenska vilket 
författarna haft i åtanke under arbetets gång. Författarna förde därför en ständig diskussion 
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och reflektion under resultatsammanställningen för att tygla sin förförståelse samt för att 
avgöra att uppfattningarna överensstämde. 
Genom att tydligt beskriva vilka källor som använts blir materialet möjligt att granska och 
trovärdigt, referenserna kommer att redovisas i en artikelmatris för att underlätta läsarens 
översikt.   

8. Slutsats 
 
Resultatet visar att patienter med kronisk njursvikt som genomgår hemodialysbehandling 
upplever att deras liv förändras. De har blivit drabbade av en trötthet som påverkar hela deras 
livssituation och som är svårhanterlig. Patienternas sociala liv var också i förändring vilket 
resulterade i att de blev ensamma och nedstämda. De upplevde också en förändrad självbild, 
en förlust av sin identitet. Ett sätt för patienterna att hantera sin livssituation var att vara 
delaktiga i sin vård och behandling. Patienterna beskrev hur deras liv begränsats i samband 
med det beroende som behandlingen medförde. Beroende skapades även till anhöriga och 
vårdpersonal. Genom att sjuksköterskan har kunskaper om hur dessa patienter upplever sin 
livssituation så ökar förutsättningarna för att kunna ge en god vård. Om sjuksköterskan 
känner till att patienterna kan uppleva att de inte blir sedda som människor utan identifierade 
enbart som patienter i sitt sjukdomstillstånd så kan sjuksköterskan eftersträva att se dem som 
unika individer. Genom att involvera patienten i sin egen vård kan patienten uppnå en bättre 
hälsa samt stärka sin autonomi. Då patienten är i beroendeställning av sjuksköterskan så är det 
av stor vikt att sjuksköterskan reflekterar över detta och ser till hela människan. Det är viktigt 
att sjuksköterskan i sitt förhållningssätt strävar efter att vara empatisk, lyhörd och 
uppmärksam för att ge patienten en optimal vård. 
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lida av terminal 
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ces of their life 
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hur patienter 
med kronisk 
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behandlas med 
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upplevde sin 
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e intervjuer, 41 
deltagare 
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3. Lee, B-O., Lin, 
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Journal of 
Clinical 
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experience of 
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patienter som 
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trötthet. 
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tröttheten 
påverkade hela 
deras liv, känslan 
av att vara 
utmattad var 
överväldigande 
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Physiotherapy 
Research 
International.S
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Living with 
cronic renal 
failure: patients´ 
experiences of 
their physical and 
functional 
capacity. 

Att beskriva och 
analysera hur 
patienter som 
går på 
dialysbehandling 
upplever sin 
fysiska och 
funktionella 
kapacitet i sitt 
dagliga liv.  

Semistrukturerad
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tröttheten var den 
mest begränsande 
faktorn. 
Förmågan att 
utföra vardagliga 
sysslor var 
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5. Clarkson, A. 
K., Robinson, 
K. (2010). 
American 
Nephrology 

Life on Dialysis: 
A Lived 
Experience 

Att undersöka 
om patienter 
med terminal 
njursvikt bättre 
kan hantera sin 

Ostrukturerade 
intervjuer, 10 
deltagare 

Patienterna 
beskrev hur livet 
blivit begränsat, 
de hittade 
strategier för att 



	  

	  
	  

Nurses´Associa
tion. USA 

sjukdom med 
hjälp av adekvat 
undervisning.  

hantera 
situationen och de 
ansåg att det inte 
fått tillräckligt 
med kunskap om 
sjukdomen. 

6. Krespi M, R., 
Bone, M., 
Ahmad, R., 
Worthington, 
B., Salmon, P. 
(2008). Turkish	  
journalofpsych
iatry. Turkey. 

Hemodialysis 
Patients´ 
Evaluation of 
Their Lives 

Att söka 
förståelse för hur 
patienter med 
terminal 
njursvikt 
upplever de 
livsförändringar 
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Ostrukturerade 
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tillfrågade 
patienterna fanns 
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känslomässiga 
och personliga 
förändringar.  

7. Moran, A., 
Scott, A., 
Darbyshire, P. 
(2010). 
Journal of 
Advanced 
Nursing. 
Ireland. 

Waiting for a 
kidney transplant: 
patients´ 
experiences of 
haemodialysis 
therapy 

Att undersöka 
patienters 
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att leva med 
terminal 
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behandlas med 
hemodialys. 

Ostrukturerade 
intervjuer, 16 
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Patienterna 
beskrev vikten av 
att hålla kvar vid 
hoppet om en 
transplantation 
samt om 
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följde av att 
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8. Herlin, C., 
Wann-
Hansson, C. 
(2010). 
Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Sciences.Swed
en. 

The experience of 
being 30-45 years 
of age and 
depending on 
haemodialysis 
treatment: a 
phenomenologica
l study 

Att beskriva 
patienters 
upplevelser av 
att vara beroende 
av hemodialys. 
 
 

Ostrukturerade 
intervjuer, 9 
deltagare 

Patienterna 
uppgav att de 
kände sig ofria 
och att de inte 
kunde leva livet 
fullt ut. 

9. Al-Arabi, S. 
(2006). 
Nephrology 
Nursing 
Journal.USA. 

Quality of Life: 
Subjective 
Descriptions of 
Challenges to 
Patients With End 
Stage Renal 
Disease 

Att beskriva hur 
personer med 
terminal 
njursvikt 
upplever och 
klarar av sig 
vardag. 

Semistrukturerad
e intervjuer, 80 
deltagare 

Patienterna 
hanterade sin 
vardag och sina 
begränsningar 
genom att få stöd 
och kärlek av 
anhöriga och 
Gud. 

10. Polaschek, N. 
(2003) Journal 
of Advanced 
Nursing. New 
Zealand. 

Living on 
dialysis: concerns 
of clients in a 
renal setting 

Att utveckla en 
förståelse för 
upplevelsen av 
kronisk 
njursjukdom och 
dess behandling.  

Semistrukturerad
e intervjuer, 6 
deltagare 

Patienterna 
beskrev att de var 
bundna till 
dialysmaskinen. 
Trots att dialysen 
fungerade fanns 
där en rädsla för 



	  

	  
	  

att dö och även ett 
hopp om att i 
framtiden få en ny 
njure.  

11. Russ, A. J., 
Shim, J., 
Kaufman, S. 
(2007) Social 
Sciende& 
Medicine. 
USA. 

The value of “life 
at any cost”: Talk 
about stopping 
kidney dialysis 

Att undersöka 
värdet i att 
förlänga 
ålderdomen 
genom dialys 
hos äldre med 
terminal 
njursvikt.  

Semistrukturerad
e intervjuer, 64 
deltagare 

Patienterna 
upplevde att de 
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behandlingen 
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Bilaga 3. Nyckelfyndsmatris 
	  
	  

Nyckelfynd Tema Subtema 

Tröttheten kändes som att 
vara förgiftad (4) 

Förändringar 

Trötthet  

Bristen på fysisk energi 
gjorde att de inte längre 

orkade göra saker som de 
ville (3) 

 

Från att ha varit en aktiv 
person till att bli andfådd av 
att hämta och lämna barnen 

på skolan (6) 

Tröttheten som en del av 
sjukdomen orsakade 

utanförskap (9) 
 

Sociala förändringar 

Tröttheten utgjorde sociala 
restriktioner (2) 

 

Patienterna isolerade sig 
medvetet allt eftersom deras 

intresse och motivation 
gentemot omgivningen 

minskade (3) 

Patienterna beskrev att de 
blivit mer arga, irritabla, fått 
sämre humör, nedstämda och 

deprimerade (6) 
Ett förändrat jag 

Att identifieras som en 
patient utgjorde en känsla av 
att ha förlorat sin autonomi 

(1) 



	  

	  
	  

 
Förändringar i dagliga livet 
upplevdes som begränsande 
och det uppstod svårigheter i 

att inte längre kunna 
bestämma över sig själv (9) 

 

Patienterna uttryckte en oro 
över att dö i förtid (10) 

Tankar om livet och döden 

Sjukdomens påfrestningar 
gjorde att patienten fick 

tankar om att ta sitt liv (3) 

När patienterna blev helt 
beroende av dialysmaskinen 

för att överleva uppkom 
tankar om döden (11) 

Hantera sjukdom och 
behandling genom att se den 

som en del av livet (10) 

Livssituation 

Hopp och acceptans 
Dialysbehandlingen blev 
lättare att uthärda när den 

sågs som tillfällig (7) 

Patienten uttryckte att han 
var nöjd med livet och redo 

att dö (2) 

Vänner, Gud, bönen och 
kyrkan gav styrka och stöd 

(5) 

Anhöriga och tro 
Motivation till att kämpa 

genom anhöriga och gud (9) 

Gud som en grundtrygghet i 
livet som gav tröst och stöd 

(5) 



	  

	  
	  

Att ta eget ansvar över sin 
inställning för att kunna hålla 

humöret uppe (6) 

Möjlighet att påverka 

Hantera genom att lära känna 
sin kropp, veta när vila 
behöver prioriteras (3) 

När patienterna blivit vana 
vid dialysbehandlingen 

kunde de gradvis ta över 
ansvaret över sin egen 

behandling (1) 

Upplevelsen av att förlorat 
sin frihet på grund av tiden 

som kastades bort på 
dialysbehandligen var 

gemensam hos patienterna 
(8) 

 

Förlorad frihet 

Tidsupplevelse Patienterna beskrev att de såg 
sjukdomen och behandlingen 
som en oändlig process (3) 

 

Patienterna uppgav att de 
blev deprimerade för att 

dialysbehandlingen upptog så 
mycket tid från deras liv (3) 

Upplevelsen av att vara 
bunden till dialysmaskinen, 

begränsad i att inte kunna åka 
någonstans (2) 

Begränsningar 
Patienterna orkade inte 

längre gå i trappor eller läsa 
böcker (3) 

 



	  

	  
	  

Dialysen upplevdes som 
väldigt begränsande och att 
patienterna var bundna till 

dialysmaskinen (10) 

 
Att vara beroende av andra 

upplevdes av somliga 
patienter som svårt (6) 

 

Beroende Patienterna kände sig sårbara 
som följd av att vara 

beroende av vårdgivarna (2) 

Rädslan för att bli en börda 
för sina anhöriga (6) 

 


