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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Varje år insjuknar flera hundra patienter i njursvikt i Sverige och i början av 

2011 var det cirka 3000 patienten i hemodialys. Tidigare forskning visar att dialysen påverkar 

patienten på många olika sätt bland annat genom kroppsliga besvär så som trötthet och 

nutritionsbesvär som leder till begränsningar, det har framkommit att det är viktigt att 

patienten får känna sig delaktig och har en kunskap om sin sjukdom. Syfte: Studiens syfte 

har varit att beskriva livsförändringar för njursviktspatienter som genomgår hemodialys. 

Metod: Examensarbetet är ett kvalitativ deskriptivt arbete, baserad på 9 intervjuer med 

njursviktspatienter som behandlas med hemodialys och i analysen användes en kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat: Resultatet visar att livet i hemodialys upplevs som fångenskap att 

livet är begränsat både i form av tid men även den egna kroppens begränsningar. När en tid 

har gått infinner det sig ett lugn, en stund att vara för att sedan komma vidare innan 

tacksamhet och acceptans till det nya kan infinna sig. Teman som framkom var; från frihet 

till fångenskap, övergång till det nya livet och det nya livet. Slutsats: Patienten upplever att 

dialysen styr deras vardag istället för att patienten kan styra sin dag med hemodialys. 

Nyckelord: Hemodialys, Intervjuer, Kvalitativ innehållsanalys, Livsförändringar, Njursvikt, 

Transition 

 

  



  

  

ABSTRACT 

Background: Every year several hundred patients fall ill in renal failure in Sweden and in 

early 2011 there were around 3000 patients on hemodialysis. Previous research shows that 

dialysis affects the patient in many different ways including through physical symptoms such 

as fatigue and nutrition disorders that lead to restrictions, it has emerged that it is important 

that the patient may feel involved and have a knowledge of their disease. Aim: Purpose of 

this study was to describe changes in life for renal failure patients undergoing hemodialysis. 

Method: The thesis is a qualitative descriptive work, based on nine interviews with renal 

failure patients on hemodialysis and in the analysis, a qualitative content analysis. Result: 

The results show that life in hemodialysis as experienced captivity that life is limited both in 

terms of time but also the body's own limitations. After some time has passed arises it is a 

calm, a moment to be and then move on before the gratitude and acceptance to the new can 

appear. Themes that emerged were: from liberty to the captive, transition "to the new life" 

and the new life. Conclusion: Patients find the dialysis govern their everyday life instead of 

that they can control their day with hemodialysis 

Keywords: Hemodialysis, Interviews, Life Changes, Qualitative content analysis, Kidney 

failure, Transition 
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1 INLEDNING 

Jag kan inte leva om jag har dialys, nää… det är ju därför jag lever…(HD08) 

Med detta inledande citat från en av informanterna vill jag leda in er i detta arbete. Varje år 

är det flera hundra personer som insjuknar i njursvikt och blir beroende av dialys för att 

överleva. År 2011, startade cirka 700 personer i hemodialys i Sverige. I arbetet som 

sjuksköterska på en njurmedicinsk vårdavdelning träffade jag dagligen patienter som hade 

njursvikt och var beroende av dialys. Förändringarna som denna patientgrupp måste göra för 

att få ihop deras dagliga liv är många. Vissa av patienterna hade nästan inga problem alls 

med att acceptera de livsförändringar som njursvikten och dialysbehandlingen förde med sig. 

Men för vissa blev livsförändringar så stora att dialysbehandlingens värde började 

ifrågasättas av patienterna. Hur viktig är dialysen och de livsförändringar som tillkommer?  

För att kunna stödja dessa människor att leva i det nya livet med hemodialys, långt ifrån det 

gamla livet, behövs mer kunskap och förståelse. De som är friska och har fungerande njurar 

kan inte uppleva det som njursjuka går igenom. Det som njurar gör på 24 timmar, sju dagar i 

veckan ska dialysen göra på fem timmar, två - fem gånger i veckan. Patienterna tvingas till en 

planering som de själva inte kan styra över. De måste infinna sig på dialysmottagningen och 

vara där i cirka fem timmar flera gånger i veckan för att överleva. Dialysbehandlingen är en 

livsuppehållande åtgärd som inte kan avslutas hur som helst, för då dör man. Vardagslivet 

blir annorlunda och förändrat när njursviktpatienter börjar med dialysbehandling på den ena 

eller andra sättet. Men vad är det som förändras/blir annorlunda? 

Utmaningen för sjuksköterskor och andra som är engagerade i patientens vård och 

behandling, är att stödja de som genomgår denna förändring i livet, att förstå 

övergångsprocessen och att hjälpa dem att återfå stabiliteten och en känsla av välbefinnande.  

Kan sjuksköterskor i vården få dessa patienter att finna välbefinnande och delaktighet i sin 

behandling och därigenom hjälpa dem i vardagen så att deras liv blir lättare att leva? Dessa 

frågor är viktiga att få svar på för att kunna hjälpa patienter i hemodialys behandling att få en 

bra fungerande vardag, där hemodialysen är en stor del av deras liv. 

2 BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med att beskriva njurarnas uppgift samt njursvikt för att få en förståelse 

över vad som händer när njurarna sviktar i kroppen. De olika behandlingsformer som finns 
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beskrivs för att sedan övergå till att förklara dialysens historia och de olika dialysformeran 

som finns idag samt den påverkan dialysen har på människan och vikten av delaktighet och 

utbildning inför dialysstarten utifrån tidigare forskning. Teoretiska perspektivet utgår ifrån 

begreppet transition enligt Meleis beskrivning för att sedan mynna ut i en 

problemformulering. 

2.1 Njurarnas uppgift 

Normalt har människan två njurar som är bönformade och till storleken som en knuten 

hand, ca 10-12 cm långa och väger ca 160 gram. Njurarna sitter på var sida om ryggraden 

strax under nedersta revbenen. Från aortan leder njurartären blodet till njurarna där blodet 

går genom ca 1 miljoner små kärlnystan, nefron och renas, när blodet är renat lämnar blodet 

njurarna genom njurvenerna.  Vatten och ämnen som kroppen vill och behöver göra sig av 

med förs genom urinledaren och urinblåsan ut ur kroppen som urin (Bergström & Zillén, 

2007). Njuren har några livsviktiga funktioner: Rena blodet, reglera salt och vattenbalansen, 

reglera blodtrycket genom att njurarna frisätter renin vid sjunkande blodtryck som leder till 

att blodtrycket höjs/normaliserar blodtrycket genom att aktivera renin-angiotensin-

aldosteronsystemet (RAAS).  Reglera kalium balansen i kroppen, upprätthålla och balansera 

surhetsgraden, upprätthålla kalk och fosfatbalansen i kroppen, stimulans av hormonet 

erytropoetin, njurarna har en viktig funktion när det kommer till skelettet, kalken vi får i oss i 

maten kan endast sugas upp i tarmen och då med hjälp av D-vitamin. D - vitamin bildas i 

huden av solen och det är njurarnas uppgift att aktivera D- vitamin (Ericson & Ericson, 

2012).   

2.2 Allmänt om njursvikt 

Njurarnas huvudsakliga uppgift är att rena blodet från restprodukter som kroppen inte 

behöver samt ta bort överflödig vätska. Vid njursvikt klarar inte njurarna att göra detta av 

olika anledningar och skadliga ämnen och vätska samlas kvar i kroppen. Njursvikt kan 

komma snabbt från några dagar till några veckor, det kallas akut njursvikt och många gånger 

är det inte njurarna som sviktar i forma av sjukdom, utan för lite blod passerar njurarna eller 

att urinen inte kan lämna njurarna. Det kan bero på kraftig vätskebrist eller på grund av 

hinder så som förstorad prostata hos män. Andra orsaker kan vara förgiftning eller 

blodsjukdomar som påverkar njuren. Vid akut njursvikt behandlar man orsaken till den 

akuta njursvikten (Bergström & Zillén, 2007).  

Kronisk njursvikt är när njurarna långsamt försämras, detta oftast under flera år, orsaken 

kan vara exempelvis en glomerulonefrit, njurinflammation, hypertoni, diabetes som man haft 

länge eller kraftig åderförfettning. Andra mindre vanliga orsaker kan vara vissa ärftliga 

sjukdomar så som cystnjurar, vissa blodsjukdomar så som myelom eller reumatisk 

sjukdomar. Vid kronisk njursvikt behandlar man oftast symtomen till njursvikten. Det finns 
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ingen behandling som botar njursvikten utan behandlingen inriktas på att bromsa 

utvecklingen och att lindra symtomen som uppkommer (Ericson & Ericson, 2012).  

2.3 Behandlingsformer 

Det finns olika behandlingsformer vid njursvikt, kost, dialys i olika former och 

transplantation. Här nedan kommer en kort redovisning över vilka dessa är. 

2.3.1 Kostbehandling 

Vid kronisk njursvikt är kosten en del av behandlingen vilket innebär att förändringar i den 

dagliga kosten behövs. Vid en njurfunktion på ca 30 procent blir det svårare för kroppen att 

göra sig av med restprodukterna. Att känna mättnadskänsla beror på de ansamlade ämnena i 

blodet vilket i sin tur leder till försämrad aptit. Illamående är vanlig förekommande och det 

gör att det blir svårt att få i sig det dagliga behovet av näringsämnen som kroppen behöver 

för att bygga skelett och muskler. En dietist kopplas in för att få balans i kosten i ett tidigt 

skedde innan dialys är aktuellt. När njurfunktionen är nedsatt uppkommer uremiska symtom 

som kan lindras med hjälp av kosten och då med en proteinreducerad kost, PR-kost, 

minskning av mjölkprodukter, kött och fisk.  Det innebär en minskning på proteininnehållet i 

kosten samtidigt som kaloriintaget ska vara tillräckligt, mer fett och kolhydrater. 

Saltmängden ska minskas, salt binder vätska i kroppen (Alvestrand, 2008). 

2.3.2 Transplantation 

Njurtransplantation innebär att en frisk njure från en donator opereras in hos en mottagare. 

Njure kan även tas från en nyss avliden person så kallad nekronjure. Varje år transplanteras 

ca 50 000 organ i hela världen och njurtransplantation står för ca 60 procent. År 2013 

transplanterades drygt 400 njurar i Sverige och av dessa kom den största delen från avlidna 

donatorer (Livsviktigt, 2014).  

2.3.3 Dialys 

När endast 5-10 % av njurens förmåga att rena blodet återstår och symtomen inte längre kan 

behandlas med läkemedel, exempelvis blodtrycksmediciner, vätskedrivande, kalk och 

fosfatbindare eller specialkost måste dialysbehandling påbörjas alternativt att få en njure 

transplanterad. Dialys finns i två olika former, hemodialys och peritonealdialys. Vid kronisk 

njursvikt görs förberedelser inför en kommande dialysstart och val av dialysform görs i 

samråd med personal på njurmedicinmottagning och patienten. Vid akut njursvikt där en 

akutstart i dialys behövs blir oftast valet hemodialys då denna ger en snabbare effekt än 

peritonealdialys(Bergström & Zillén, 2007; Ericson & Ericsson, 2012).    
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2.3.4 Peritonealdialys 

Vid peritonealdialys - påsdialys, använder man sin egen bukhinna som dialysfilter. Patienten 

får en plastkateter inopererad i buken som access. Dialysvätska tappas in i buken och byts 

flera gånger per dag via den inopererad kateter–manuell peritonealdialys som sker under 

dagen eller nattmaskin – en maskin som gör bytena kontinuerligt under natten. 

Peritonealdialys utförs i hemmet och de flesta patienten sköter sin behandling självständigt, 

de patienter som inte kan utföra denna behandling självständigt kan får hjälp av 

anhörig/hemtjänst, det kallas assisterad peritonealdialys (Aurell, 2008). 

2.3.5 Hemodialys  

Vid hemodialys renas blodet i en dialysmaskin, blodet leds ut från kroppen och passerar ett 

filter där restprodukter och överskottsvätska tas bort för att sedan åter ledas tillbaka till 

kroppen. Slaggprodukter och överskottsvätskan från blodet vandrar över till dialysatet och 

rinner ut i avloppet. Samtidigt vandrar joner över mellan dialysatet och patientens blod sa att 

patientens saltbalans normaliseras.  Dessa patienten måste få en access inopererad i form av 

en central dialys kateter (CVK) eller en arteriovenös fistel (AV-fistel). De flesta får sin 

behandling på en dialysmottagning men en del utför behandlingen i hemmet självständigt – 

Hem HD, hem hemodialys (Aurell, 2008). 

2.4 Dialysens påverkan på patienten 

Nedan kommer en översikt över dialysens påverkan på patienten. Dialysen påverkar hela 

människan, fysiskt, psykiskt och socialt.  

2.4.1 Fysiska besvär 

När njurarna sviktar och patienten börjat i hemodialys har även andra symtom tillkommit 

under tidens gång. Anemi, minskad produktion av röda blodkroppar, vilket leder till att 

patienten kan känna sig trött vilket medför en nedsatt fysisk prestationsförmåga. Klåda 

relaterat till uremi är oftast plågsamt för patienten, klådan kan göra att patienten river 

sönder sig och hudinfektioner uppstår. Rubbningarna i kalk och fosfatbalansen kan ge 

symtom från skelettet i form av smärtor i leder och ryggkotpelaren. Förhöjda nivåer av kalk 

och fosfat i blodet kan ge avlagringar av kalk i leder, muskler och hud med påföljande smärta. 

Sömnproblem på natten kan vara ett problem då patienten många gånger sover under 

dialysbehandlingen och en rubbning i dygnsrytmen infinner sig (Almås, 2002). 

Många njursviktspatienter är undernärda, detta på grund av, att under dialysen avskiljs en 

del socker och protein från blodet, patienten förlorar energi och behöver mer mat. Viktigt är 

att minska vätskeintaget och intaget av kalium och fosfat rika livsmedel. Viktigt att inte samla 

vätska i kroppen då detta kan leda till förhöjt blodtryck som i sin tur kan leda till ökad 

belastning på hjärta och lungor. Salt mat ökar törsten och kan leda till ett ökat vätskeintag 
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och saltet binder vätska som blir kvar i kroppen. Om patienten inte har någon urin 

produktion bör patienten inte dricka mer än 500 ml vätska per dygn. Förstoppning är ett 

problem som en del njursviktspatienter drabbas av på grund av kostrestriktioner och det 

minskade vätskeintaget. Många gånger även på grund av att de ofta är mycket trötta och rör 

på sig mindre än vad de gjorde tidigare (Almås, 2002).  

Lee, Lin, Chaboyer, Chiang och Hung (2007) beskrev att trötthet var ett vanligt symtom som 

kunde upplevdas vid kronisk sjukdom. Trötthet kunde upplevas som fysisk trötthet, vanlig 

trötthet, trötthet relaterat till uremis symtom, sovande störningar samt otillräcklig energi. 

Vilket Heiwe, Clyne, Abrandt och Dahlgren (2003) förklarar att denna trötthet, både den 

fysiska och den psykiska tröttheten kunde leda till begränsningar i det dagliga livet, allt tog 

lite längre tid än vad det gjorde innan sjukdomen kom in i deras liv. Här hade sjuksköterskan 

en viktig roll att identifiera genom iakttagelser, patientens trötthet och genom olika åtgärder 

ge patienten strategier för att lindra sin trötthet och förbättra patientens livskvalité beskrev 

Horrigan, Rocchiccioli och Trimm (2012). 

2.4.2 Att vara i dialys 

Patientens beroende av dialys påverkar livssituationen både för sig själv och för familjen. 

Ibland behövdes större undersökningar göras med tanke på en framtida eventuell 

njurtransplantation, det var inte bara patienten utan även familjemedlemmar som kunde bli 

involverade i dessa undersökningar, då som framtida donator. Samlivet kunde påverkas då 

menstruationen kan upphöra hos kvinnor och det kan vara svårt att bli gravid så länge de 

behandlas i dialys relaterat till det uremiska syndromet. För män är det vanligt med nedsatt 

libido och impotens, även vissa blodtrycksmediciner patienten äter, kan orsaka impotens. 

Många dialyspatienter har svårt att arbeta heltid då dialysen tar tid från den vardagliga tiden. 

En del av dialyspatienter var osäkra och ängsliga inför sin behandling och även inför 

framtiden, att vara beroende av andra kunde leda till att de drabbades av 

mindrevärdeskänslor. Det kunde handlar om nya roller, hjälplöshet, tillit, skuldkänslor, 

arbete, sexualitet och död som leder fram till dessa mindrevärdeskänslor. Behovet av hjälp 

och stöd av familj, vänner och vårdpersonal är stort för att detta inte ska bli oövervinnerligt 

(Almås, 2002). 

Anhöriga till patienter i dialys blev påverkade i det dagliga livet beskrev Zieger, Fridlund och 

Lidell (2009) genom att patienten och dennes familj fick göra förändringar i vardagen. Det 

sociala livet förändrades, som anhörig måste sjukdomen tas i beaktan när något ska beslutas 

och genomföras. Vilket Al-Arabi (2006) beskrev att dialyspatienter kunde upplever ett 

utanförskap i det sociala livet, detta relaterat till att patientens fysiska och psykiska mående 

gjorde att de inte orkar vara delaktiga i det sociala livet.   

Att vara beroende av dialysen kan beskrivas som att leva ett dubbelliv, livet på dialysen 

kontra det ”vanliga livet”, livet utanför behandlingen som Herlin och Wann-Hansson (2010) 

beskrev. Vidare tar Clarkson och Robinson (2010) upp att patienter som var beroende av 

dialys upplever en rädsla, patienterna kunde uppleva att deras livslängd kunde bli begränsad 
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samtidigt som det medförde begräsningar i det sociala livet, vilket Herling och Wann-Hanson 

(2010) beskrev som en upplevelse av ensamhet. Al-Arabi (2006) och Hagman, Pettersson, 

Severinsson, Lützén och Clyne (2004)  påtalade att det var svårt att hitta utrymme för att 

leva, de begränsningar och beroendet som dialysen gav, samt att patienterna upplevde sig 

bundna och begränsade av vårdgivaren (Herlin & Wann-Hansson, 2010). Dessutom, de 

begränsningar som dialysen utgjorde, gjorde att de hindrades från att utföra aktiviteter de 

hade tagit för givet i det förflutna (Moran, Scott & Darbyshire, 2010). Vilket ICN (ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskor, 2008) belyser att sjuksköterskor inom vården ska ge 

omvårdnad som respekterar patientens mänskliga rättigheter, men även att ta hänsyn till 

patientens vanor när omvårdnaden ska planeras. 

Stressen patienten kunde uppleva av att stå på väntelistan för att få en njure transplanterad, 

kunde ge upplevelse av total brist på frihet, tankarna var bara, när kommer det att ske, 

kommer telefonen att ringa? För ingen vill vara beroende av dialys livet ut (Herlin & Wann-

Hansson, 2010). Detta beskriver Moran, Scott och Darbyshire (2010) som att leva på hoppet i 

väntan på transplantation. Detta är försatt på obestämd tid vilket kunde leda till att en 

osäkerhet kom och patienten hade svårt att tänka på framtida möjligheter, patienterna 

beskrev det som att vara på is i väntan på transplantation. 

Russ, Shim och Kaufmann (2007) skriver att äldre patienter accepterar i allmänhet 

dialysbehandling mer än vad de yngre patienterna, med tanken på alternativet, döden. För en 

del är dialysbehandlingen livskvalité, det sociala livet på dialysen är av stort värde och gjorde 

att man inte vill avsluta behandlingen. Vilket Manias och Williams (2008) tar upp att det är 

viktigt att sjuksköterskan har en god kommunikation med patienten när beslut ska fattas 

angående patientens behandling så att ett förtroende finns uppbyggt när ett beslut verkställs. 

Patienten erbjuds att få en möjlighet att vara delaktiga i sin vård. 

2.4.3 Delaktighet och utbildning 

Det har framkommit att patienter som gått en förberedande utbildning i sin sjukdom har 

större möjligheter att påverka sitt mående och sin livskvalité på grund av den kunskap de fått 

om sin sjukdom och behandlingsstarten i dialys blir lättare för patienten (Klang, Björvell & 

Clyne, 1998). Vilket innebär att denna kunskap spelar en stor roll, hur patientens förmåga att 

hantera sin sjukdom blir positiv. Ju mer insatt och delaktig patienten var i sin sjukdom och 

behandlingen, ledde det till att patienten blev bättre förbered för sin behandling (Flinkelstein 

m.fl., 2008).   

Yu och Petrini (2010) beskriver vikten av utbildningen och kunskapen i sin sjukdom spelar 

stor roll för hur hälsa upplevs.  Detta påtalar Kaba m.fl. (2007), att dialysen drastiskt 

påverkade patientens vardag. Förväntningar och önskningar spelade en stor roll för att kunna 

anpassa sig till dessa förändringar och restriktioner. Genom denna medvetenhet och 

gemensamma intresse kunde sjukvårdspersonalen och patienten arbeta mot samma mål för 

att underlätta vardagen. I Sjuksköterskans kompetensbeskrivning (2005) går att läsa, att det 

ingår att bemöta, kommunicera och informera på ett lyhört, respektfull och empatiskt sätt till 
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både patienter och deras närstående. Sjuksköterskan ska ha förmåga att ge patienten stöd 

och vägledning för att på ett optimalt sätt göra de delaktiga i sin vård och behandling. 

Sjuksköterskan ska även observera och möta patienter i sin upplevelse av sjukdom och 

lidande och i den mån det går genom lämpliga åtgärder minska dennes lidande 

(Socialstyrelsen, 2005). 

Pagels (2004) beskriver hur egenvård ger möjligheter till ökad livskvalité genom att känna ett 

ökat välbefinnande, frihetskänsla, kontroll och delaktighet i sin vård. Egenvården kan vara 

länkad till vårdpersonalen, genom att vårdpersonalen har ett förhållningsätt som 

uppmuntrar och stödjer delaktighet och egenvård. En god relation till vårdpersonalen är en 

viktig förutsättning för en välfungerande egenvård. Genom erfarenhet och kunskap kommer 

trygghet, vilket leder till en viss form av flexibilitet för patienten. Hälso- och sjukvårdslagens 

(1982:763) mål är; att förebygga ohälsa, vård på lika villkor för hela befolkningen och den ska 

ges med respekt för alla människors lika värde och värdighet. Vilket innebär att den ska 

tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling. Hänsyn ska tas till patientens 

självbestämmande och integritet och tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet 

i vården. 

För att patienterna skulle komma vidare och leva med sin sjukdom och behandling hade en 

del fått hjälp genom stöd från exempelvis familjen, vänner, stödgrupper med mera. För att 

vården och patientens upplevelse av hälsa skulle bli så bra som möjligt framkom det att 

utbildning i sin sjukdom var viktigt. Det framkom även att det fanns oklara upplevelser i 

vårdsituationen som spelade roll i hur livskvalitén i stort påverkades för patienten (Klang, 

Björvell & Clyne, 1998).   

2.5 Transition 

Transition som begrepp definierar den vårdvetenskapliga teoretikern Meleis (2013) som en 

övergång eller en rörelse från ett tillstånd, villkor eller plats till en annan, närliggande 

begrepp till transition är kris och förändring. Transiton är ett centralt begrepp för 

sjuksköterskan som i sitt dagliga arbete träffar patienter som genomgår transition. I 

sjukvården idag ses transition när patienten plötsligt blir akut sjuk från att tidigare vara frisk, 

från frisk till att få en diagnos så som njursvikt som är kronisk eller acceptans av sin kroniska 

sjukdom. Det anses viktigt då patienten har en benägenhet att bli mer sårbar för risker som 

kan påverka deras hälsa och välbefinnande. Utmaningen för sjuksköterskan blir att stödja 

dem som genomgår transition, att förstå övergångsprocessen och att utveckla interventioner 

som är effektiva i att hjälpa dem att återfå stabilitet och en känsla av välbefinnande. Hur 

patienten klarar att hantera dessa förändringar är grundläggande frågor för omvårdnaden. 

Transiton kan delas in i tre olika faser, separation, övergång och integrering i det nya och 

pågår över tid, tiden kan se olika lång ut för varje enskild människa. När patienten är i kris 

kan patientens beteende och relationer förändras, patienten gör ett avslut (separation)och 

går vidare till en neutral zon(övergång) för att sedan gå till en nystart (integrering). Avslutet 

kännetecknas av en brytpunkt, en viss period i livet avslutas exempelvis från att vara frisk till 
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att drabbas av kronisk sjukdom. Avslutet kan vara att uppleva en känsla av lättnad men det 

kan även upplevas som förvirrande där patienten kan uppleva en känsla av att inte vara en 

helhet utan stå utanför sin egen kropp. Den neutrala zonen är känslornas fas, här kan 

patienten uppleva olika former av känslor från glädje till sorg som varar olika lång tid för 

varje enskild individ. I den sista fasen, nystarten, här tar sig början ett mer stabilt tillstånd 

för patienten, här kan patienten gå vidare, nya idéer skapas och nya tankar tar patienten till 

en ny väg i livet där nya roller i relationer har tillkommit.  Transition påverkas av yttre 

förhållanden som finns runt omkring oss i samhället samt vår kultur. 

Schumacher och Meleis (1994) beskriver att det finns fyra olika typer av transition och delar 

upp de i grupper, utvecklingsrelaterad transition, situationsrelaterad transition, hälso- och 

sjukdomsrelaterad transition samt organisationsrelaterad transition.  Utvecklingsrelaterad 

transition omfattar födelsen, tonåren, klimakteriet, åldrandet och döden, vår utveckling i 

livet.  Situationsrelaterad transition, när förändringar sker i det sociala så som när ens 

partner avlider, bli änka/änkling eller skilsmässa här sker en transition från att leva 

tillsammans med en partner till att leva ensam. Hälso- och sjukdomsrelaterad transition 

beskrivs om när förändring sker i hälsan, att vara frisk för att sedan drabbas av en kronisk 

sjukdom så som njursvikt och bli beroende av hemodialys. Organisationsrelaterad transition 

är när det sker förändringar i omgivningen, förändringar i yrkesrollen. Många gånger 

upplever människan flera olika typer av transition vid samma tid snarare än att uppleva en 

transition åt gången. 

2.5.1 Transition villkor 

Meningen med transition kan endast förstås utifrån den enskilde, den påverkas av kulturell 

bakgrund samt andra allmänna faktorer som kan vara, hur upplevelsen är, är den positiv eller 

negativ, om den är önskad eller oönskad, personligt val eller utom kontroll för människan. 

Förväntningar vid transition påverkas av tidigare erfarenheter, om tidigare erfarenheter finns 

minskas stressen i processen. När ingen tidigare erfarenhet finns kan förväntningarna bli 

oklara. Medvetenhet om innebörden av transition för människan är avgörande för att förstå 

människans erfarenheter samt betydelsen av dess hälsa och konsekvenser. Kunskapsnivå 

påverkar transition, behov av ny kunskap finns under denna process. Omgivningens 

betydelse är stor, stöd från familjen, vänner. Stöd av sjuksköterskan, där är en god 

kommunikation av stor vikt, brister här kan leda till känslor av förvirring, maktlöshet och 

motsättningar kan uppstå som försvårat transition. Planering har en stor betydelse både 

innan och under transition detta påverkar hur hanterbar processen upplevs, akuta händelser 

som kan ske i livet kan uppfattas som mer hanterbara om planering sker, planering för vidare 

steg i processen. Emotionellt och fysiskt välbefinnande så som ångest, frustration, depression 

och ensamhet kan uppstå när patienten är stressad och orolig. I processen kan låg självkänsla 

uppstå, rädslan att göra fel. Att må väl fysiskt under processen underlättar då detta inte 

behöver påverka transition negativt, oväntade kroppsliga förändringar kan försvåra 

förloppet. En lyckad transition är, där känslor av ångest ersätts med en upplevelse av 

välbefinnande och kontroll av sammanhanget (Schumacher och Meleis, 1994). 
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2.5.2 Transition ur ett hälsofrämjande perspektiv  

För att få transition att uppfattas som hälsosam har Schumacher och Meleis (1994) 

identifierat tre faktorer som påverkar transition positivt, dessa är subjektivt välbefinnande, 

bemästring av nya beteenden/roller och välmående relationer. Vissa delar kan inträffa tidigt i 

övergången för vissa och senare för andra. Således är bedömningen av dessa indikatorer på 

hälsosam transition lämpligt att göra regelbundet under transition och inte bara i slutet av 

perioden.  

Under pågående transition är personligt välbefinnande beroende av människans förmåga att 

hantera sina känslor. När en framgångsrik transition sker får känslor så som ångest ge vika 

för en känsla av välbefinnande. Upplevelser av välbefinnande, integritet och livskvalité är 

viktigt för att uppnå en positiv transition. Ett annat viktigt tecken på en hälsosam transition 

är bemästring av nya beteenden/roller vilket upplevs som trygghet i nya situationer vilket 

leder till ökat eller bevarat självförtroende. Övergången är särskilt intressant för 

sjuksköterskor, att veta att människan har god självkänsla, förmåga att ta beslut och förmåga 

till adekvat egenvård är viktiga delar för att kunna hantera nya roller och krav. Välbefinnande 

i ens relationer visar att en framgångsrik transition skett, transition involverar alla runt om 

kring, partner, anhöriga och vänner, desto längre tid som går i processen ses mer 

uppskattning, närhet och integrering från omgivningen om denna process är positiv. Här är 

det viktigt att förebygga isolering från sociala nätverket till följd av transition då den ställer 

nya krav och nya förutsättningar (Schumacher & Meleis, 1994). 

2.6 Problemformulering 

För patienter som insjuknar i njursvikt och blir beroende av den livslånga behandlingen, 

hemodialys för att överleva, innebär det att aldrig bli helt frisk igen. Det som den egna 

kroppen klarade av själv, fungerar inte längre. Hjälp måst tas från maskiner och vården för 

att överleva. Hemodialys blir nödvändig för att överleva. Utifrån ett vårdvetenskapligt 

teoretiskt perspektiv beskrivs transition som en förändring i hälsostatus, relationer och 

roller. Det markerar en förändring av mänskliga behov där patienten måste ta till sig ny 

kunskap och förändra sitt beteende. Detta leder till patientens definition av sig själv i det 

sociala sammanhanget hen befinner sig i förändras. Vissa personer har inga problem med att 

acceptera de livsförändringar som dialysbehandlingen för med sig. För vissa blir 

livsförändringara stora att dialysbehandlingens värde börjas ifrågasättas. Den förändrade 

livssituationen fylls med begränsningar/anpassningar i både den egna och det sociala livet. 

Symtom som illamående, klåda, trötthet och törst med vätskerestriktioner samt behöva 

hemodialys flera timmar i veckan uppdelat på dagar gör att patientens livssituation förändras 

på det ena eller andra sättet. Vårdpersonalen ska arbeta för att förebygga ohälsa och ge 

trygghet i vården. Därför är det viktigt att vårdpersonalen har kunskap och förståelse för vad 

som förändras för patienter som lever med en kronisk sjukdom. Sjuksköterskans kunskap 

och förståelse för patientens livssituation och värld ligger till grund inför skapandet av en god 
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vårdrelation. Genom en ökad kunskap för patientens dagliga liv, ökar sjuksköterskan 

möjligheter att skapa en god vardag och förhindra ohälsa för dessa patienter. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva livsförändringar för njursviktspatienter som genomgår hemodialys. 

4 METOD 

Examensarbetet har en kvalitativ deskriptiv design med en kvalitativ innehållsanalys då 

intresset var att beskriva livsförändringar för njursviktspatienter som genomgår hemodialys. 

Då forskningsfrågan var öppen, beskrivande och av kvalitativ karaktär valdes en 

intervjustudie med en kvalitativ innehållsanalys som metod. Enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) studeras kvalitativa metoder kunskapen om mänskliga fenomens så som 

erfarenheter, uppfattningar, upplevelser, tankar och motiv.  

Enligt Polit och Beck (2008) är en kvalitativ innehållsanalys en metod som beskriver 

innehållet i den berättande texten genom att ta fram det karaktäristiska ur innehållet och 

genom att identifiera framträdande kategorier och teman. Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) beskriver att en kvalitativ innehållsanalys är användbar på olika texter och kan inom 

omvårdnadsforskningen granska och tolka utskrifter från digitalt inspelad intervju. Med en 

induktiv ansats innebär det för forskaren att förutsättningslöst analysera denna text. 

4.1 Förberedelser och urval 

Etikansökan sändes in till Mälardalen högskola, institutionen för hälsa vård och välfärd för 

granskning för att sedan diarieföras på akademin (Dnr HVV 2.2-179/14). När en 

datainsamling sker inom vården krävs tillstånd av chefen på den aktuella kliniken. Brev 

sändes till verksamhetschefen där studiens syfte tydliggjordes samt en förfrågan om att 

genomföra datainsamlingen på den berörda mottagningen (bilaga 1), missivbrevet till 

informanterna (bilaga 2) samt intervjuguide medföljdes som bilaga (bilaga 3).  

Efter medgivande från Mälardalens högskola samt verksamhetschefen på den berörda 

mottagningen påbörjades urvalet av informanter. Urvalet skedde tillsammans med 

sjuksköterska och läkare på den berörda mottagningen. Vissa inklusions- och 
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exklusionskriterier ställdes vid urvalet av informanterna. Dessa var att ha gått i dialys minst 6 

månader, inte lida av någon demenssjukdom eller djupare depression som gör att 

informanten inte är nåbar i intervjuer eller att frågorna tillför mer lidande, informanten fick 

dock stå på antidepressiva läkemedel. Informanterna skulle prata och förstå det svenska 

språket, fördelningen mellan könen skulle vara så lika som möjligt och ett så brett 

åldersspann som möjligt, inte patienter under 18 år, då barns upplevelser inte skulle 

undersökas.  

I första urvalet valdes 10 informanter ut. Informanterna fick en personlig inbjudan om att 

delta, en valdes bort då inklusions och exklusionskriterier inte uppfylldes efter samtal med 

informanten. Nio informanter tackade ja till att medverka. Dessa nio informanter 

informerades om studiens syfte, etiska aspekter så som informantens konfidentialitet och 

samtycke. Informanten informerades om att deltagandet kan avbrytas när som utan någon 

förklaring. Missivbrev (bilaga 2) med förfrågan om deltagande undertecknades av 

informanten och tid bokades för intervjun.  

Totalt ingick nio informanter, fem män och fyra kvinnor i åldrarna 49 till 85 år, se tabell 1. 

Tiden i hemodialys varierade från 8 månader till 15 år.  Informanterna var på dialysen 3 – 4 

gånger/vecka, 3,5– 5 timmar.  Fem av informanterna startade akut i dialys och fyra av 

informanterna var planerade starter. Fem av informanterna hade innan starten i hemodialys 

haft peritonealdialys men av olika anledningar varit tvungna att övergå till hemodialys. Två 

av informanterna hade gått den interna njurskolan på den berörda njurmedicinska 

mottagningen i dialysförberedande syfte.  

 

Tabell 1 deltagar fakta. 

Fakta n Medelvärde 

Antal deltagare 9  

Fördelning 
män/kvinnor 

 
5/4 

 

Ålder 49-
85 

64 år 

År i hemodialys 8 
mån- 
15 år 

47 månader -  
3 år och 11 
månader 

Akut start i 
Hemodialys 

5  

Peritonealdialys 
innan start i HD 

5   

4.2 Datainsamling  

Intervjuerna med informanterna skedde under vinter/våren 2012 på dialysmottagningen i 

anslutning till att patienten fick sin behandling.  Intervjuerna spelades in digitalt och 
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överfördes till datafiler, vilket underlättade för att kunna fokusera på intervjun samt att ingen 

information i berättelsen gick förlorad. Frågorna i intervjuguiden (bilaga 3) var några öppna 

frågeställningar i en viss ordning, där informanterna fick beskriva sina livsförändringar. 

Följdfrågor ställdes utifrån vad informanterna berättade. Syftet var att fördjupa eller 

förtydliga de beskrivningar som informanterna berättade. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att i intervju med informanten är det forskaren som ställer frågor och lyssnar till det 

som informanten har att berätta om sin levda värld, uttrycker åsikter och synpunkter med 

sina egna ord.  

Minnesanteckningar gjordes under intervjuerna, som stöd och vara till hjälp vid följdfrågor. 

Varje intervju kodades så att inte informantens identitet röjdes enligt konfidentialitetskravet 

(Codex, 2013). Intervjuernas längd varierade mellan 20 minuter till 60 minuter.  

Transkribering av de inspelade intervjuerna startades så snart som möjligt efter att intervjun 

skett. Intervjuerna var uppdelade på olika dagar och olika tider, vilket innebar att 

transkriberingen ibland skedde direkt efteråt och ibland fick det vänta till nästkommande 

dag eller helg. Efter transkriberingen påbörjades analysprocessen.   

4.3 Dataanalys 

Materialet analyseras med kvalitativ innehållsanalys som beskrivs av Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) där den induktiva ansatsen innebär att texten analyseras 

förutsättningslöst, texten kan vara berättelser om människors upplevelser så som att leva 

med kronisk sjukdom Avsikten var att komma så nära problemområdet som möjligt. Polit 

och Beck (2008) menar att innehållsanalys är en tolkningsprocess där sammanhanget 

uppmärksammas, syftet är att beskriva, utan djupare tolkning.  

Materialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys där syftet var att bearbeta den text 

som framkommit i intervjuerna med informanterna. Centrala begrepp inom kvalitativ 

innehållsanalys är, analysenhet, domän, meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, 

kategorier och teman. Analysen utförds i flera steg.  Samtliga intervjuprotokoll lästes igenom 

ett flertal gånger för att få en helhetsuppfattning och se att de svarade upp mot syftet.  Texten 

som helhet utgjorde analysenheten. I analysenheten framkom fyra domäner. En domän är 

delar av textmassan, en grov struktur med låg tolkning som kan vara text med variationer 

som kan delas upp i olika områden (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Dessa domäner 

var; tiden innan dialysen, starten i dialys, nutiden – här och nu samt framtiden.  

Identifiering av meningsenheter var nästa steg. Meningar i texten som hörde ihop genom sitt 

innehåll och sammanhang markerades för att lätt kunna hittas. Meningsenheterna delades 

upp i mindre meningsbärande enheter genom att identifiera citat som anses beskriva olika 

innebörder, och svarade upp mot syftet. Texten kortas ner utan att kärnan förloras för att bli 

mer lätthanterlig och bevara det centrala innehållet, vilket kallas kondensering (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Text som inte svarade på syftet uteslöts. Avsikten vara att 

enheterna inte skulle bli för vida då de lätt kan beskriva olika aspekter men de får heller inte 
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bli för snäva, då det kan begränsa texten så att den blir fragmenterad, sönderdelad, att texten 

mister sitt sammanhang. Meningsenheterna klipptes ut digitalt och sparades i ett särskilt 

dokument.  

De meningsbärande enheterna kondenserades genom att texten kortades ner utan att kärnan 

förlorades för att bli mera lätthanterliga och samtidigt bevara det centrala innehållet för att 

sedan märkas med en kod. En kod är en etikett som beskriver innehållet. Koden togs fram 

genom att se till de meningsbärande enheternas innehåll. Koderna skrevs ut på papper, de 

jämfördes och sorterades in i 12 underkategorier utifrån jämförelsen av likheter och 

skillnader, viktigt var att alla koder kunde kategoriseras med dem fick inte passa i flera olika 

underkategorier. Underkategorierna grupperades och bildade sex kategorier. Två av 

underkategorierna förblev kategorier.  Dessa kategorier utgjorde det manifesta innehållet. 

Det manifesta innehållet fokuseras på det uppenbara, det synliga som texten säger (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2012) 

Slutligen formulerades tre teman, utifrån det latenta innehållet som framgick i intervjuerna. 

Att skapa teman blev att binda samman det underliggande budskapet i ett antal kategorier, 

den röda tråden. Teman, där det latenta innehållet i intervjuerna framgår, det texten handlar 

om, såsom osynliga mönster(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Dataanalysen kan ses i 

tabell 2. 

Tabell 2.  Analysschema 

 
Meningsenhet  

 
Kondenserad  
meningsenhet  

 
Kod 

 
Underkategori 

 
Kategori  

 
Tema 

Man är ju 
väldigt 
bunden, man 
måste ju hit, så 
att ja, jag åker 
ju hit fyra 
dagar i veckan 
och dem andra 
dagarna som 
jag är ledig får 
jag vila lite 
grann  

Väldigt bunden, 
måste hit. Fyra 
dagar i veckan 
andra dagar, 
vila  

Bunden Begränsad till 
tid och rum  

En 
begränsad 
livssituation 

Från 
frihet till 
fången- 
skap 

4.4 Etiska överväganden 

Fyra allmänna huvudkrav finns för att skydda informanterna som är delaktiga i studier, dessa 

är informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet 

(Codex, 2013).  
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Informationskravet innebär att informanterna har rätt att bli informerad om vad syftet med 

examensarbetet är samt att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin 

medverkan när som helst, informationen skall omfatta allt som kan tänkas påverka deras 

villighet att delta (Kvale & Brinkmann, 2009, Codex, 2013). Genom att informanterna har 

fått informationsbrev innan där det framgår att deltagandet var frivilligt och att det 

framkommer att de har rätt att avsluta sin medverkan när som helst utan att motivera varför.  

Samtyckeskravet innebär att samtyckes ges, att informanterna vill delta i examensarbetet och 

inte får utsättas för några krav eller påverkan utan själva bestämmer över sin medverkan, de 

kan när som helst avbryta utan att det medför negativa konsekvenser, i vissa fall bör 

samtycke inhämtas från vårdnadshavare (Codex, 2013). Informationsbrev med intervjuguide 

skickades till medicinkliniken med önskemål om godkännande för att genomföra 

examensarbete på den berörda mottagning, skriftligt svar mottogs med godkännande. 

Informationsbrev till informanterna delades ut personligt av författaren och när 

informanterna skrev under informationsbrevet med sin namnteckning godkände de sitt 

deltagande. 

Konfidentialitetskravet gäller för alla som deltar i examensarbetet, informanternas identitet 

skyddas med kodning av det utskrivna materialet, lagring av uppgifterna ska vara så att det 

praktisk är omöjligt att komma åt dessa uppgifter för utomstående (Codex, 2013).  

Anonymitet ska vara ett grundläggande kriterium i all forskning vilket innebär att 

informanten ska vara anonym så att ingen läsare ska känna till vilken informant som ingår i 

studien. Kan inte anonymitet hållas, ska konfidentialitet lovas till informanten (Polit & Beck, 

2008). I urvalet till denna studie var informanterna kända för författaren och konfidentialitet 

lovades till informanterna. 

Nyttjandekravet har tillgodosetts, informationsmaterialet som insamlats är endast avsedda 

till detta examensarbete (Codex, 2013), datamaterialet kommer att förstöras när 

examensarbetet är avslutat.  

Etiskt övervägande har gjorts då jag arbetade inom njurmedicin men inte arbetade på den 

berörda mottagningen och inte har någon vårdrelation med informanten under 

examensarbetets gång.  Genom mitt klädval, att inte vara klädd i landstingets arbetskläder 

kunde jag vara mer anonym och inte vara där som vårdpersonal utan enbart i syftet att 

genomföra ett examensarbete.  Informanterna informerades om att det inte fanns något 

intresse av att göra en bedömning av deras tid när de varit inneliggande på den 

njurmedicinska avdelningen där jag arbetade och informanterna har fått information om 

konfidentialitet som innebär att deras identitet skyddas genom hela studien. 
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5 RESULTAT  

Resultatet kommer att redovisas i första hand utifrån kategorierna som framkom i analysen. 

Dessa kategorier är; en begränsad livssituation, beroende, att vara, att komma vidare, 

tacksamhet och acceptans. Alla kategorier är lika viktiga för resultatet trots att vissa 

kategorier är mer omfattande än andra. Tre teman framkom i analysen, Från frihet till 

fångenskap, övergång till ”det nya livet” samt det nya livet, dessa redovisas under 

sammanfattande teman.  

Tabell 3. Redovisning av Teman, kategorier och underkategorier  

 
Underkategorier 
 

 
Kategorier 

 
Teman  

Begränsningar i tid och 

rum 

 
 
En begränsad livssituation 

 
 
 
 
 
Från frihet till fångenskap 
 
 

Begränsad ork och 
energi 

Fysiska begränsningar 

Förändringar i sociala 
relationer 

Beroende av dialysen  
 Beroende Beroende av ”andra” 

Trygghet  
Att vara 

 
 

Övergång ”till det nya livet” 
Gemenskap 

Hopp  
Att komma vidare 

Hälsofrämjande hållning 

  
Tacksamhet 

 
 
Det nya livet 
 
 

 
Acceptans 

5.1 En begränsad livssituation 

En begränsad livssituation kan beskrivas som störningar i vardagen, hinder som gör att man 

inte kan utföra vardagliga saker som tidigare. I denna kategori kommer följande 

underkategorier att presenteras: Begränsningar i tid och rum, begränsad ork och energi, 

kroppsliga begränsningar och förändringar i sociala relationer.  
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5.1.1 Begränsningar i tid och rum 

Att känna att tiden styr livet gör många gånger att patienten upplever begränsningar. 

Begränsningar i att inte kunna planera för andra saker den dagen. Patienten måste infinna 

sig på dialysen de tider som är tilldelade. Vidare beskrivs att de dagar de var på dialysen 

kunde inga andra aktiviteter planeras in, dagen var förstörd. ”Det går inte att göra någonting 

den dagen… den är ihjälslagen, ja jag har alltid eftermiddags dialys förutom på söndagar då 

åker jag hit kvart i sju och då är den dagen förstörd”(HD06). 

Dialysen ses som ett måste, men kunde även jämföra med att ha ett arbete då dialysen 

upptog lika mycket tid och blir en del av vardagen. Skillnaden här är att man aldrig är ledig, 

behandlingen pågår 52 veckor om året och ingen semester finns inräknat i detta och ingen 

belöning utdelas i form av lön. Högtider så som jul och midsommar som brukligt brukas firas 

med familj och vänner var inget som var självklart, dialysen behövdes för att må bra. 

Dialysen blev till en rutin och jämställdes med ett arbete. ”… det här är ju mitt jobb… det är 

så jag tänker för att det ska bli positivt för det är ju en märklig tillvaro egentligen… men det 

måste ju gå”(HD02). 

De fasta tiderna som dialysbehandlingen innebar, gav små möjligheter till spontanitet i livet. 

Dagarna blev likartade då möjligheterna till att resa bort ett par dagar blev svårt då dialysen 

oftast sker varannan dag. 

Dialysbehandlingen medförde en förändrad livsstil genom att arbetslivet påverkades och fick 

många gånger komma i andra hand. Många gånger blev möjligheterna att kunna arbeta fullt 

ut begränsat och arbetsuppgifterna förändrade då det måste finnas tid för 

dialysbehandlingen, att ge upp dessa drömmar på grund av begräsningarna i tid och rum 

påverkade hela livet, både ekonomiskt och socialt. ”… jag jobbar deltid… så när jag blir trött, 

kan jag åka hem… jag är egentligen inte sjuk, utan det är de timmarna jag är här, då man inte 

erbjuder kvälls och nattdialys här…” (HD07). 

Att vara låst av tiderna när dialysen skulle ske, gjorde att önskan om en mer flexibel tillvaro 

visade sig hos informanterna. Informanterna menade att med öppettider som mer var 

anpassade för patienten och dennes liv skulle göra tillvaron mer obegränsad, att kunna 

komma efter arbetsdagens slut och få dialys. Även önskemål om att dialysmottagningen 

skulle vara öppen på natten fanns, att koppla upp sig sent på kvällen och sedan kunna sova 

under dialysen som en naturlig del av dygnet, gjorde att tiden skulle kännas mer effektiv.  

Man ska ju hit dem här tiderna… tiderna kan man inte styra… det är ju svårt… jag tycker att 

man skulle ha ett större tidsområde, kanske från åtta på morgonen till 22 på kvällen och 

kanske på vissa avdelningar att man skulle kunna köra nattdialys i mindre omfattning och så 

skulle man kunna ha satellit stationer, det känns vansinnigt att skjutsa folk 6-7 mil när man 

skulle kunna ha mindre stationer ute (HD07). 

Bara att ta sig till och från dialysen kunde vara tidkrävande och jobbigt. Vissa kunde ha flera 

mil, upp till tio mil tur och retur för att ta sig till dialysen.  Det blir många timmar i veckan att 

bara ta sig till och från behandlingen då inte behandlingen finns på alla sjukhus i länet. 
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5.1.2 Begränsad ork och energi 

Tröttenhetens som kommer i samband med dialysbehandlingen beskrevs som både fysisk 

och psykisk. Den fysiska tröttheten likställs med att känna en brist på energi som medför en 

minskad ork när det kommer till att delta i de dagliga aktiviteterna. Kroppen kom att kännas 

svagare än tidigare och benen orkar inte lika mycket som tidigare.  ”Jag har önskan om att gå 

ut och springa lite, förut gick jag mycket ute i skogen men det går inte nu för att jag inte orka 

och sedan för att jag har dålig balans” (HD03). 

Att hela tiden vara tvungen att tänka på vilken mat som var lämplig att äta och att inte intaget 

av vätska blev för mycket, upplevdes som begränsningar i vardagen. När energin och orken 

tröt blev intaget av energi minimalt och ledde till en ond cirkel.  ”Man ändras som person 

man blir lätt irriterad ... äter sämre inget smakar … man orkar inte lika mycket … Ja man blir 

trött irriterad…” (HD04). 

Den psykiska tröttheten upplevdes som att vara likgiltig, att inte orka ta sig för någonting. 

Tålamodet och orken att orka med vardagen blev begränsad, samtal med andra människor 

kunde vara nog så energi krävande. Den fysiska och psykiska tröttheten patienterna kände 

hade en tendens att ta över livet och viktiga saker i vardagen går förlorad. ”Jag tycker att det 

är jobbigt, mycket jobbigt… jag skulle helst vilja slippa… bara ta en tablett… eller också ha det 

hemma… slapp resorna…” (HD03). 

Många upplevde en trötthet efter dialysen, kroppen kändes tom på energi och kroppen 

uttryckte ett behov av vila, en stund av återhämtning blev tvunget eftersom tröttheten var så 

stor, perioderna av trötthet blev en del av vardagen och ledde till en begränsning i vardagen. 

5.1.3 Fysiska begränsningar 

Att vara begränsad i sin fysiska förmåga kunde leda till en känsla av sorg. Sorg över att inte 

kunna vara lika aktiv som innan vilket kunde leda till att livskvalité minskade.  Det kunde 

kännas smärtsamt att se andra vara aktiva och göra saker som var självklara att göra tidigare 

men som nu inte fanns ork till på grund av sjukdomen. 

Rädsla kunde göra att informanterna begränsades i sitt dagliga liv. Informanterna vågade 

inte utföra vissa saker på grund av rädslan att göra sig illa. Rädslan över att inopererade 

accesser skulle bli förstörda och inte kunna användas i behandlingen eller okunskapen om 

det som var inopererat.  

Slangar och sånt som dem opererade in och jag tänkte ohh ohh hahahaha jaaaa… då blev jag 

skit rädd ska man ha massa slangar och skit i… då sa dem – du ska ha en fistel, fistel det låter 

som en växt ungefär (HD04) 

Frustration kunde infinna sig då informanterna inte lägre kunde lita på sin kropp. 

Frustrationen över att kroppen fysiska mående varierar från dag till dag, att informanterna 

aldrig kunde veta hur de skulle må gjorde att känslan av att vara begränsad i kroppen kunde 
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infann sig. Även en känsla av att kroppen svek när den inte orkade som tidigare, kroppen 

upplevdes som opålitlig och otrygg. Det krävdes mer tid att utföra vissa saker än tidigare.  

Så det är ju en sån där grej man funderar på ibland tänk att få bli frisk, få tillbaka det där livet 

man hade… man är ju aldrig helt hundra… det är alltid nåt skit man känner sig… det är som 

om nån är på huvudet men vissa dagar är bättre än andra men det är aldrig riktigt bra man 

känner att det är något som fattas… ja helt klart i alla fall jag… så är det(HD02). 

Att inte veta hur måendet för dagen skulle vara från dag till dag och inte kunna planera 

långsiktigt kunde medföra en ovisshet som kunde upplevas som svår och utanför den egna 

kontrollen för informanterna. 

5.1.4 Förändringar i sociala relationer 

Många av informanterna beskrev att de hade förändrats sedan sjukdomen kommit in i deras 

liv. En del hade svårt att acceptera förändringarna då de även kunde vara svårt att känna igen 

sig själv. Att tröttheten spelade så stor roll i detta nya liv gjorde att de upplevde sig själva som 

tråkiga. Tröttheten gjorde att de inte orkade umgås vilket i sin tur ledde till att de sociala 

relationerna försämrades.  Drömmarna och hoppen inför framtiden fick hastigt ändras till att 

få vardagen och livet att gå ihop i det nya.  

Jag jobbade, hade familj och så och så åkte jag på det här på äldre dar kan man säga, det blev 

ju lite snopet hade inte tänkt avsluta mina dar på det här visset. Verkligen inte alltså, jag hade 

ju tänkt att jag och frugan skulle ut och resa och hitta på lite grejor (HD02). 

På grund av fysiska förändringar/nedsättningar i kroppen på grund av sjukdomen var 

hjälpmedel något som tillkom för att klara vardagen. En del upplevde att dessa hjälpmedel 

utgjorde ett hinder som gjorde det svårt att fungera i vardagen men även försvårade de 

sociala relationerna. Kroppens mående kom i fokus. På grund av de fysiska nedsättningarna 

hade förändringar fått göras i de egna relationerna, det som tidigare klarades av måste nu 

hjälp tas av andra. Förändringar som kunde vara stora för alla parter i relationen. ”Maken 

har varit tvungen att börja lära sig att laga mat det är en stor förändring… han sköter det 

mesta i hemmet idag, han städar, handlar, vi hjälps åts med maten idag”(HD09). 

Svårigheterna att ta sig ut från hemmet på grund av olika orsaker gjorde att de blev hemma 

allt mer. Tryggheten över hemmet och känslan av hemmet som en skyddad zon där de kunde 

känna sig bekväma i sällskapet av sin familj och nära vänner som alla var insatta i hur det 

var. ”Förr var jag mera ute och gjorde jobb nu har det blivit så att jag bli kvar hemma och 

sitter och räknar jobb…” (HD07).  Även arbetsplatsen kunde upplevas som en trygg zon där 

arbetskamraterna var en del av familjen, där behövdes inga förklaringar göras, varför 

humöret eller måendet inte var på topp, utan acceptans var en självklarhet. 
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5.2 Beroende 

Att ständigt vara beroende av andra eller maskiner för att leva, begränsar många gånger livet 

för njursviktspatienter. Att inte helt kunna vara oberoende som i tidigare liv utan hjälp måste 

tas av andra för att överleva kan vara påfrestande. I kategorin ett ständigt beroende kommer 

följande två underkategorier att presenteras: beroende av andra och beroende av dialysen. 

5.2.1 Beroende av andra 

Beroendet av stöd ifrån anhöriga upplevdes av informanterna som stort och viktigt. Det var 

främst de närmaste runt om kring som hjälpte till med de vardagliga sysslorna. Det framkom 

en viss trygghet att få hjälp av dem som är närmast och vetskapen av att de finns där för dem, 

vilket skapade ett fokus på att kunna komma vidare i livet. Det var viktigt med denna hjälp 

från anhöriga och vänner som kunde stötta såväl praktiska göromål som det emotionella och 

gjorde övergången till det nya lättare. Samtidigt kunde det upplevas som obekvämt att vara 

beroende av andra. Skapande av jobb för andra för att behovet av hjälp måste tillgodoses 

kunde ge en känsla av att vara beroende, att förlora denna kontroll över sitt eget liv kunde 

skapa frustration. Frustration av att kunna göra själv, men att det inte går.  

Ja nu, nu stortrivs jag ju, jag får så stort stöd så stort stöd… så det är inte klok åt det. Jag har 

en som säger, - du ska inte gå bort från mig… nej och min syrra hon är lika dan hon med, hon 

säger - du får inte försvinna… hon trodde att jag skulle dö… (HD08). 

En del informanter valde att anpassa sig till den nya situationen och andra försökte att styra 

vårdarna i ett försök att behålla den egna kontrollen.  Vårdberoende handlade många gånger 

om relationen till de som vårdade och många gånger valdes en anhörig istället för en formell 

vårdare. Stödet från personalen på dialysen upplevdes som värdefullt och som stor hjälp i 

vardagen. Här var deras kunskap till stor hjälp och tryggheten som de uppvisar i sin 

yrkeskunskap blev till hjälp i strävan att komma vidare. Komma vidare till ett oberoende eller 

känslan av att vara oberoende. Bara vetskapen att hjälp fanns gjorde det lättare. 

Det känns lite mer meningsfullt med dialysen, jag kan rekommendera att köra själv men 

däremot hade jag tänkt att jag skulle sticka mig här själv men det går inte för nu fick jag fisteln 

här på höger och jag är högerhänt och den här är helt värdelöst… så det blir nog så att dem får 

hjälpa mig i stort sätt (HD02). 

Att veta att hjälpen fanns nära tillhands gjorde att vissa situationer upplevdes lättare och 

känslan av att vara beroende av andra kunde upplevas som någonting positivt i stävan mot 

självständighet och meningsfullhet i sin behandling. 

5.2.2 Beroende av dialysen 

Vissa gånger räckte det inte att ta hjälp av andra människor utan hjälp måste tas av maskiner 

för att överleva. Att det är maskinen som gör att man lever kunde ge både skuldkänslor men 
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även tacksamhetskänslor. Skuld att ens egen kropp inte klarar av att överleva själv men 

tacksamheten att dialysmaskinen fanns så att livet kunde fortsätta levas. Maskinen blev en 

livlina för att överleva och något man inte klarar sig utan, ett beroende. ”Jag kan inte leva om 

jag har dialys, nä… det är ju därför jag lever”(HD08). Informanten beskrev att dialysen 

hindrar livet från att levas men samtidigt är det dialysen som gjorde att informanten lever.  

Ibland blev måendet uppenbart och symtom som illamående, mycket vätska i kroppen och 

klåda tillkommer. Illamående gjorde att det blev svårt att få i sig näring på ett optimalt sätt 

för informanterna. Näringen behövdes för att få energi och att klara av dagen. Ibland kunde 

illamåendet lätta om maten intogs i små portioner och ofta.  Klåda var ett typiskt tecken på 

att det är obalans i kroppen, egenvården att smörja in sig med någon form av mjukgörande 

blev inte tillräcklig för informanterna. Ibland kunde törsten vara svår att stå emot och ett för 

stort vätskeintag ledde till att vätskan ansamlas i kroppen hos informanterna. För mycket 

vätska i kroppen ledde till att det blev svårt att andas för informanterna samt en ökad 

svullnad i kroppen och det som hjälpte var dialysen.  Beroendet till maskinen blev uppenbart 

då en stund i maskinen kunde ta bort en del av det som var illabefinnande och gjorde så att 

informanten mådde bättre. ”Må illa, diarré, kliar överallt… det är jobbigt… då känner man att 

åhhh… jag skulle behöva till dialysen… mycket vätska… det är jobbigt… man kan knappt 

andas” (HD05). Beroende av någonting betyder i sin enklaste mening att uppleva någonting 

som svårt att leva utan och i dessa fall livsavgörande för ett bra mående. 

5.3 Att vara 

Att vara beskrevs då patienten separerats från sitt tidigare liv och kommit vidare i nästa fas, 

patienten kunde uppleva en neutral zon där livet stannar upp för ett tag, en känsla av 

trygghet och gemenskap i det som kommer att bli det nya, övergången till det nya livet. 

Kategorin har två underkategorier och presenteras med titlarna, trygghet och gemenskap. 

5.3.1 Trygghet 

Informanterna hade ett behov av trygghet, detta kunde skiljas från person till person och 

situation till situation. Att få vara trygg i sin vardag är något som informanterna hade behov 

av, och detta för att kunna skapa relationer i deras dagliga liv med andra människor. Känna 

trygghet var en känsla informanterna kände som ett välbefinnande inom sig.  För vissa av 

informanterna kunde trygghet vara att få mat för dagen och att de kunde ta hand om sin 

familj. För andra av informanterna kunde trygghet vara att de fick en trygg vårdmiljö, att de 

kunde uppleva trygghet till de som hjälpte, att våga lita fullt ut till dessa människor. 

Upplevelsen att informanterna kunde känna trygghet gjorde att de blev lugna.  En trygg miljö 

kunde uppfattas som vänlig och varm. ”Vant att komma upp hit, det var varmt och trevligt, så 

man var ganska lugn i alla fall… det kändes bra”(HD06). 

Trygghet är något som var viktigt i det dagliga livet för informanterna. Kunde inte 

informanterna uppleva trygghet i sin familj, på arbetet så fungerade inte livet fullt ut.  



  

21 

 

Otrygghet kunde skapa upplevelsen av att känna sig som en halv människa.  Allt som hände 

och allt man gjorde blev bara halvbra. Att våga tro på personalen som fanns när de blev 

beroende var väldigt viktigt för att upplevelsen av trygghet skulle infinna sig 

Jag har mått dåligt när jag fått dialysen, har frusit, svettats och haft frossa och allt möjligt, 

men personalen här upp är underbara det kan man inte säga något om, dem är små änglar 

som går här på jorden! (HD09). 

Trygghet är en upplevelse som alla strävade efter. Trygghetskänslan var något centralt och 

kunde ses som ett mått på livskvalité. Trygghet kunde vara en upplevelse som beskrevs som 

tillit, värme, harmoni och ett lugn men det kunde även upplevas som trygghet till livet, ett 

samspel med omgivningen beskrev informanten.      

5.3.2 Gemenskap 

Gemenskap är något som finns runt om kring oss hela tiden, där vi bor, arbetar och på 

fritiden och är något centralt i våra liv. Att kunna sig behövd och betydelsefull var något 

grundläggande för alla informanterna. Gemenskap hade en stor betydelse för hälsan och 

skapade en möjlighet att klara av det dagliga livet.   

Att ha någon vid sin sida var betydelsefullt för informanterna som upplevde svårigheter i 

vardagen. Gemenskap innebar ett delande med en annan människa. Det kunde vara en 

familjemedlem, en vän, vårdpersonal, medpatient eller någon annan i omgivningen som hade 

påverkan på livssituationen. I citatet nedan beskriver en informant samhörigheten på 

dialysen med de andra medpatienterna. Att dela samma vardag gav en gemenskap som 

betydde mycket för informanterna. 

Här är man inte ensam… idet hela så att säga… nu har man kompisar… det är samma… vi är 

samma gäng… man blir som ett gäng… liksom här… pratar och … precis som om man blir 

vänner… man skrattar och man… jaa… som nere på avdelningen först är man sjuk när man 

kommer… men sen måste man ut och spana om det är flera där och … jag vill ju prata med alla 

så det är inge problem så men att … här har jag jätte mycket goa vänner (HD05). 

Gemenskap upplevdes genom samvaro tillsammans med andra som vågade stanna kvar och 

lyssna det kunde lätta på bördan som informanten hade. Genom att dela rum med någon 

man kände samhörighet och gemenskap med kunde leda till att informanten upplevde att ha 

en bästa vän, vilket gjorde att tillvaron kändes lite lättare. 

Bra kompisar, det är bra kompisar… jag låg med en bra kompis men så har dem placerat om 

någon och det kan vara så … ibland kan man hamna med någon som är himla pratsjuk… det är 

det bästa när man hamnar med en bästa vän… att dem pratar (HD08) 
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Vetskapen att kunna känna att det fanns andra i samma situation gjorde att det blev lättare 

att gå igenom behandlingen och den gemensamma kunskapen informanterna införskaffat sig 

gav en trygghet i vardagen.    

5.4 Att komma vidare 

I denna kategori har patienten kommit ett steg vidare och kunde nu påbörja sin vandring mot 

det nya. Patienten kunde genom hälsofrämjande hållning se en ljusning och genom hoppet 

kunde patienten längta till en förändring. Kategorin har två underkategorier hopp och 

hälsofrämjande hållning. 

5.4.1 Hopp. 

När det tyngsta tiden i sjukdomsförloppet hade passerats börjar informanterna att hoppas att 

en vändning skulle komma och förmågan att kunna se framåt började vakna till hos 

informanterna. En önskan om att kunna få ett liv utan sjukdomen, få en ny njure 

transplanterad gjorde att hoppet levde. Livet i dialys är ett liv i parentes som genom en 

njurtransplantation möjliggjorde ett nytt liv eller att återfå sitt gamla liv ”Transplanterad… 

jajamensan start livet igen, livet nu är bara en parentes” (HD 04). Den nya njuren skulle 

förändra allt och starta något nytt, det nya livet. Nya livet med den nya njuren. 

Det skulle vara helt underbart… det skulle starta livet igen liksom förstår du? Jag är på halv 

låga nu jag ligger som i en svacka nu i startgropen för att springa iväg, där ligger jag 

fortfarande och guppar fortfarande… HD04) 

Informanterna beskrev hopp som någonting de behövde för att försöka lindra lidandet. 

Genom att korta stunder kliva utanför sin patientroll och få vara den person informanterna 

var innan sjukdomen kom in i deras liv.  

Upplevelsen av hopp var att kunde göra de vardagliga sakerna när som helst utan krav och 

begränsningar så som det var tidigare innan sjukdomen kom in i deras liv. 

Jag jobbar hos XXX och det älskar jag och jag saknar det jättemycket… så nu är det min dröm 

att jag ska få en ny njure som funkar så att jag kan komma tillbaka till jobbet, åååhh… det är 

verkligen min högsta önskan just nu…(HD05). 

Informanterna slutade aldrig att hoppas och att ha något att hoppas på, något som kunde 

vara en lugnande effekt i denna nuvarande vardag. Detta kunde medföra att livet blev lättare 

och målet blev tydligare. Att ha någon som fanns där och hjälpte den att komma vidare var 

betydelsefullt och viktigt. Någon som trodde på en framtid att komma tillbaka gav stöd och 

hopp om förbättring för informanterna. 
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Jag var nere… jag sjönk… ja livskraften försvann jag flöt bort helt enkelt… jag orkade inte med 

någonting… nej nej det fanns … jag vet inte… det rann bort allting… livet tog slut där helt 

enkelt… men det fanns dem som ”proppade mig”… jag hade stöd bak i ryggen och tack vare 

det… som jag kom tillbaka ja ... jag blev en helt annan människa… det var en som sköt på mig i 

ryggen… och sa det får inte vara på det här visset… det går inte… gav hopp… och på det visset 

kom jag tillbaka, ja…(HD08). 

Hopp var en viktig del i livet för att informanterna skulle uppleva hälsa och välbefinnande, 

förvissa kunde hopp vara nödvändigt för att livet skulle vara gott. Hopp kunde vara en inre 

drivkraft, en positiv kraft som gav styrka och hopp om framtiden, att kunna gå vidare i livet 

och planera för framtiden. Hopp kunde även vara att få känna sig värdefull och behövd av 

andra. Omgivningen kunde stödja informanternas upplevelse av hopp exempelvis när 

vårdpersonalen eller en nära anhörig bekräftade och tog sig tid att sitta ner och lyssna på 

informantens berättelse. 

5.4.2 Hälsofrämjande hållning 

Det fanns viktiga skillnader att förebygga sjukdom och att främja hälsa. Hälsofrämjande 

hållning handlade om den process som skapade förutsättningar för informanten att öka 

kontrollen över sin egen hälsa.  Åtgärderna för att skapa detta var olika för varje informant. 

Att få vara självständig i sin behandling och inte beroende av andra upplevdes som 

hälsofrämjande. Att själv kunna styra sin behandling och ha kontroll gav en känsla av 

välbefinnande. ”Jag gör allt men dem sätter nålar. Det är jätteskönt att vara självständig” 

(HD 02). 

Många njursjuka patienter led av trötthet vilket oftast ledde till inaktivitet. Informanterna 

blev lätt tröttare och orkade inte lika mycket som innan utan blev sittande och tog sig inte för 

att komma ut och röra på sig och detta ledde till att tröttheten ökade – en ond cirkel. Därför 

var det ännu viktigare att komma ut och röra på sig för att bryta den onda cirkeln och den 

negativa inverkan. Genom fysisk aktivitet kunde det psykiska måendet förbättras och ge en 

”må bra känsla” i kroppen som gav kraft att fortsätta med behandlingen.  Fysisk träning är 

viktig för friska för ett hälsosammare liv och det samma gällde för informanterna.  ”Jag går 

mycket, mycket i naturen, jag går tre kilometer varje dag även de dagar jag är här, jag gör det 

hela tiden, hela tiden” (HD04). 

Att ha ett fritidsintresse att fly till för att glömma vardagen och hämta kraft upplevdes vara 

skönt. Det skingrade tankarna. Att ha en rik fritid utgjorde kärnan i att uppleva sig som en fri 

människa.  

Att ha något fritidsintresse gör att tankarna kan skingras för stunden och känslan av välbehag 

och tillfredställelse kan infinna sig. Behöver ha lite annat att göra också bland sjukdom och det 

andra. Så det är rätt så skönt att komma ut ett tag tycker jag, att träffa lite andra och se vad 

som finns… ja man behöver det (HD01). 
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Hälsofrämjande hållning syftade till att främja en god hälsa vilket ledde till en ökad kontroll 

och förmågan att kunna påverka sin egen hälsa. Informanternas som mådde bra hade lättare 

att ta till sig ny kunskap och delaktigheten och upplevelsen att kunna påverka sin egen vardag 

till ökad självkänsla. 

5.5 Tacksamhet  

Att komma vidare och integrera i det nya livet gjorde att många av informanterna kunde 

uppleva en form av tacksamhet. En tacksamhet som upplevdes som ett välbefinnande, i det 

nya. En förutsättning att känna lycka var att känna tacksamhet, även för det informanterna 

tog för givet i livet. Att andas utan problem, röra sig obehindrat, att ha fungerande njurar. 

Var att vara frisk 

Tacksamhet kunde vara användbart när svåra perioder skulle gås igenom. Tacksamhet till det 

som höll kroppen vid liv och att informanten kunde leva vidare gav en känsla som många 

gånger kunde vara obetalbar. ”Det är underbara att det finns dialys…”(HD05) Att dialysen 

fanns och var källan till att informanten kunde leva vidare upplevdes som underbart. 

Tacksamheten gav även näring åt relationer och påminner informanten om hur värdefullt det 

var att ha familj och vänner. Tacksamheten gjorde att upplevelsen kan bli mera positiva och 

att det kunde gå lättare när förändringar skedde. Tacksamhet gjorde så att negativa känslor 

förebyggdes, det är otroligt svårt att vara ilsken eller bitter när tacksamhetskänslor fanns 

beskrev informanterna. Genom att uttrycka sin tacksamhet över de nya sakerna i livet dröjde 

det längre innan det togs för givet. ”Dialys och fistel är fantastiska grejor”(HD04).  

Tacksamhet är någonting som inte kostar men kan ge så mycket tillbaka. Tacksamhet kunde 

ge en känsla av tillfredställelse och en vilja att säga tack. 

5.6 Acceptans 

Ett accepterande förhållningsätt innebar inte att avstå från att söka förändringar i en svår 

situation i livet, utan innebar att informanterna slutade föra krig mot den nya tillvaron. 

Acceptans innebar många gånger att välja att både se till de inre och yttre möjligheter som 

fanns utan att försöka fly eller döma ut den. 

Jag måste säga att jag är nöjd och har inget att klaga på varken här uppe eller på avdelningen… 

det är mitt jobb… det är så jag tänker för att det ska bli positivt för det är en märklig tillvaro 

egentligen… men det måste ju gå (HD02). 

För att viljan skulle finnas att förändra och gå vidare måste informanten acceptera att det har 

hänt oavsett hur jobbigt eller hemskt det än hade varit, för att kunna komma vidare i livet. 

Först behövde informanterna acceptera för att kunna agera, förändra så att det blir 

annorlunda eller förbättra. Att ha olika former av upplevelser inför det som hänt och tänka 
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tanken ”varför just jag” om att drabbas av sjukdom, njursvikt, var inte konstigt eller fel, och 

det behövde inte betyda ett accepterande av sjukdomen, men ett accepterande att just nu ser 

livet ut så här. Gjorde informanterna inte det, kunde informanternas livssituation bli mycket 

värre och lidande blivit mycket större. 

Det känns… det känns bra för att jag vet att jag behöver den och jag mår bra när jag kommer 

hem… när jag fått den… när jag känner mig ren och fin på insidan så att… jag tycker inte det är 

så jobbigt... jag har väldigt nära, jag har inga långa resor… nej så att, jag tycker inte att… nää 

(HD05). 

Acceptansen av livet som det är just nu, gjorde det möjligt att minska lidandet och få en bra 

vardag som fungerar utifrån de förutsättningar som fanns just nu för informanterna. 

5.7 Sammanfattande teman 

Livsförändringar för njursviktspatienter som genomgår hemodialys framträder som tre 

teman, från frihet till fångenskap, övergång till det nya och det nya livet, se figur 1 nedan. 

När förändringar sker i patientens hälsa, från att vara frisk och sedan drabbas av sjukdom 

kan patienten hamna i kris vilket kan leda till förändringar i patientens liv. Detta kan 

förklaras genom att patienten upplever en separation från sitt gamla liv, livet innan 

sjukdomen. I detta första tema, från frihet till fångenskap ses många hinder så som 

begränsningar och förändringar som hindrar dem att leva det liv som fanns innan 

insjuknandet.  

Det andra temat som framkom i resultatet är, övergången till det nya, den neutrala zonen. 

Att bara vara, en stund att stanna upp eller en transportsträcka till det nya. Här kan 

patienten uppleva olika upplevelser som påverkar patienten på olika sätt, trygghet, 

gemenskap, hopp men även sorg, förlusten av det gamla livet blir framträdande här. Denna 

tid kan variera från människa till människa. 

I det tredje temat, det nya livet, i nystarten upplever patienten en mer stabil tillvaro, 

patienten går vidare i sin nya roll och kan uppleva en tacksamhet och har accepterat det nya, 

inte alltid ett accepterande till sjukdomen. Här kan nya idéer födas som leder människan på 

en ny väg i livet och nya roller i relationer skapas. 
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Figur 1 Sammanfattande teman 

De tre sammanfattande teman som framkom i resultatet visar att övergångarna sker med en 

viss överlappning. Inget klart avslut finns. Resultatet visar att livet i hemodialys upplevs som 

fångenskap då livet är begränsat både i form av tid men även den egna kroppens 

begränsningar. När en tid har gått infinner det sig ett lugn, en stund att vara för att komma 

vidare innan tacksamhet och acceptans till det nya kan infinna sig. 

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt kommer inledningsvis resultatet att diskuteras i förhållande till tidigare 

forskning och det vårdvetenskapliga perspektivet. Detta innebär att viktiga fynd som har 

framkommit i resultatet lyfts fram och relateras till tidigare forskning och teori samt om 

resultatet kan påverka kunskapsutvecklingen inom vårdvetenskapen med inriktning 

omvårdnad. Sedan följer metoddiskussion där den aktuella metoden diskuteras och 

resultatets trovärdighet och kvalité. Avsnittet avslutas med en etiskt övervägande. 
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till 
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6.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva livsförändringar för njursviktspatienter som genomgår 

hemodialys. Resultatdiskussionen kommer att diskuteras utifrån de tre teman som 

framkommit i resultatet.  Dessa tre teman var, från frihet till fångenskap, övergång till det 

nya och det nya livet.  

Att beskriva livsförändringar ur vårdvetenskaplig synvinkel är komplext och svårt.  I detta 

examensarbete är det njursviktspatienter i hemodialys och deras livsförändringar som är i 

fokus. Detta första tema från frihet till fångenskap kan ses som den första fasen hur patienten 

upplever sin transition, separationen. Separationen från det tidigare livet, livet när 

sjukdomen inte fanns. Som teoretiskt perspektiv har transition använts beskrivet av Meleis 

(2007), som menar att transition är ett viktigt begrepp i vården. Dessa övergångar kan ske 

när patienten är i kris eller i en förändring. I vården möter sjuksköterskor patienter som 

genomgår transition genom förändringar i deras hälsa vilket kan leda till att patientens 

definition av sig själv i det sammanhang hen befinner sig i förändras. Detta beskriver 

Schumacher och Meleis (1994) som hälso- och sjukdomsrelaterad transition. Sjuksköterskan 

kan utföra olika handlingar för att hjälpa patienten i sin livssituation men patienten kan 

uppleva något helt annat i det ögonblicket eller den stunden som handlingen utförs. Det är 

därför viktigt att sjuksköterskan har kunskap om sin patient då varje patient är olika. Det är 

lätt att jämföra patienter med varandra då de sökt hjälp inom vården och det är här 

svårigheten kommer för sjuksköterskan att se varje patienten som en egen individ, enlig 

Meleis (2007) är detta fundamentala frågor för omvårdanden av patienten. Hur kan 

vårdpersonalen förbereda patienterna bättre och ge mer stöd till dem som tvingas starta i 

hemodialys behandling?  

Resultatet i arbetet om livsförändringar för njursviktspatienter som genomgår hemodialys är 

i stort sett det samma som framkommit från resultatet i tidigare studier. Begränsningar i 

olika former så som tid och rum och den fysiska begränsningen stämmer med vad tidigare 

forskning har kommit fram till, Al-Arabi (2006), Hagman, et al. (2004), och Herlin och 

Wann-Hansson (2010) beskriver hur patienten kan uppleva svårigheter i att hitta utrymme 

för att leva, leva det liv som fanns innan begränsningarna och beroendet som dialysen ger 

men även beroendet och hjälpen från vårdgivaren. Schumacher och Meleis (1994) beskriver 

att patienten i denna första fas av transiton har svårt att känna igen sin egen spegelbild. Den 

är förändrad och framför sig har nu patienten en sjuk människa som är beroende av andra 

och av maskiner för att överleva. Det kan vara lättare för patienten i detta skede att ställa sig 

utanför sin kropp, avskärma sig. Finns det då omvårdnadsåtgärder som kan förbättras eller 

utvecklas i vårdandet? Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (2005) kan det 

utläsas att sjuksköterskan ska ha förmåga att uppmärksamma och möta patientens 

upplevelser och lindande och så långt som möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder. Kan 

då patienterna bli mer delaktiga i sin egen vårdsituation som kan möjliggöra att deras liv blir 

enklare att leva? I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 2 § står att hälso- och 

sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård och den skall särskilt 

bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, samt främja goda kontakter 

mellan patienten och vården.  Något som kom fram i resultat var de fysiska begränsningarna 
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som informanterna upplevde, att ha inopererade accesser hindrar dem när de ska utföra 

dagliga sysslor av rädslan att något skulle gå fel. AV fisteln som är inopererad blir ett hinder, 

rädslan att den ska gå sönder infinner sig, vilket är något som inte framkommit i tidigare 

forskning.  

Temat, övergång till det nya, liknas vid Meleis (2013) andra fasen som den neutrala 

zonen. Här kan patienten uppleva olika känslor så som glädje och sorg. Viktigt att veta 

är att dessa faser kan fortgå olika för varje individ. I resultatet har det framkommit att 

patienten upplever olika fenomen så om trygghet, gemenskap och hopp. Trygghet är att 

uppleva sig trygg i sin situation, trygg på dialysen med personalen och medpatienter. 

Att bli patienten innebär att ofrivilligt hamna i en situation som oftast förknippas med 

att vara hjälpsökande, i resultatet framkom att känna trygghet till personalen och 

behandlingen gjorde att situationen kändes lite lättare. Tidigare forskning påvisar att 

sjuksköterskan ska ge patienten trygghet genom stöd och vägledning (Kaba m.fl., 

2007). Informanterna i detta arbete beskriver att trygghet kan upplevas som att ha ett 

arbete att gå till när inte dialysen styr, detta skiljer sig från de äldre patienterna som 

inte har något arbete att gå till längre på grund av sin ålder. Tryggheten att känna att 

arbetsgivaren är med och kan ge andningsrum, vila när tröttheten kommer smygande 

var betydelsefullt och framkom i resultatet. Hos en del av informanterna framkom det 

att tryggheten vara att få leva i en god miljö med hjälpmedel som underlättar vardagen, 

en rollator eller rullstol att ta till när tröttheten kommer smygande. Att få färdtjänst att 

ta sig till och från dialysen kan kännas som en trygghet. Även de som är i arbetsför ålder 

och sjukskrivna eller arbetslösa kan känna trygghet i en god miljö som dialysen kan ge 

fram kom i resultatet. Här skulle slutsatser kunna dras att det finns en viss skillnad 

vilken ålder patienten är i då vardagen kommer på tal, deras olika roller i samhället 

bidrar till det då samhälle, familj och vänner har olika krav och förväntningar på dem.  

Resultatet visade att hoppet kan vara att få känna att det finns ett liv utanför sjukdomen, att 

transplantation finns, hoppet att en ny njure kan leda till att livet förändras på nytt, 

förändras på ett positivt sätt. Här har sjuksköterskan en viktig roll att vara behjälplig med att 

få patienten att se framtiden an. Herlin och Wann-Hansson (2010) och Moran, Scott och 

Darbyshire (2010) menar att längtan efter en ny njure upplevs som oändlig då tankarna 

endast cirkulerar kring den väntande njuren, det blir omöjligt för patienten att tänka på 

framtida möjligheter, ett stress moment där de negativa tankarna tar överhand, kommer jag 

någonsin att få en ny njure. I resultatet framkom det att väntan på transplantation var det 

som drev patienten att kämpa vidare, en form av morot och längtan till framtiden, detta 

skiljer sig från den tidigare forskningen där Moran, Scott och Darbyshire (2010) och Herlin 

och Wann-Hansson (2010) skriver i sin tidigare forskning att patienter som står på 

väntelistan till en ny njure ofta är stressade och har svårt för att ta sig för med nya saker.  

I resultatet framkom att hälsofrämjande åtgärder var någonting som patienten upplevde som 

positiv, som gjorde att dem orkade vidare. Detta stämde överens med vad Pagels (2004) 

skriver om egenvård. Genom egenvården ökar patienten sin livskvalité genom att känna och 

uppleva en frihetskänsla och en upplevelse att vara delaktig i sin vård detta samstämmer med 
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vad kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (2005) skriver, att det är viktigt att få 

patienten att känna delaktighet i sin vård och behandling. 

I temat, det nya livet har patienten gått vidare. Det kan liknas med den tredje fasen beskriven 

av Meleis (2013). Denna fas symboliserar ett mer stabilt tillstånd, en ny väg i livet och nya 

roller. Viktigt att påpeka att transition påverkas av yttre förhållande, förhållande som 

samhället, kulturen och omgivningen som finns runt patienten. Klang, Björvell och Clyne 

(1998) skriver att stödet från de närmaste i omgivningen runt patienten är en viktig del för 

att komma vidare i sitt liv, utan detta stöd är det svårt. I vissa fall beskriver Zieger, Fridlund 

och Lidell (2009) att anhöriga är delaktiga genom att de ska donera en njure eller genom de 

förändringar som sker i familjen då dialysen är ett måste för en familjemedlem.  

I resultatet framkom att tacksamhet var något patienten upplevde, tacksamheten till livet, 

möjligheten genom dialysen att få leva. Detta kunde ses utifrån att patienten efter en tid i 

dialys fått kunskap om hur dialysen fungerar, eventuellt klarar de av att koppla sig till 

dialysmaskinen på egen hand. Patienten hadde införskaffat sig kunskap om sjukdomen och 

fått svar på frågor som ”varför”, här kunde det bli lättare för patienten att komma vidare och 

en viss form av tacksamhet kunde upplevas. Klang, Björvell och Clyne (1998) skriver att en 

förberedande utbildning i sin sjukdom, leder till att patienten kan uppleva att livskvalitén 

höjs och genom detta känna en tacksamhet. 

Acceptansen till det nya, att acceptera att livet är som det är just nu och göra det bästa av 

situationen just nu, upplevs som något som är positivt. I resultatet framkom det att patienten 

upplevde en acceptans när de hade accepterat förändringen som sjukdomen medfört och inte 

längre såg sjukdomen som ett hinder, utan att möjligheter fortfarande fanns för att få ett bra 

liv. Detta genom en ökad förståelse för sin sjukdom och behandling. Frinkelstein m.fl (2008) 

och Yu och Petrini (2010) beskriver utbildningen som en viktig del för att uppleva hälsa, att 

ha kunskap om sin sjukdom och behandling spelar en stor roll. Acceptansen till det nya 

kunde leda patienten att se till helheten. Helheten som är behandlingen med dialys men även 

vårdpersonalen som finns där för att hjälpa patienten när hen är på dialysen. Finns det en 

samstämmighet och ett gemensamt mål att sträva mot finns det stora möjligheter att 

underlätta vardagen och acceptansen till sin sjukdom (Kaba m.fl, 2007). Russ, Shim och 

Kaufmann (2007) skriver att äldre oftare accepterar dialysbehandlingen bättre än yngre, 

detta var något som inte resultatet påvisade men det var inte det syftet för arbetet 

efterfrågade. 

6.2 Metoddiskussion 

Syftet med examensarbetet var att beskriva livsförändringar för njursviktspatienter som 

genomgår hemodialys. För att uppnå detta valdes en kvalitativ ansats där inspelade 

intervjuer analyserades med hjälp av innehållsanalys. Henricson och Billhult (2013) skriver 

att kvalitativ design har sitt ursprung i den holistiska traditionen och används då det är den 

levda erfarenheten som ska studeras. Larsson (1994) beskriver kvalitativ metod som 
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systematiserad kunskap om hur man går till väga för att gestalta beskaffenheten hos någon. 

Val av metod och analys visade sig ge resultat då det påvisade livsförändringar för 

njursviktspatienter som genomgår hemodialys.  Metoddiskussionen kommer att delas upp i 

förberedelser och urval, datainsamling, dataanalys och resultatets trovärdighet och 

kvalitet. 

Materialet till detta examensarbete bestod av intervjuer med njursviktspatienter i 

hemodialys. Urvalet skedde tillsammans med ansvarig läkare på den berörda avdelningen 

samt sjuksköterska med mångårig erfarenhet från dialysvården. Syftet var att få informanter 

som kunde delge sina erfarenheter på bästa möjligavis samt få en så stor bredd som möjligt 

för att kunna spegla hemodialys patienterna livsförändringar på bästa sätt. Detta stämmer 

överens med vad Danielsson (2013) skriver, att urvalet görs med hänsyn till syftet med 

studien.  Eventuellt hade urvalet blivit annorlunda om enbart hjälp från sjuksköterskor 

använts i urvalsförfarandet, då sjuksköterskan har ett omvårdnadsansvar för patienten och 

en eventuellt djupare vårdanderelation. Inklusions kriterierna som valdes ut var att de skulle 

ha gått i dialys minst i sex månader, detta då informanten inte skulle vara kvar i chock eller i 

reaktionsfasen utan kommit vidare och påbörjat en nystart där livet i hemodialys ingår. 

Tanken var även att under sex månader, har en viss erfarenhet kommit och informanten har 

hunnit kommit in i det nya livet. Ett annat krav var att informanterna skulle vara 

svensktalande och detta enbart för att inget skulle misstolkas eller missuppfattas under 

intervjun. Lika fördelning mellan könet var önskvärt då det var informanternas upplevelse vi 

ville ha och inte speglas ur ett genusperspektiv. Exklusionskriterier var att informanten inte 

fick lida av någon demenssjukdom eller djupare depression som gjorde att informanten inte 

var nåbar i intervjuerna eller att frågorna tillförde mer lidande för informanten då detta inte 

skulle tillföra examensarbetet någonting, utan enbart skapa ett lidande hos informanten. 

Även informanter under 18 år var inte aktuella då det inte var barns uppfattning och 

erfarenheter vi eftersökte, däremot ett så brett åldersspann från 18 år var önskvärt. 

Medelåldern blev 64 år och utifrån detta kanske resultatet blivit annorlunda om medelåldern 

varit lägre eller högre, men samtidigt var inte syftet åldersbundet.  Att urvalet hamnade på tio 

informanter var delvis för att få en så jämn fördelning som möjligt gällande kön och ålder 

sammantaget. Detta kan enligt Danielsson (2013) vara en nackdel att endast välja ut ett fåtal 

informanter då risken finns att flertalet tackar nej eller inte uppfyller kriterierna vilket kan 

leda till att underlaget blir för knapphändigt som analysmaterial. Nio informanter tackade ja 

att medverka, en av informanterna valdes bort efter samtal, då det visade sig att informanten 

inte uppfyllde inklusions- och exklusionskrav. Detta var något som inte påverkade 

förberedelserna.  

Informanterna fick en personlig inbjudan att delta, erbjudande om att fundera och att 

återkomma ingick i inbjudan för att sedan återkomma och undertecknades missivbrevet.  

Ingen av informanterna valde att fundera utan tackade ja till medverkan direkt när frågan 

ställdes varvid missivbrevet undertecknades.  Det personliga mötet kan ha gjort att 

informanten inte vågade neka till att medverka utan kände att de var tvungna att medverka. 

Om informanten endast fått inbjudan via post hade eventuellt flera tackat nej då det kan 



  

31 

 

upplevas som mindre personligt. Genom att personligen inbjuda till att delta startade en 

relation redan vid det första mötet vilket ansåg som viktigt. 

Datainsamlingen skedde under vinter/våren 2012 på den berörda mottagningen. Intervjuer 

användes vid insamlingen av data, detta för att komma så nära problemområdet som skulle 

undersökas.  Kvale och Brinkmann (2012)  menar att många upplever att intervjuer ligger så 

nära det vardagliga samtalet och är ganska enkla att genomföra. Detta stämmer inte. Det är 

en konst att intervju och att få fram rätt data som svarar på syftet. Frågorna som ställdes 

följde intervjuguide som skapats genom att det tillät följdfrågor och även tillät informanterna 

att berätta fritt. Det var svårt att ställa följdfrågor då förförståelsen till viss del blev ett hinder.  

I de efterkommande intervjuerna blev det lite lättare att fokusera på informantens berättelse 

och ställa följdfrågor, men var fortfarande svårt, då förförståelsen var ett hinder samt tanken 

att förbereda för nästkommande fråga var ett hinder. Larsson (1994) skriver att vi redan i 

första mötet har vi en viss förförståelse, att vi redan här har en föreställning om vad fakta 

som framkommer betyder. Samtidigt genom att tydliggöra förförståelsen undanhåller inte 

författaren någonting för läsaren. Eventuellt hade det varit bättre med en enkät med öppna 

frågeställning då förförståelsen nu kan ha varit ett hinder, då den eventuellt hindrade 

följdfrågorna. Förförståelsen gjorde att svaret till viss del redan var givet genom min roll som 

sjuksköterskan på den njurmedicinska avdelningen där njursjuka patienter i hemodialys 

vårdas när deras hälsa sviktar. Larsson (1994) skriver, genom att tydliggöra sin förförståelse 

blir det en form av kvalitetskrav samtidigt som det är svårt att redovisa vad som är 

förförståelse, detta skulle kunna leda till att allt man tänker skulle kunna påverka resultatet 

utifrån förförståelsen.  Även att jag som intervjuare var känd för en del av informanterna kan 

ha utgjort ett hinder då informanterna eventuellt inte vågade berätta allt, i avsikt att inte säga 

något som kunde ligga dem i fatet vid ett eventuellt möte på vårdavdelningen. 

Datainsamlingen skede i anslutning till att informanterna fick sin behandling vilket kändes 

som en naturlig träffpunkt då vi befann oss i händelsernas centrum. Att eventuellt utföra 

intervjuerna på annan plats var aldrig aktuellt. Vid datainsamlingen valdes att ha privata 

kläder och inte personal kläder, detta gjordes för att minska min roll som sjuksköterska på 

vårdavdelningen, genom att använda privata kläder var min roll annorlunda och jag var där i 

syftet att insamla information/data till detta examensarbete. 

Varje intervju kodades för att skydda informanten och inte röja deras identitet. Då några av 

informanterna var kända av författarna blev det svårt att hålla den utlovade anonymiteten, 

vilket heller inte utlovats, att lova konfidentialitet var dock inga problem.  

Analysen har skett med hjälp av kvalitativ innehållsanalys beskriven av Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) där fokus ligger i att beskriva variationer i texten genom att 

urskilja likheter och skillnader som sedan uttrycks i kategorier och teman. Om arbetet varit 

en systematisk litteraturstudie hade valet exempelvis fallit på Evans (2002) beskrivande 

syntes som analysmetod. Den metoden används för att få en djupare förståelse utifrån redan 

nedskrivet material i form av vetenskapliga artiklar. Då detta arbetets syfte var att fånga 

patienternas upplevelser var den metoden inte något alternativ då den uteslöt att följdfrågor 

kunde ställdes. Inte heller en kvantitativ metod var aktuell då patientens upplevelser inte till 

fullo hade framkommit i den metodinriktningen.  
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Varje text har ett manifest innehåll och ett latent budskap. Texten lästes igenom flera gånger 

för att inte författaren skulle missa någonting, genom att läsa flera gånger hittades flera 

meningsenheter för varje gång men även att vissa meningsenheter valdes bort, Att 

kondensera de meningsbärande enheterna och sätta en kod var lite mer klurigt och tog tid. 

Koden ska ha ett samband med den meningsbärande enheten och tala sig tydliga språk inte 

missvisas på något sätt. Citat är ett bra sätt att låta läsaren med egna ögon se det som 

infomaten uttryckte och gav arbetet högre giltighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Det manifesta innehållet i resultatet blev de kategorier och underkategorier som bildades. 

Arbetet med att få fram kategorier fick göras om tre gånger då det var svårt för författaren att 

se helheten, människors upplevelser kan vara så snarlika och passa i två eller flera kategorier 

samtidigt som data som framkommit som svarar på syftet inte ska uteslutas bara för att det 

saknas en lämplig kategori. Det manifesta innehållet beskriver det textnära, det uppenbara, 

det texten säger (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Att få till teman var ett försök att 

få till den röda tråden i resultatet, när väl kategorierna föll på plats blev teman självklara, det 

svarade på frågan, vad handlar det här om? Teman blir det latenta innehållet. Det latenta 

beskriver textens underliggande budskap, det som kan utläsas mellan raderna (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). 

6.2.1 Resultatets trovärdighet och kvalitet 

I kvalitativ metod används begrepp som giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet som ett 

bevis på resultats trovärdighet. Resultatets giltighet är viktigt att påvisa att det som ska 

beskrivas har beskrivits, med andra ord att resultatet svarar på syftet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Författaren till detta arbete anser att syftet har uppnåtts då resultatet 

påvisar vilka livsförändringar patienten med njursvikt i hemodialys upplever. Att använda 

citat som gjorts i examensarbetets resultat är ett annat sätt att framhålla arbetes giltighet 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Att visa hur processen har gått till från meningsbärande enheter till kategorier ökar arbetets 

giltighet skriver Lundman och Hällgren Graneheim (2012), vilket även ökar arbetets resultats 

tillförlitlighet, se tabell 2 i arbetet. I detta examensarbete har endast författaren till 

examensarbetet läst igenom materialet och tagit fram de meningsbärande enheterna som 

författaren bedömde innehöll beskrivna livförändringar hos njursvikts patienter i 

hemodialys, detta kan ha medfört att vissa meningsbärande enheter kan ha missats. Detta 

kan vara en svaghet i arbetet. Materialet lästes igenom flera gånger för att inte missa något. 

Överförbarhet innebär i vilken utsträckning materialet kan överföras till andra grupper eller 

situationer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012), det är något jag som författare inte kan 

avgöra, utan författaren kan endast ge förslag och skapa förutsättningar genom att en 

noggrann beskrivning av urval, deltagare, datainsamling och analys för att underlätta 

överförbarheten men i slutet är det upp till läsaren om resultatet går att överföra till annan 

kontext (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).   
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6.3 Etikdiskussion 

Under hela arbetets gång, vad gällande insamlandet av information från informanterna till 

bearbetningen av det insamlade materialet har hänsyn tagits till de forskningsetiska 

principerna enligt Codex (2013). Informanterna fick information muntligt av författaren vad 

gällande informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, 

vad författare vet har inga etiska problem uppstått under insamlingen av data. En viktig 

synpunkt kan vara att en informant valdes bort för att patientens livssituation var svag. Polit 

och Beck (2011) skriver att finns det en risk med att etiska principer i forskningen riskeras, är 

inte tanken att det ska skapa ett lidande utan för att kunskapen som kan framkomma i 

datainsamlingen är viktig. 

Även det faktum att en del av informanterna var kända av författaren var något som togs i 

beaktan. Informanterna fick information att tiden som de vårdats på avdelningen inte låg till 

grund i intervjuerna.  

7 SLUTSATS OCH KLINISKA IMPLIKATIONER 

En viktig slutsats som kan dras utifrån resultatet är att patienten vill styra sin dag med 

hemodialys istället för att hemodialysen styr dagen för patienten. Som sjuksköterska är det 

viktigt att få vetskap om hur patienten i hemodialys upplever sin vardag, vilka 

livsförändringar patienten genomgår.  Genom denna kunskap kan sjuksköterskan få en 

förståelse för patientens mående men även att planeringen för patienten ska vara individuell, 

så att patienten hinner leva så mycket hen hinner i det nya livet med hemodialys. 

Utifrån resultatet har det framkommit att vissa förändringar skulle kunna ske kliniskt för att 

patienten skulle kunna uppleva en bättre vardag. Exempelvis om öppettiderna förändras till 

att vara öppet dygnet runt med möjlighet att själv avgöra vilken tid dialysen ska utföras 

utifrån patientens dagliga liv. Detta skulle ge patienten möjlighet till valfrihet. Eventuellt att 

komma på kvällen, koppla upp sig och sedan sova under behandlingen, avsluta med frukost 

och i bästa fall gå vidare till arbetet. Alternativt komma på förmiddagen, ta en sovmorgon för 

att hämta kraft, valmöjlighet, individanpassad vård. Genom att ha öppet dygnet runt, 

utnyttjas lokalerna och maskinerna maximalt. För patienten kan det leda till minskat 

beroende och ge ökad självständighet och vissa begränsningar i det dagliga livet minskar. 

Eventuellt kan detta leda till minskad frånvaro från arbetet för patienten och kostnaderna för 

sjukskrivning minskas. Bristen på sjuksköterskor i landstinget idag gör att det kan vara svårt 

att få bemanningen att gå ihop då vårdpersonal måste finnas dygnets alla timmar om detta 

ska vara möjligt. 
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8 FÖRLAG TILL VIDARE FORSKNING  

Något som framkom i resultatet var att åldern kunde ha betydelse för upplevelsen av 

livsförändringar när hemodialys genomgås. Då detta examensarbete inte var åldersfokuserat 

skulle en studie utifrån åldersperspektivet vara intressant för att se om livsförändringarna 

har samma betydelse utifrån olika skeende i livet. Men även utifrån detta resultat; är det 

någon skillnad i livsförändringar för njursviktspatienten som genomgår peritonealdialys 

jämfört med patienter i hemodialys? Detta är några förslag till vidare forskning inom ämnet. 
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BILAGA A 

Ansökan om att intervjua patienter inom Mälarsjukhusets upptagningsområde. 

Vid akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV, Mälardalens Högskola, planerar jag, Karin 

Jonasson att under våren 2012 genomföra ett examensarbete på magisternivå. Syftet är att 

beskriva patienters upplevelse av att leva med dialys.  

Härmed ber jag om tillstånd hos verksamhetschef XX XX på medicinkliniken XX i XX att 

genomföra intervjuer med ca 10 stycken patienter i dialys som får behandling på XXX. 

Patienterna kommer att erbjudas att delta i intervjustudien med frivilligt deltagande. 

Inledningsvis skickas brev (se bilaga 2) till patienterna för att sedan per telefon bestämma ett 

möjligt deltagande. Intervjuerna spelas in på band och beräknas ta ca 30-60 minuter. Detta 

kan ske i informantens hem eller där patienten önskar. Intervjuerna kommer att skrivas ut 

ordagrant för att sedan analyseras. Banden och det utskrivna materialet kommer att förvaras 

oåtkomligt för obehöriga. En för enbart mig känd kodning av materialet kommer att. Vid 

eventuella tveksamheter gällande datainsamlingen och analysförfarandet kommer det 

avidentifierade textmaterialet att visas för handledare, opponent och examinator. Materialet 

avser endast användas till denna studie.  Slutligen presenteras resultatet av examensarbetet 

som en magisteruppsats på Mälardalens Högskola. 

Karin Jonasson ges härmed tillåtelse att intervjua patienter inom XXX upptagningsområde 

under våren 2012, i syfte att undersöka patienters upplevelse av att leva med dialys, detta 

under förutsättning att forskningsetisk kommitté på Mälardalens Högskola godkänner 

studien. 
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BILAGA B 

Att leva med dialys. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i en intervjustudie som kommer att resultera i ett 

examensarbete på magisternivå vid Mälardalens Högskola, Akademin för hälsa, vård och 

välfärd, HVV.  Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelse av att leva med dialys. 

Idag ökar antalet patienter som går i dialys och forskningen kring hur den enskilda patienten 

upplever att leva med dialys är av stort värde för oss inom sjukvården. En förhoppning är att 

studiens resultat ska bidra till förbättrad omvårdnad utifrån patientens perspektiv. 

Studien kommer att genomföras med intervjuer som spelas in på band. Intervjun kan ske i 

ditt hem eller på annan plats som du önskar och beräknas ta cirka 30-60 minuter. Intervjun 

kommer att skrivas ut ordagrant av mig för att sedan analyseras. Banden och det utskrivna 

materialet kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga. Behörig personal på skolan kan vid 

behov ta del av intervjumaterialet men vare sid Din eller någon annans identitet registreras i 

det bandade och utskrivna materialet. Din intervju kommer istället att få en speciell kod och 

därmed är det bara jag som känner till vem som finns bakom det intervjumaterial som 

analyseras.  

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

närmare motivering. 

Jag kommer att kontakt Dig inom en vecka efter att Du fått detta brev för att efterfråga Ditt 

deltagande. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedstående ansvarig: 

Student:  Karin Jonasson, leg sjuksköterska 

Avd 72 Njurmedicin Mälarsjukhuset 

631 88 Eskilstuna 

016- 104460 

E-post: karin.jonasson@dll.se 

Handledare: Albertine Ranheim 

Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV 

Mälardalens Högskola 

631 05 Eskilstuna 

E-post: alberine.ranheim@mdh.se 

 

Samtycke medgivet   Datum 

 

……………………………………………………………………………….     
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BILAGA C 

Intervjuguide. 

Livet innan dialysen, hur såg det ut? 

Hur ser du på att sjukdomen kom in i ditt liv? Ljus/mörker? Beskriv. Exempel? 

Har något förändrats för dig och/eller din familj sedan du startade i dialys? 

Vilken roll spelar dialysen i ditt liv just nu? Kan du beskriva någon händelse kopplat till 

upplevelsen av att vara i dialys? – Följdfrågor kring vårdandet? 

Finns det något du önskar att du och/eller din familj hade känt till om dialys som hade gjort 

skillnad i ditt nuvarande liv? 

Avsluta med att fråga om det r något särskilt under intervjun som de önskar förtydliga eller 

samtala mer om. Fråga om det känns bra att avsluta. 

Tacka för deras medverkan. 
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