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Abstrakt 
Bakgrund: Att leva med njursjukdom och dialys innebär en livslång behandling som 
är tidskrävande och medför begränsningar i livet. Sjuksköterskans roll är att hjälpa och 
vägleda patienterna för att skapa mening och sammanhang. Syfte: Studiens syfte var 
att beskriva patienters upplevelser av att leva med dialysbehandling. Metod: Icke-
systematisk litteraturstudie med integrerad analys. Elva kvalitativa studier 
inkluderades. Resultat: Patienterna med dialysbehandling upplevde begränsningar i 
dagligt och socialt liv. Tre kategorier med tillhörande subkategorier framkom: 
begränsningar i det dagliga livet, innebörden av sociala relationer och hantera ett liv 
med kronisk sjukdom. Slutsats: Dialysbehandling medför ett förändrat liv för 
patienten. Det krävs en god förståelse och kunskap om hur patienter upplever sin 
situation för att sjuksköterskan ska kunna ge bästa möjliga omvårdnad.  
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Introduktion 

 

Problemområde 
Kronisk njursvikt är ett allvarligt tillstånd och klassas idag som en folksjukdom (Svenskt 

Njurregister, 2019). Tillståndet innebär att kroppen inte kan rena blodet på egen hand, vilket 

kräver avancerad sjukvård (Dreja & Jönsson, 2016). Att få diagnosen kronisk njursvikt 

innebär en stor påverkan på livet (Agerskov et al., 2019; Stavropoulou et al., 2020). Att leva 

med njursvikt innebär att hantera stora förändringar i arbetslivet, familjelivet och i sociala 

relationer. Det medför att dagliga rutiner måste förändras och sociala aktiviteter begränsas. 

Det tillsammans skapar ett stort lidande för patienterna (Stavropoulou et al., 2020).  

 

År 2019 hade ca 14 000 personer diagnosen kronisk njursvikt, bland dessa fick 4100 

dialysbehandling (Svenskt njurregister, 2020). Syftet med dialysen är att lindra symtom, 

förebygga andra sjukdomar och förlänga livet (Dreja & Jönsson, 2016). Det har visat sig att 

patienter som lider av kronisk njursvikt upplever en sämre hälsorelaterad livskvalitet än 

normalpopulationen. Deras hälsa har även visat sig vara sämre jämfört med de patienter som 

genomgått en njurtransplantation (Svenskt Njurregister, 2019). Njursjukvårdens mål är att 

bibehålla eller öka patienternas hälsorelaterade livskvalitet genom att bland annat öka 

delaktigheten, egenvården och förmågan att hantera sjukdomen (Svenskt Njurregister, 2019). 

Sjuksköterskor som möter den njursjuka patienten behöver ha förståelse för hur det är att gå i 

dialys och hur patienterna upplever sin situation. Sjuksköterskor har ett stort ansvar att 

etablera en god kontakt med patienterna och därigenom öka följsamheten och motivationen 

till behandlingen samt identifiera och behandla biverkningar och eventuella förändringar i 

sjukdomsförloppet (Dreja & Jönsson, 2016).  

 

Det finns forskning om hur det är att leva med dialysbehandling (Hagren et al., 2000; Krespi 

et al., 2004; Polaschek, 2002). Dock konstaterar Hagren et al., (2000) att det saknas tillräcklig 

kunskap om hur det är att vara beroende av en livslång behandling och vård. Genom att 

sammanställa den forskningsbaserade kunskap som finns kan en djupare förståelse uppnås. En 

djupare förståelse för dialyspatienters upplevelse kan resultera i ett förbättrat 

omhändertagande och bemötande. 
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Bakgrund 
 

Njursjukdom 

Kronisk njursjukdom, eller kronisk njursvikt innebär att njurfunktionen är konstant nedsatt till 

följd av sjukdomar eller skada på njurarna (Dreja & Jönsson, 2016). Under 2019 

diagnostiserades cirka 3000 nya patienter med kronisk njursvikt. Antalet avlidna i sjukdomen 

under samma år var drygt 1900 personer (Svenskt Njurregister, 2020). Kronisk njursjukdom 

är vanligtvis relaterad till hög ålder och medelåldern vid insjuknande är cirka 60 år. De 

bakomliggande orsakerna till njursvikt är främst hypertoni, diabetes samt flertalet primära 

njursjukdomar såsom glomerulonefrit och polycystisk njursjukdom. Flera patienter lider av 

komorbiditet där obesitas, diabetes och kardiovaskulära sjukdomar dominerar (Svenskt 

Njurregister, 2020). 

Njurarnas funktion mäts genom den glomerulära filtrationshastigheten (GFR), vilket är ett 

mått på den mängd blod som filtreras genom njurarna per minut. Hos en vuxen person är den 

normala filtrationshastigheten mellan 120–130 milliliter per minut. En filtrationshastighet på 

mindre än 60 ml per minut under en tidsperiod på mer än tre månader klassas som kronisk 

njursvikt. Kronisk njursjukdom, Chronic Kidney Disease (CDK) delas in i fem stadier. 

Stadierna graderas efter GFR-hastigheten och där stadie tre, som innebär en måttlig njursvikt, 

har en GFR på 59–30 milliliter per minut och inleder den aktiva uremivården (Dreja & 

Jönsson, 2016). En försämrad njurfunktion leder till att kroppens förmåga att upprätthålla salt- 

och vätskebalansen försämras, vilket medför att det bildas ett överskott på vätska och salt. Ett 

salt- och vätskeöverskott i kroppen kan leda till komplikationer såsom andningssvårigheter 

och högt blodtryck (Njurförbundet 2006, 2011). Hos en patient med måttlig njursvikt skapas 

en stor påfrestning då kroppen samlar på sig giftiga och kvävehaltiga ämnen. Detta kan leda 

till döden om aktiv uremivård inte inleds (Dreja & Jönsson, 2016). 

Att leva med njursjukdom   

Att leva med kronisk njursvikt innebär svårigheter och komplikationer. Trötthet är det 

vanligaste besväret (Murtagh et al., 2007). Andra vanliga besvär är energilöshet, depression, 

klåda, törst, kramper, dyspné, huvudvärk och ledvärk. En patient med njursjukdom är tvungen 

att begränsa sitt kost- och vätskeintag för att undvika komplikationer och förvärrade symtom 

på grund av det överskott av salt och vätska som bildas (Njurförbundet, 2006, 2011). 
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Hälsa är ett komplext begrepp och definieras av World Health Organization (2020) som ett 

tillstånd av fullständigt välbefinnande när det kommer till fysisk, psykiskt och social hälsa. 

Hälsan definieras inte endast som frånvaro av sjukdom (WHO, 2020). Patienters erfarenheter 

av hur det är att leva med kronisk njursjukdom varierar, precis som med andra sjukdomar, 

men det är tydligt att sjukdomen och behandlingen påverkar livet. Stavropoulou et al. (2020) 

undersökte hur patienter med nydiagnostiserad kronisk njursvikt hanterade sin situation. 

Resultatet visade att patienterna (n=10) accepterade sjukdomen och hur livet skulle bli 

framöver, men de beskrev också en förtvivlan över att ha en kronisk sjukdom och eventuellt 

bli fast i en dialysmaskin livet ut. I en studie av Agerskov et al. (2019) undersöktes 

familjelivet hos familjer (n=8) där ett av barnen led av kronisk njursvikt. Resultatet visade 

bland annat att när sjukdomen var stabil och behandlingen var optimal så upplevdes inte 

barnet som sjukt.  

 

Behandling vid njursjukdom 

Behandling av kronisk njursjukdom sker genom konservativ, aktiv eller palliativ uremivård. 

Den konservativa uremivården fokuserar på att behandla den bakomliggande orsaken samt på 

symtomlindring och att bromsa sjukdomsförloppet. Den palliativa uremivården är endast 

symtomlindrande. Den aktiva uremivården är livsuppehållande samtidigt som den är 

lindrande och omfattar dialysbehandling och transplantation. Utöver nämnda behandlingar 

kan kostförändringar ha god effekt på sjukdomen (Dreja & Jönsson, 2016). Den här uppsatsen 

fokuserar på patienter med aktiv uremivård och som får dialysbehandling.  

 

Utvecklingen av dialysbehandling och transplantation för patienter med kronisk njursvikt har 

pågått sedan 1960-talet. Idag erbjuds dialysbehandling till alla patienter med behov, något 

som inte var möjligt i början av dialysens utveckling. Idag får cirka 10 200 patienter i Sverige 

aktiv uremivård, det vill säga transplantation, hemodialys eller peritonealdialys. Majoriteten, 

vilket motsvarar ungefär 60 % av det totala antalet patienter med aktiv uremivård har 

genomgått en njurtransplantation (Svenskt Njurregister, 2020). Det finns dock en del 

kontraindikationer för transplantation, vilket gör att alla patienter inte kan få en ny njure och 

är därför tvungna att fortsätta med dialys hela livet. De kontraindikationer som finns är grav 

nedsättning i lungfunktionen, hjärtsjukdom, missbruk och malignitet, men hänsyn tas även till 

generella operationsrisker och om patienten klarar av att sköta den behandling som följer efter 

en transplantation (Dreja & Jönsson, 2016). Under år 2019 fick 3231 patienter i Sverige 
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hemodialys, varav 109 patienter erhöll dialys i hemmet. Antalet patienter med 

peritonealdialys var 859 (Svenskt Njurregister, 2020).  

 

Dialysvård 

Syftet med dialysen är att sakta ner sjukdomsutvecklingen, lindra symtom och minska risken 

för följdsjukdomar genom att filtrera bort överflödig vätska, kalium och giftiga ämnen från 

kroppen (Dreja & Jönsson, 2016). Hemodialys är den vanligaste behandlingsmetoden och de 

flesta patienter dialyserar cirka tre gånger i veckan (Svenskt njurregister, 2019). Varje 

behandlingstillfälle tar mellan tre och fem timmar. Under en hemodialysbehandling leds 

blodet genom en arteriovenös fistel (AV-fistel) eller en dialyskateter in i en maskin utanför 

kroppen som sköter njurarnas arbete genom att filtrera och rena blodet. Hemodialys går även 

att få i hemmet, så kallad hem-hemodialys. Dialys med peritonealvätska liknar mer en frisk 

njures arbete där filtrationen sker kontinuerligt under hela dygnet genom att en steril vätska 

via en kateter förs in buken och filtrerar bort oönskade ämnen. Den sterila vätskan tappas 

därefter ut från kroppen genom samma kateter (Dreja & Jönsson, 2016). Att gå i dialys 

innebär därmed en påverkan på livet då det tar mycket av patienternas tid, vilket är viktigt för 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal att känna till. Genom god förståelse för hur patienter 

upplever att det är att leva med dialysbehandling kan den personcentrerade vården utvecklas 

och förbättras. 

 

Sjuksköterskans roll 

De praktiska åtagandena en sjuksköterska ansvarar för på en dialysmottagning är bland annat 

att assistera patienten med vägning, övervaka vitalparametrar, förbereda dialysmaskinen, 

administrera läkemedel (t.ex blodförtunnande) samt att utföra omvårdnad genom att till 

exempel lägga om förbandet till peritonealkatetern. Koppling till dialysmaskinen kan ske med 

eller utan sjuksköterskans hjälp beroende på patienternas egna förmåga samt vilken typ av 

access de har, det vill säga om de har en AV-fistel eller en central dialyskateter (Annamalai & 

Supermaniam, 2010). En stor del av arbetet som dialyssjuksköterska är även att hålla i 

stödjande och motiverande samtal med patienterna (Svensk Njurmedicinsk Förening, 2018). 

International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor ska, liksom vid all 

omvårdnad, tillämpas vid vård av dialyspatienter. Trovärdighet, medkänsla, lyhördhet, 

respektfullhet och integritet är viktiga förhållningssätt som sjuksköterskor ska integrera i sitt 

professionella arbete (ICN, 2012).  
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Begreppet autonomi innebär att varje unik individ har rätt att själv bestämma över sitt liv och 

att de beslut som individen tar ska respekteras av omgivningen. Autonomiprincipen 

förutsätter dock att personen i fråga har förmågan att fatta beslut kring olika 

behandlingsalternativ, personen ska inneha så kallad beslutskompetens (Socialstyrelsen, 

2011). All hälso- och sjukvårdspersonal arbetar efter Hälso- och sjukvårdslagen. I lagen står 

det att den vård som ges ska baseras på respekt för varje patients självbestämmande och 

integritet (HSL 2017:30). Detta innebär att sjuksköterskan ska verka för att främja 

patienternas rätt att bestämma över sin vård, vilket är av stor vikt när det kommer till en 

sjukdom som kronisk njursvikt då den har ett sådant inflytande över patienternas liv och 

vanor. Genom att sjuksköterskan tar del av patienternas berättelser och är insatt i den 

forskning som finns kring hur de upplever sin sjukdom och dialysbehandling kan vården 

utformas på ett sätt som gör att patienterna känner sig respekterade och att deras rätt till 

självbestämmande tas på allvar. Detta kan i sin tur kan bidra till en förbättrad hälsa hos 

patienterna (Kristensson Uggla, 2014). 

 

Hemdialys med hemo- eller peritonealdialys, är de behandlingsformer som ger patienterna 

störst frihet, ökad livskvalitet och har en positiv påverkan på deras hälsa (Bernardini, 2004; 

Dreja & Jönsson, 2016; Salim et al., 2019). I Patientlagen (SFS 2014:821) står det att 

patienterna har rätt till att få information om vad det finns för behandlingsmetoder samt har 

rätten att välja behandlingsform. Delaktighet i sin egen dialysbehandling bygger på patientens 

kunskap och förståelse för sin sjukdom samt kunskap om hur dialysbehandlingen går till 

(Njurförbundet, 2019). När sjuksköterskan ska framföra information är det viktigt att 

informationen är anpassad utifrån patientens förutsättningar (ICN, 2012). Hemdialys är 

därmed ett alternativ som kan främja hälsan och delaktigheten hos patienter med kronisk 

njursjukdom. Behandling i hemmet kräver att sjuksköterskan förser patienten med adekvat 

undervisning för att upprätthålla patientsäkerheten (Njurförbundet, 2019).  

 

Känsla av sammanhang (KASAM) 

Att drabbas av njursvikt innebär att patienten kommer att behöva avsätta stora delar av sin tid 

på att genomgå behandling, att kontrollera sin kost och registrera symtom. Det innebär stora 

fysiska och psykiska utmaningar (Kalfoss et al., 2019; Polaschek, 2002). Den amerikansk-

israeliska professorn Aron Antonovsky (2005) utvecklade teorin känsla av sammanhang 

(KASAM) som en förklaringsmodell för människors sätt att hantera olika situationer, förmåga 
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att skapa ett sammanhang samt hur det i sin tur påverkar den upplevda hälsan. En hög 

KASAM uppnås genom hög känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet syftar på hur människor uppfattar händelser som drabbar en själv eller andra, till 

exempel kan inte begriplighet uppnås om personen uppfattar händelsen som oordnad, kaotisk 

och oväntad. Det krävs struktur och tydlighet för att uppnå begriplighet. Hanterbarhet handlar 

om människors förmåga att inte känna sig som offer eller känna att livet är orättvist när 

olyckliga saker inträffar. För att uppnå hög hanterbarhet är personens resurser och hur dessa 

kontrolleras viktiga. Meningsfullhet handlar om att känna sig delaktig och engagerad i både 

fysiska och emotionella intressen. Genom en hög KASAM kan personen se bortom problem 

som uppkommer i livet och förstå dem istället för att endast se det negativa i situationer 

(Antonovsky, 2005). Det är viktigt att sjuksköterskor arbetar för att hjälpa patienter med 

kronisk njursjukdom och dialysbehandling mot en så god hälsa som möjligt. Genom att öka 

förmågan att fokusera på det patienten kan göra för att leva sitt liv och på det som främjar 

hälsan, kan meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet förväntas öka trots obotlig sjukdom. 

För att kunna göra detta på bästa sätt krävs det att sjuksköterskor får en djupare förståelse för 

hur patienter med dialysbehandling upplever sin situation.  

 

Syfte  
Studiens syfte var att beskriva patienters upplevelser av att leva med dialysbehandling. 
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Metod  

Uppsatsen genomfördes som en icke-systematisk litteraturstudie. En icke-systematisk 

litteraturstudie innehåller sökning, granskning och en sammanställning av en del av all 

tillgänglig relevant litteratur (Kristensson, 2014).  

Litteraturstudien hade en induktiv ansats och baserades på studier med kvalitativ metod. En 

induktiv ansats utgår från specifika iakttagelser om ett fenomen för att sedan utveckla en teori 

eller hypotes. En kvalitativ studie är en studie som grundar sig i den fenomenologiska och 

hermeneutiska forskningstraditionen (Polit & Beck, 2010). Kvalitativ forskning strävar 

därmed att finna en djupare förståelse för olika fenomen samt hur människor upplever och 

tolkar dem (Kristensson, 2014).  

Urval  
Urvalet inkluderade elva vetenskapliga studier. Studierna omfattade personer i alla åldrar med 

kronisk njursjukdom och pågående dialysbehandling. Studierna var skrivna på engelska, hade 

en kvalitativ metod och var publicerade mellan åren 2010 och 2020. 

 

Datainsamling 

Data samlades in genom strukturerade litteratursökningar från två medicinska databaser, 

PubMed och Cinahl. Cinahl är inriktad på omvårdnadsforskning medan PubMed har ett 

bredare medicinskt fokus (Kristensson, 2014).  

För att få en så bred sökning som möjligt användes en boolesk sökteknik. Östlund (2017) 

beskriver boolesk söklogik som en teknik där de grundläggande operatorerna AND, OR och 

NOT används. Genom att använda AND mellan två sökord, kopplas sökorden ihop och 

sökningen styrs så att resultatet innehåller båda orden. Operatorn OR används för att få ett 

resultat med ett av sökorden exempelvis “hemodialysis” OR “peritoneal dialysis”. Operatorn 

NOT, exempelvis NOT “kidney transplantation”, används för att exkludera ett sökord 

(Östlund, 2017). 

MeSH står för Medical Subject Headings och är en ämnesordlista som används för att söka i 

PubMed. Ämnesorden är ordnade alfabetiskt och hierarkiskt, vilket innebär att sökningarna 

kan göras olika breda samt smalnas av till mer specifika termer (National Library of 

Medicine, 2015). De MeSH-termer som användes i PubMed var “renal dialysis”, “renal 
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insufficiency”, “kidney failure, chronic”, “hemodialysis, home”, “peritoneal dialysis”, 

“attitude to health”, “health” och “patients” (Tabell 1). I databasen Cinahl finns en 

motsvarighet till MeSH, så kallade Subject Headings. De Subject Headings som användes var 

“health”, “patients”, “health status”, “attitude to health”, “kidney diseases”, “renal 

insufficiency”, “kidney failure, chronic”, “hemodialysis” och “peritoneal dialysis” (Tabell 2 

och 3). De fritextssökningar som gjordes var “health experience”, “health attitude”, “chronic 

kidney disease”, “hemodialysis”, “peritoneal dialysis” och “qualitative”.  

Selektering av studierna skedde i tre steg. I det första urvalet lästes titel, abstrakt och i några 

fall metoden. Totalt granskades 544 studier. I flertalet fall kunde gallring ske redan utifrån 

titel och totalt exkluderades 516 studier. I urval två lästes de kvarvarande studierna (n=28) i 

fulltext för att djupare kunna bedöma om de var relevanta för syftet. Urval två resulterade i att 

17 studier exkluderades och elva studier gick vidare till urval tre där en kvalitetsgranskning 

utfördes. Granskningen genomfördes med hjälp av SBU:s granskningsmall för kvalitativa 

studier (Bilaga 2) (SBU, 2020). Mallen består av 21 frågor kring studiernas syfte, urval, 

datainsamling, analys och resultat. Frågorna besvaras utifrån ”ja”, ”nej”, ”oklart” och ”ej 

tillämpbart”. För att kunna avgöra om studierna höll tillräckligt hög kvalitet användes 

subjektiva kriterier som utvecklats av Willman et al. (2016). Om en studie hade mer än 50 % 

“ja”, bedömdes studien hålla “medelhög kvalitetsnivå” och ansågs därför ha tillräckligt hög 

kvalitet för att inkluderas i resultatet. Studier som uppnådde mer än 80 % “ja” ansågs hålla en 

“hög kvalitetsnivå”. De artiklar som inte uppnådde tillräckligt hög kvalitet exkluderades. 

Kvalitetsgranskningen resulterade i tio artiklar som sedan inkluderades i resultatet. 

En artikel hittades genom ett snöbollsurval i en av de sökta artiklars referenslista. Denna 

granskades likt övriga med hjälp av SBU:s (2020) granskningsmall och bedömdes ha 

tillräckligt hög kvalitet för att inkluderas i resultatet.  

Under selektionsprocessen delades sökningen i de två databaserna upp mellan författarna som 

gallrade titlar och abstracts var för sig. Den tredje sökningen (tabell 3) med tillhörande 

gallring gjordes gemensamt. Kvalitetsgranskningen gjordes gemensamt. 
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Tabell 1. Litteratursökning i databasen PubMed 

 Sökord Antal 
träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Inkluderade i 
resultatet 

#1 renal dialysis 
[MeSH] OR 
renal 
insufficiency 
[MeSH] OR 
kidney failure, 
chronic [MeSH] 
OR 
hemodialysis, 
home [MeSH] 
OR peritoneal 
dialysis [MeSH] 

233 007     

#2 “health 
experience” 

529     

#3 #2 OR attitude to 
health [MeSH] 
OR health 
[MeSH] 

769 884     

#4 patients [MeSH] 66 475     

#5 #1 AND #3 
AND #4 

121     

#6 #5 + filter: 
English, 
publicerade 
mellan 2010 och 
2020. 

72 11 11 2 1 

Sökdatum 201112 

 
Dataanalys 
Analysen av insamlad data genomfördes som en integrerad analys efter Kristenssons (2014) 

beskrivning. En integrerad analys är ett sätt att sammanställa insamlad data genom att skapa 

ett översiktligt och väldisponerat resultat. Författarna läste varje studie (n=11) oberoende av 

varandra för att därefter diskutera likheter och skillnader i studiernas resultat. Författarna 

sammanfattade de delar av studiernas resultat som ansågs vara väsentligt för syftet var för sig 

för att ge granskningen en tyngd (Willman et al., 2016). Sammanfattningarna sorterades 

därefter i kategorier med tillhörande subkategorier. Likheterna placerades i ett separat 

dokument med olika färgteman för att enkelt separera varje studie. Slutligen sammanställdes 

resultatet av författarna, både separat och gemensamt. För att effektivisera sammanställningen 



 

 11 

delades underkategorierna upp mellan författarna och en granskning gjordes av varandras 

texter. Det skedde en kontinuerlig diskussion under det gemensamma arbetet.  

 

Tabell 2. Sökning i databasen Cinahl. 

 Sökord Antal 
träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Inkluderade i 
resultatet 

#1 (MH "Kidney 
Diseases+") OR 
(MH "Renal 
Insufficiency+") 
OR (MH "Kidney 
Failure, 
Chronic+") OR 
(MH 
"Hemodialysis+") 
OR (MH 
"Peritoneal 
Dialysis+") 

95 874     

#2 (MH "Attitude to 
Health+") OR 
(MH "Health 
Status+") OR 
(MH "Health+")  

523 335     

#3 (MH "Patients+")  268 007     

#4 #1 AND #2 AND 
#3 

941     

#5 #4 + filter: 
engelska, 
publicerade 
mellan 2010 och 
2020 

458 11 8 8 8 

Sökdatum 201112 

 

Forskningsetiska avvägningar 
Helsingforsdeklarationen är ett internationellt styrdokument som är specifikt riktat mot 

medicinsk forskning där människor involveras. Deklarationen innehåller 35 punkter som 

bland annat handlar om att värna om deltagarnas integritet, självbestämmande, hälsa och 

välbefinnande samt rätten till information. Forskningsprojekten ska följa lagstiftningen samt 

ha genomgått en formell etikprövning av en oberoende kommitté (World Medical 

Association, 2018). I urvalet användes de studier som fått ett etiskt godkännande från en etisk 

kommité. Motivet var att författarna, i linje med World Medical Association (2018) ansåg att 

studier som rör människor ska ha tagit hänsyn till deltagarnas integritet och värdighet. 
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Resultatet har tolkats och sammanställts med ambitionen att analysen inte ska färgas av 

personliga åsikter och tankar. Forskningsetiska övervägande togs genomgående upp under 

analysens gång och en reflektion fördes kring de frågor som uppkom. 

 

Tabell 3. Sökning i databasen Cinahl. 

 Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Inkluderade 

i resultatet 

#1 “Chronic 

kidney 

disease” 

29 894     

#2 “hemodialysis” 

OR “peritoneal 

dialysis” 

24 520     

#3 “health 

experience” 

OR “health 

attitude” OR 

(MH 

“health+”) 

401 554     

#4 “qualitative” 174 423     

#5 #1 AND #2 

AND #3 AND 

#4 

41     

#6 #5 + filter: 

engelska, 

publicerade 

mellan 2010 

och 2020 

24 6 1 1 1 

Sökdatum 201112 
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Resultat 
Resultatet utgår från elva kvalitativa studier som fokuserat på patienters upplevelser av 

dialysbehandling (Bilaga 1). Studierna var utförda i Sverige (n=3), Storbritannien (n=2), 

Brasilien (n=2), Kina (n=2), Norge (n=1) och Singapore (n=1). De fyra kategorier som 

framkom under analysprocessen var: uppleva begränsningar i det dagliga livet, uppleva 

förändrade relationer, hantera ett liv med kronisk sjukdom samt hopp om transplantation. Till 

nämnda kategorier identifierades subkategorier (Tabell 4). 

 

Tabell 4. Kategorier och tillhörande subkategorier. 

Kategori: Subkategori: 

Uppleva begränsningar i dagliga livet Att ha påfrestande kost- och vätskerestriktioner 
 

Att tvingas avsluta utbildning eller arbete 
 

Att förlora tid och frihet 
 

Att hindras av fysiska symtom 

Uppleva förändrade relationer Att behöva stöd från familjen 
 

Att skapa nya och behålla vänskapsrelationer 
 

Att skapa en relation till vårdpersonal 

Hantera ett liv med kronisk sjukdom Att uppleva ett försämrat psykiskt välbefinnande 
 

Att acceptera en livslång behandling  

Hopp om transplantation Att bli fri från dialysen 

 Att inte ha möjlighet att bli transplanterad 

 

Uppleva begränsningar i det dagliga livet 
 

De inkluderade studierna visade att dialysbehandlingen medförde flertalet begränsningar i det 

dagliga livet. Begränsningarna kunde sammanfattas i subkategorierna: att ha påfrestande 

kost- och vätskerestriktioner, att tvingas avsluta utbildning eller arbete, att förlora tid och 

frihet samt att hindras av fysiska symtom. 

 

Att ha påfrestande kost- och vätskerestriktioner 

I flera studier var det tydligt att de kost- och vätskerestriktioner som dialysen medförde 

innebar stora begränsningar i det dagliga livet (Andersen et al., 2020; Axelsson et al., 2011; 

Hong et al., 2017; Lam et al., 2013; Lawrence et al., 2013; Lindberg et al., 2013; Olegário 
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Freitas et al., 2015; Ng et al., 2020). Restriktionerna väckte starka känslor hos patienterna. 

Det handlade bland annat om ångest och frustration över att ha en limiterad mängd vätska att 

inta under dygnet (Hong et al., 2017). Det kunde också handla om skuld över att inte alltid 

kunna följa de restriktioner som fanns (Andersen et al., 2020; Lindberg et al., 2013). 

Patienterna upplevde att de behövde ha en stark självkontroll för att stå emot frestelsen att 

dricka mer vatten än vad de fick (Lam et al., 2013). Särskilt svårt var det i sociala 

sammanhang då patienterna konstant fick avböja att dricka (Hong et al., 2017; Lawrence et 

al., 2013; Lindberg et al., 2013). Det framkom även att självkontrollen var extra viktig under 

sommaren då värmen medförde ett ökat törstbehov (Hong et al., 2017; Lindberg et al., 2013; 

Olegário Freitas et al., 2015). 

 

Studiernas resultat visade att det fanns kopplingar mellan restriktionerna och de fysiska 

symtom som utvecklades om restriktionerna inte följdes till fullo. Symtomen som upplevdes 

var ödem, andningssvårigheter, klåda, illamående och kräkningar, kramp, yrsel och 

hypotension (Lam et al., 2013; Lindberg et al., 2013). Patienterna berättade att symtomen 

gjorde dem påminda om att restriktionerna fanns där av en anledning (Lindberg et al., 2013). I 

studien av Lam et al. (2013), som endast bestod av patienter (n=36) med peritonealdialys, 

framkom det att om patienterna inte följde de angivna restriktionerna krävdes det extra 

påsbyten, dosökning av medicin och i vissa fall akutsjukvård (Lam et al., 2013). Att begränsa 

sitt vätskeintag upplevdes svårare än att begränsa kosten då de fysiska symtomen lättare 

uppkom om patienterna drack för mycket än om de avvek från kosten. Patienterna upplevde 

även att det var svårt att skilja på om det var behovet av att dricka eller viljan av att dricka 

som styrde ett ökat vätskeintag (Hong et al., 2017).  

 

Det framkom i flera studier att patienterna ibland avvek från sina restriktioner (Andersen et 

al., 2020; Hong et al., 2017; Lam et al., 2013). Flertalet av patienterna experimenterade med 

sitt intag för att undersöka vad som gick att justera eller inte (Lam et al., 2013). Istället för att 

dokumentera mängden vätska som intogs baserade patienterna intaget på de fysiska 

symtomen (Hong et al., 2017). Det framkom även att patienterna försökte behålla sin 

autonomi genom att testa gränserna för sitt begränsade vätskeintag (Andersen et al., 2020). I 

studien av Lam et al. (2013) framkom det att strategier behövdes för att kontrollera intaget av 

mat och vätska. Den vanligaste strategin var att undvika mat som var dålig för patienterna och 

att hålla sig till den angivna mängden vätska varje dag. Flertalet patienter uppgav dock att de 

inte hade någon speciell strategi.  
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Att tvingas avsluta arbete eller utbildning 

Då dialysbehandlingen upptog större delen av patienternas liv begränsades möjligheterna till 

att fortsätta med sin utbildning eller sitt arbete (Andersen et al., 2020; Costa Ramos et al., 

2015; Herlin & Wann, 2010; Lewis & Arber, 2015; Ng et al., 2020). Att bli försämrad i sin 

sjukdom kunde innebära att patienterna blev tvungna att avsluta sin utbildning (Costa Ramos 

et al., 2015). De fysiska problem som upplevdes hindrade patienterna från att arbeta på 

samma sätt som tidigare (Ng et al., 2020). Ett fåtal patienter arbetade fortfarande trots 

dialysbehandlingen, något som de var mycket tacksamma över (Andersen et al., 2020). Det 

fanns dock nackdelar med att arbeta under dialysbehandlingen. Då patienterna hade 

dialysbehandling ett par gånger i veckan kunde de inte längre arbeta heltid, vilket medförde 

en ekonomisk stress. Patienterna hamnade prestationsmässigt efter sina kollegor och de 

förlorade en stor del av det sociala umgänget. Arbetet tillsammans med kollegorna gav även 

en påminnelse om hur deras liv kunde sett ut utan dialysbehandling (Andersen et al., 2020).  

  

Att förlora tid och frihet  

Känslan av att förlora sin tid och frihet på grund av sjukdom och behandling var något som 

patienterna återkommande tog upp som en av dialysens betydande begränsningar. De 

återkommande behandlingarna och rutiner som följde tog upp mycket av deras tid (Axelsson 

et al., 2011; Herlin & Wann, 2010; Lawrence et al., 2013; Olegário Freitas et al., 2015). För 

de patienter med hög ålder gav dialysen ett mångskiftande perspektiv på tid då behandlingen 

förlängde deras liv samtidigt som de upplevde att livet togs ifrån dem. Dialysen fick veckorna 

att passera fort. Det kunde skapa en känsla av att döden närmade sig fortare (Axelsson et al., 

2011). I studien av Herlin och Wann (2010) sågs dialysen som ett arbete då de spenderade 

runt 20 timmar varje vecka på att gå i behandling. Skillnaden från ett vanligt arbete var dock 

att de aldrig fick semester eller kunde känna sig fria. Vidare beskrevs den tid som patienterna 

spenderade i dialysen som ett slöseri då deras liv och frihet togs ifrån dem.  

 

Patienterna beskrev förlusten av frihet som att vara fängslad, fast och kontrollerad av 

dialysbehandlingen (Andersen et al., 2020; Axelsson et al., 2011; Herlin & Wann, 2010; 

Lawrence et al., 2013, Olegário Freitas et al., 2015). Friheten att göra det patienterna själva 

önskade, som till exempel att äta och dricka vad de ville hade försvunnit på grund av 

sjukdomen (Olegário Freitas et al., 2015). Att inte kunna resa var en förlust som återkom i de 

inkluderade studierna (Axelsson et al., 2011; Herlin & Wann, 2010; Lam et al., 2013; Ng et 
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al, 2020; Olegário Freitas et al., 2015). Det som hindrade dem från att resa var till exempel 

behovet av att byta dialyspåse flera gånger om dagen eller att behöva packa med stora 

mängder dialysvätska (Lam et al., 2013). Några patienter beskrev att tanken på att deras frihet 

tagits ifrån dem ständigt fanns närvarande och det hindrade dem från att leva fullt ut. Dock 

ansåg patienterna att de kunde få tillbaka sin frihet om de fick möjligheten att bli 

transplanterade (Herlin & Wann, 2010). De äldre patienterna som deltog i studien av 

Axelsson et al. (2011) kände sig sorgsna över att de på grund av sin sjukdom och dialysen inte 

längre kunde fullfölja de planer och drömmar som de hade för pensionen och det senare 

skedet i livet. 

Den förlorade tiden var en bidragande faktor till att patienterna inte längre kunde delta i 

fysiska och sociala aktiviteter eller utföra dagliga sysslor som tidigare. Patienterna redogjorde 

även för att en försämrad fysisk hälsa bidrog till en oförmåga till att utföra dagliga aktiviteter. 

Denna oförmåga att klara av dagliga sysslor minskade i sin tur motivationen till att 

upprätthålla sina hobbys och fritidsaktiviteter, något som medförde inskränkningar på friheten 

(Axelsson et al., 2011; Lewis & Arber, 2015; Ng et al., 2020; Olegário Freitas et al., 2015). 

Att hindras av fysiska symtom 

Utmattning, trötthet, klåda, ödem, lågt blodtryck, illamående och skakningar var vanliga 

symtom som patienterna uppgav begränsade deras dagliga liv (Axelsson et al., 2011; Ng et 

al., 2020). Trötthet, sömnstörningar, minskad aptit och domningar i armar och ben var 

ihållande symtom som påverkade patienterna under en längre tid. Symtomen kom ofta i 

kluster, där trötthet kombinerat med störd nattsömn, andfåddhet och yrsel var det vanligaste. I 

vissa fall kunde upp till åtta symtom upplevas samtidigt (Ng et al., 2020). Tröttheten beskrevs 

som en extrem fysisk utmattning där patienterna kände sig dränerade på energi. Den låga 

energinivån medförde att de fick vila flera timmar under dagen, vilket i sin tur störde 

nattsömnen och de låg vakna om nätterna. Detta skapade en ond cirkel och irritation bland 

patienterna. Symtomen förändrades i takt med sjukdomens progression, men även på grund av 

behandlingar, kostvanor, väder, miljö och aktivitet. Ett tecken på att symtomen försämrades 

var att patienterna fick söka medicinsk hjälp för symtomhantering på akutmottagningen (Ng 

et al., 2020). Symtomen upplevdes som lindrade efter att de varit på dialysbehandlingen 

(Andersen et al., 2020). Dock beskrevs en frustration över en ökad fatigue mellan 

behandlingarna (Axelsson et al., 2011). Patienterna menade att det tog längre tid att återhämta 

sig mellan behandlingarna på grund av fatigue, allt eftersom tiden gick. 
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Den största påverkan de fysiska symtomen hade på det dagliga livet var att de hindrade 

patienterna från att delta i aktiviteter, arbeta och prestera samt ha ett socialt liv. De upplevde 

sig isolerade och att de förlorade dagar i sina liv på grund av symtomen (Andersen et al., 

2020; Axelsson et al., 2011; Herlin & Wann, 2010; Ng et al., 2020). Den fysiska påverkan 

som dialysbehandlingen medförde, utöver symtomen, var kroppsliga förändringar såsom 

ödem och övervikt, ärr, synlig dialysaccess eller urinkateter. Detta var något patienterna 

skämdes över och försökte dölja genom att klä sig i noggrant utvalda kläder som skylde 

(Lewis & Arber, 2015). Den fysiska förmågan, det vill säga uthållighet och styrka, ansåg 

patienterna försämrades på grund av de fysiska symtomen. De blev ytterligare begränsade då 

de var tvungna att stanna hemma och vila efter att ha utfört dagliga sysslor såsom att handla, 

promenera med hunden eller gå i trappor då det gjorde dem fysiskt utmattade. De patienter 

som lyckades röra på sig och förbättra sin fysiska förmåga upplevde en minskad trötthet och 

en förbättring av andra symtom. (Ng et al., 2020). 

I två av studierna (Hong et al., 2017; Lam et al., 2013) uppgav patienterna att de använde sina 

symtom för att reglera intaget av mat och vätska istället för att ha en kvalificerad och 

noggrann metod för att följa restriktionerna. Symtomen avgjorde även vad de kunde ändra på 

när de experimenterade fram vilka mängder och typ av kost de kunde inta. De symtom som 

uppkom då patienterna inte följt sina restriktioner var ödem, klåda och andningssvårigheter 

och ibland blev de mer allvarliga, vilket gav upphov till att de behövde söka sjukhusvård. 

Detta påminde dem om vikten av att följa restriktionerna. 

 

Uppleva förändrade relationer 
 

Studiernas resultat visade att patienternas relation till både familj och vänner påverkades av 

dialysbehandlingen. Samtidigt uppstod det en ny relation, den relation som skapades 

tillsammans med vårdpersonalen. I denna kategori kunde följande subkategorier identifieras: 

att behöva stöd från familjen, att skapa nya och behålla vänskapsrelationer samt att skapa en 

relation till vårdpersonal. 

 

Att behöva stöd från familjen 

Familjen spelade en stor roll i patienternas liv då den gav dem styrka, stöd och trygghet 

(Olegário Freitas et al., 2015). Patienterna kunde dock känna sig som en börda för familjen då 

deras liv togs upp av fysiska symtom, flertalet dialysbehandlingar, annorlunda kost och en 
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lägre energinivå (Andersen et al., 2020; Axelsson et al., 2011; Hong et al., 2017). I studien av 

Axelsson et al. (2011) framkom det flera känslor gällande familjen. Glädje var att se barnen 

och barnbarnen växa upp men energin räckte inte till att umgås med dem på samma sätt som 

tidigare. Dialysen gjorde dessutom det svårare att hälsa på familjen som bodde längre bort. 

Gästdialys fanns tillgängligt men patienterna kände en trygghet på deras vanliga mottagning 

(Axelsson et al., 2011). De yngre vuxna patienterna hade en önskan om att få barn, men 

oroade sig över att tiden gick och chanserna att bli gravida begränsades (Lewis & Arber, 

2015).  

 

Att skapa nya och behålla vänskapsrelationer 

Att genomgå dialys och samtidigt ha ett välfungerande socialt liv var en utmaning. 

Upprätthållande av vänskapsrelationer, hitta nya vänner eller hitta en partner visade sig vara 

svårare med en pågående dialysbehandling (Axelsson et al., 2011; Herlin & Wann, 2010; 

Hong et al., 2017; Lawrence, 2013; Lewis & Arber, 2015; Ng et al., 2020). Det sociala livet 

hindrades av sjukdomen, dess symtom och restriktioner samt av schemat för 

dialysbehandlingen (Axelsson et al., 2011; Herlin & Wann, 2010; Hong et al., 2017; Ng et al., 

2020). Patienterna uppgav att symtomen bidrog till en osäkerhet och skam, vilket i sin tur 

ledde till att de undvek att träffa sina vänner. De ville inte visa vissa symtom, till exempel 

klåda eller bli konfronterade med frågor kring sin sjukdom (Axelsson et al., 2010; Herlin & 

Wann, 2010; Ng et al., 2020). Några patienter beskrev dock en positiv aspekt av symtomen. 

De menade att symtomen påminde vänner och familj om att de var sjuka och krävde social 

uppmärksamhet, vilket de gav patienten. Detta medförde att patienterna upplevde en bättre 

social anknytning till vänner och familj (Ng et al., 2020). De vänner som stannade kvar 

betydde väldigt mycket för patienterna då de gav dem ett stort stöd och goda råd (Axelsson et 

al., 2011; Hong et al., 2017). För att upprätthålla ett socialt liv såg de dialysen som en social 

tillställning och de andra patienterna på mottagningen som en god källa till kommunikation 

(Lawrence et al., 2013). I studien av Axelsson et al. (2011) beskrev en patient att hen brukade 

gå till ett café och prata med andra människor för att för en stund glömma sin sjukdom. 

Lewis och Arber (2015) intervjuade 40 yngre patienter (16–30 år) med dialysbehandling om 

relationer och hur de uppfattar sin kropp. Patienterna beskrev att de hoppat av skolan på grund 

av att de känt sig utanför och annorlunda. Detta hade gjort att de känt sig olyckliga. 

Majoriteten uppgav att de blivit annorlunda behandlade av vänner och lärare för att de gick i 

dialys. Mobbning på grund av övervikt eller att de såg små och unga ut för sin ålder var 
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vanligt förekommande, främst bland män. Männen upplevde även flera svårigheter med att 

komma in i en gemenskap då de inte klarade av ”traditionella, manliga aktiviteter” på det sätt 

som förväntades, vilket skapade en social isolering. Bland kvinnorna i studien upplevdes det 

däremot färre sociala begränsningar och därmed en minskad risk för att hamna i social 

isolering. Att hitta nya vänskapsrelationer försvårades på grund av patienternas självkänsla 

och självförtroende som försämrats genom stigmatisering i barndomen och ett förändrat 

utseende.  

Majoriteten av patienterna i studien av Lewis och Arber (2015) uppgav att det var viktigt för 

dem att hitta en partner. Dialysbehandlingen försvårade dock möjligheterna för patienterna att 

hitta en partner (Herlin & Wann, 2010) på grund av förändrat utseende och ovilja att visa sin 

kropp, samt svårigheter att dela personlig information med en annan människa (Lewis & 

Arber, 2015). Patienterna beskrev en rädsla föra att bli avvisad av en partner, till exempel på 

grund av sina ärr, access och annan medicinsk utrustning. De hoppades på att kunna etablera 

en vänskaplig relation för att minska risken att bli avvisad innan de tog steget mot en intim 

relation (Lewis & Arber, 2015).  

 

Att skapa en relation till vårdpersonal 

Då dialysbehandlingen kan vara en livslång behandling, föll det sig naturligt att patienterna 

utvecklade en nära kontakt med vårdpersonalen och relationen till dem togs upp i flera studier 

(Andersen et al., 2020; Axelsson et al., 2011; Herlin & Wann, 2010; Hong et al., 2017). 

Vårdpersonalen spelade en stor roll i patienternas kost- och vätskerestriktioner, då de kunde 

bidra med sin expertis samt ge råd och stöd (Hong et al., 2017). Patienterna beskrev 

sjuksköterskorna som deras vänner och att det var viktigt att bli sedd och accepterad för den 

de var samt att sjuksköterskorna förstod deras lidande. Det fanns samtidigt en rädsla för att bli 

avvisad och förlöjligad av personalen då oengagerad personal påverkade patienternas sätt att 

se på sig själva (Axelsson et al., 2011). Patienterna upplevde en osäkerhet när en ny 

sjuksköterska skulle starta behandlingen. Det väcktes också tankar om personalen verkligen 

hade tillräcklig kunskap om varje enskild patient och dess behandling (Herlin & Wann, 2010). 

I studien av Andersen et al. (2020) framkom det att sjuksköterskorna inte alltid uppfattades 

som trevliga och att de inte lyssnade på vad patienterna önskade. Sjuksköterskorna beskrevs 

endast vara intresserade av det medicinska kring dialysbehandlingen och inte av patienternas 

liv.  
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Betydelsen av god kommunikation var något som framkom i flertalet studier (Andersen et al., 

2020; Axelsson et al., 2011). Patienterna fick inte vara med och bestämma vilken typ av 

behandling de skulle få, om de skulle få hemodialys eller peritonealdialys. Patienterna 

beskrev det som att de var informerade men inte involverade och att det lätt blev en 

envägskommunikation (Andersen et al., 2020). Det framkom även att bristerna kring 

informationen resulterade i en upplevelse att vara objektifierad och patienterna undanhöll 

information om sig själva för att undvika inläggning på sjukhuset, samtidigt som det var ett 

försök att behålla sin autonomi (Axelsson et al., 2011).  

 
Hantera ett liv med kronisk sjukdom  
 

I analysen av studierna framkom det att patienterna hade olika tankar kring den livslånga 

behandlingen som kronisk njursvikt innebär. De subkategorier som framkom var: att uppleva 

ett försämrat psykiskt välbefinnande samt att acceptera en livslång behandling. 

 

Att uppleva ett försämrat psykiskt välbefinnande 

Dialysbehandlingen påverkade patienternas psykiska välbefinnande och skapade ett lidande 

(Andersen et al., 2020; Axelsson et al., 2011; Costa Ramos et al., 2015; Herlin & Wann, 

2010; Lam et al., 2013; Lawrence et al., 2013; Lewis & Arber, 2015; Olegário Freitas et al., 

2015). Att få sin diagnos skapade negativa tankar och det uttrycktes en skam över att vara 

dialyspatient. Patienterna hade psykiska ”ärr” som dagligen följde dem (Lewis & Arber, 

2015). Det fanns även en skam över vad andra personer skulle tänka om deras sjukdom (Costa 

Ramos et al., 2015). Att genomgå dialysbehandling och känna en begränsning kring 

möjligheten att leva ut sitt liv gav patienterna ångest. De beskrev även känslan av att vara fast 

i dialysmaskinen samt att de förlorade kontrollen över sina liv (Axelsson et al., 2011; Herlin 

& Wann, 2010; Olegário Freitas et al., 2015). I en studie (Lewis & Arber, 2015) framkom det 

att flertalet patienter hade fått en negativ inställning till sin kropp efter diagnostillfället. Deras 

självförtroende hade försämrats då deras kropp genomgått en stor förändring och hade ärr från 

AV-fisteln. 

 

Bristen på tillgänglighet och att inte kunna göra det patienterna själva önskade tärde på det 

psykiska välbefinnandet (Axelsson et al., 2011). Patienterna hade ibland svårt att se en 

framtid, då den för dem innebar döden. De ville koncentrera sig på nuet och ha en så bra tid 

som möjligt. Det framkom även reflektioner om hur länge de kunde leva med dialysen och 
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hur döden skulle se ut. De äldre patienterna uttryckte en önskan om att inte bli störda i sitt 

åldrande, att de ville bli gamla i lugn och ro. Patienterna beskrev även en rädsla för döden och 

att vara utan tillgång till dialys (Costa Ramos et al., 2015). 

 

Att acceptera en livslång behandling 

Acceptans var något som patienterna återkommande tog upp i studiernas resultat. De var 

tvungna att acceptera att detta var deras liv och behövde därför göra det bästa av situationen 

(Andersen et al., 2020; Axelsson et al., 2011; Costa Ramos et al., 2015; Hong et al., 2017; 

Lam et al., 2013; Lawrence et al., 2013; Ng et al., 2020; Olegário Freitas et al., 2015). Att 

acceptera sjukdomen och behandlingen handlade om att acceptera och anpassa sig till ett 

förändrat liv. Det fanns inget mer sjukvården kunde göra. Patienterna blev tvungna att 

acceptera att behandlingen var det enda som höll dem vid liv. De äldre patienterna ansåg att 

de hade lättare att acceptera det då de levt ett långt liv och försökte göra det bästa av den tid 

de hade kvar. De accepterade sina begränsningar och att slutet var nära (Andersen et al., 2020; 

Axelsson et al., 2011; Lawrence et al., 2013; Ng et al., 2020; Olegário Freitas et al., 2015).  

  

De yngre patienterna hade ibland svårare att acceptera sjukdomen och behandlingen (Costa 

Ramos et al., 2015). Dialysbehandlingen var en stor utmaning för dem då behandlingen kan 

vara livslång samtidigt som den orsakade smärta, oförutsägbarhet och osäkra konsekvenser 

för livet. Patienterna beskrev dialysbehandlingen som det värsta med hela sjukdomen och att 

det krävdes mycket tålamod för att acceptera hemodialys. De fick kämpa för att acceptera 

situationen och hade även svårt att uppnå en god livskvalitet. Patienterna berättade att de 

accepterade tiden fram till en eventuell transplantation, då de förväntade sig att livet skulle gå 

tillbaka till hur det var innan behandlingen startade (Costa Ramos et al., 2015). 

 

Några patienter hade det lättare att acceptera sjukdomen och tillhörande behandling (Axelsson 

et al. 2011). Patienterna försökte tänka på de små sakerna i livet och uppskatta dem istället för 

att tänka på hur jobbigt de hade det. De ansåg att det fanns andra som hade det sämre, vilket 

bidrog till att det blev enklare att nå acceptans. De hade hopp om att de skulle få ha en bra tid 

den resterande tid de levde och var glada för allt de kunde göra tack vare att 

dialysbehandlingen gav dem mer tid att leva. I studien av Lawrence et al. (2013) framkom det 

även att vissa patienter såg positiva aspekter av att inte bli transplanterade, då operation 

medförde risker för komplikationer och avstötning av det nya transplantatet. Detta gjorde det 

lättare för patienterna att acceptera dialysbehandlingen.  
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Hopp om transplantation 
 

Sista kategorin som framkom innefattade patienternas hopp om att få genomgå en 

transplantation. Samtidigt fanns det patienter som på grund av medicinska indikationer inte 

kunde genomgå en transplantation. Subkategorierna som framkom var att bli fri från dialysen 

och att inte ha möjlighet att bli transplanterad. 

 

Att bli fri från dialysen 

En av de betydande reflektionerna som patienterna lyfte var hoppet om att bli transplanterad 

och därmed slippa den livslånga dialysbehandlingen (Andersen et al., 2020; Costa Ramos et 

al., 2015; Herlin & Wann, 2010). Patienterna beskrev en önskan om att inte bli fast i 

dialysmaskinen och ha dialys livet ut samt att de ville gå tillbaka till deras tidigare liv (Costa 

Ramos et al., 2015; Herlin & Wann, 2010). I studien av Andersen et al. (2020) var patienterna 

hoppfulla inför framtiden och chanserna att få en ny njure gav de yngre patienterna en 

livsglädje. Detta gjorde det lättare att förhålla sig till kost- och vätskerestriktionerna, samt att 

ha en god följsamhet till medicineringen. I studien av Herlin och Wann (2010) beskrevs 

samtidigt en rädsla för transplantationen, komplikationer och alla mediciner som följde. 

Patienterna var rädda för att kroppen skulle stöta bort den nya njuren och att de skulle vara 

tvungna att återuppta sin dialysbehandling.  

 

Att inte ha möjlighet att bli transplanterad 

Att bli transplanterad var dock inget som var möjligt för alla patienter då det medicinska 

tillståndet hindrade dem (Lawrence et al., 2013). Patienterna uttryckte då en besvikelse över 

att inte kunna bli transplanterade och behöva fortsätta med dialysbehandlingen. De uttryckte 

däremot en form av acceptans i det beslut som vårdpersonalen tagit om att de inte skulle bli 

transplanterade. Det framkom även att informationen kring vem som hamnade på 

transplantationslistan inte var helt tydlig. Det var flera patienter som inte riktigt förstod varför 

de inte blivit uppsatta. Ett par patienter hade endast antagit vad anledningen kunde vara men 

de hade aldrig fått ett tydligt svar, vilket gjorde det svårt för dem att acceptera beslutet och gå 

vidare (Lawrence et al., 2013).  
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Diskussion 
 

Diskussion av vald metod 
Litteraturstudien genomfördes icke-systematiskt, vilket betyder att endast en del av all 

tillgänglig forskning inkluderades (Kristensson, 2014). Detta medför en risk att studier kan ha 

missats att inkluderats. Att genomföra en systematisk litteraturstudie tar tid och det bedömdes 

att tidsramarna för uppsatsen var rimliga för en icke systematisk ansats. Uppsatsen har trots 

detta inkluderat resultatet från elva aktuella studier med en hög vetenskaplig kvalitet, vilket 

ses som en styrka. Datainsamlingen gjordes från två olika databaser (tabell 1 och 2), vilket 

möjliggjorde en bred sökning av litteratur.  

  

Studierna som framkom från datainsamlingen inkluderade personer över 10 år. Majoriteten av 

patienterna var dock äldre, vilket faller sig naturligt då medelåldern för kronisk njursvikt är ca 

60 år (Svenskt Njurregister, 2020). För att öka kunskapen om vad upplevelsen är hos 

ungdomar och barn kunde det ha gjorts en separat sökning för de åldersgrupperna. 

Inledningsvis var uppsatsens syfte att endast inkludera patienter i åldrarna mellan 15–65 år. 

Under arbetets gång visade det sig vara svårt att finna tillräckligt med data för att besvara en 

sådan frågeställning. Syftet reviderades därför till att inkludera alla dialyspatienter oavsett 

ålder.  

 

Då denna litteraturstudies syfte fokuserar på att undersöka patienternas upplevelser har endast 

kvalitativa studier inkluderats. Kvantitativa studier har exkluderats då syftet inte var att 

beskriva antalet upplevelser. Syftet var att få med beskrivande upplevelser. Det hade varit 

intressant att i framtiden göra en kvantitativ inriktad litteraturstudie för att kartlägga 

förekomsten av symtom och livskvalitet för att på så vis få en bredare bild av de upplevelser 

som beskrivs i uppsatsen.  

 

För kvalitetsgranskning av de inkluderade studierna användes SBU:s (2020) granskningsmall 

för kvalitativa studier. Denna valdes då den var tydlig, enkel att förstå samt applicerbar. 

Mallen innehöll dock ingen graderingsskala som angav om studierna hade en låg, medelgod 

eller hög kvalitet. Detta ansåg författarna försvårade kvalitetsbedömningen. Istället sattes  

subjektiva kriterier upp enligt Willman et al. (2016). Det hade underlättat graderingen om 

SBU (2020) själva hade angett en poänggradering som gällde för deras kvalitetsmallar. 
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Samtidigt har kvalitetsgranskningen utförts på det sätt som rekommenderas i litteraturen 

(Willman et al., 2016). 

 

Vid dataanalysen läste författarna oberoende av varandra de inkluderade artiklarna i fulltext. 

Den ena författaren hade stor förförståelse för ämnet dialysvård, på grund av arbete på en 

dialysmottagning. Genom att båda författarna läste studierna var för sig och identifierade 

relevanta aspekter av de inkluderade studierna minskade riskerna att förförståelsen skulle 

påverka analysprocessen. Löpande under arbetets gång har det skett en diskussion under 

handledning. Att flera personer är involverade i analysen stärker trovärdigheten för att en 

enskild persons förförståelse inte präglar resultatet (Kristensson, 2014).  

 

Diskussion av framtaget resultat 
 

Resultatet visade att dialysbehandlingen medförde stora förändringar och begränsningar i 

livet. De stora begränsningarna var bland annat kost- och vätskerestriktioner samt att inte 

kunna utföra dagliga aktiviteter på grund av symtom och tidsbrist. Förlust av frihet, att inte 

kunna arbeta eller utbilda sig samt ett minskat socialt umgänge påverkade dialyspatienterna 

negativt. Trots motgångar och utmaningar framförde patienterna ett hopp om framtiden då 

majoriteten av dem satte sin tilltro till transplantation och att detta skulle ge dem ett normalt 

liv utan dialysen. 

 

Kost- och vätskerestriktioner 

Det var tydligt att kost- och vätskerestriktionerna var en stor och påfrestande del av att ha 

dialysbehandling (Andersen et al., 2020; Axelsson et al., 2011; Hong et al., 2017; Lam et al., 

2013; Lawrence et al., 2013; Lindberg et al., 2013; Olegário Freitas et al., 2015; Ng et al., 

2020). Det var även tydligt att patienterna behövde stöd i att följa sina restriktioner, då flera 

patienter hade svårigheter att förhålla sig till dem. Ett sådant stöd hade kunnat erbjudas med 

hjälp av teknik. I en studie av Welch et al. (2013) utvärderades en applikation till 

mobiltelefoner. Denna applikation kunde användas som ett hjälpmedel för att bevaka bland 

annat intaget av kost och vätska men även hjälpa patienterna att följa sin vikt. Slutsatsen i 

studien var att applikationen var ett bra och användbart komplement till patienternas egna 

strategier, men behövde utvecklas ytterligare för att kunna ge bästa möjliga stöd (Welch et al., 

2013). Det framkom i resultatet att patienterna använde sig av olika strategier för att följa 
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restriktionerna. Det kunde handla om att suga på en isbit för att släcka törsten (Hong et al., 

2017) eller använda sig av kroppsvikten för att reglera vätskeintaget (Lindberg et al., 2013). 

Svårigheterna att följa restriktionerna gav patienterna dåligt samvete och ibland även känslor 

av skam, ångest och en frustration. Det är möjligt att digitala hjälpmedel hade kunnat vara ett 

sätt att stödja patienterna då det är konkreta verktyg. Samtidigt är det viktigt att 

sjuksköterskan inte glömmer bort att anpassa verktygen från person till person för att 

personcentrera vården (Kristensson Uggla, 2014). Detta då alla patienter kanske inte kan klara 

av en mobilapplikation. 

 

Enligt Antonovsky (2005) är hanterbarhet en central komponent i känslan av sammanhang. 

För att nå hanterbarhet krävs kontroll. Patienterna behöver känna att de har kontroll över de 

beslut som tas och att de kan hantera de konsekvenser som följer. En sådan situation kan vara 

att de blir tvungna att tacka nej till sociala tillställningar och middagar just på grund av sina 

kost- och vätskerestriktioner. Dialyspatienter hamnar ständigt i situationer där de blir tvungna 

att göra val kring sina dryck- och kostalternativ. Genom att sjuksköterskan ser hur patienterna 

hanterar eller lär sig att hantera olika situationer kan även deras resurser identifieras. 

Resurserna kan sjuksköterskan tillsammans med patienten använda för att förbättra deras 

hälsa. Begriplighet uppnås genom struktur (Antonovsky, 2005). Det krävs att patienterna har 

en god struktur för att följa restriktionerna. Det är även viktigt att de förstår innebörden av 

restriktionerna eftersom det får fysiska konsekvenser om dessa inte följs. Sjuksköterskan har 

ett viktigt ansvar att bistå patienterna med den information och kunskap som krävs för att 

uppnå begriplighet. Detta görs möjligt genom att sjuksköterskan har god insikt i patientens 

svårigheter och upplevelse av sina restriktioner. Meningsfullheten, som enligt Antonovsky 

(2005) uppnås genom att vara delaktig, kan nås genom att patienterna själva är med och 

bestämmer om sin vård samt utför egenvård. Genom att vara delaktig och nå en 

meningsfullhet kan patienterna förmodas uppnå en förbättrad hälsa. En möjlighet för 

sjuksköterskan att främja delaktighet hade kunnat vara att tillsammans med patienten göra en 

tydlig plan för egenvården. Detta skulle även kunna ske med hjälp av gruppundervisning med 

andra patienter, då patienterna får engagera sig samtidigt som de får ta del av andras 

erfarenheter. 

 

Förlust av tid 

Patienterna beskrev att dialysbehandlingen tog mycket av deras tid. Flertalet patienter tog upp 

att transporterna till och från sjukhuset tog onödigt lång tid och att det ofta var problem 



 

 26 

(Andersen et al., 2020; Lawrence et al., 2013). Detta hade kunnat förändras dels genom bättre 

samarbete mellan servicetjänster och dialysmottagningar men även genom att hitta andra 

behandlingsmetoder, såsom hemdialys. I studien av Lacson Jr och Brunelli (2011) 

konstaterades det att tiden för dialysbehandlingen inte var möjlig att förkorta. Den upplevda 

tidsförlusten är därför svår att förändra då tiden för behandlingen är den som krävs för att 

uppnå god effekt och undvika komplikationer. Samtidigt är det viktigt att behandlingen 

planeras i samråd med patienten så att behandlingen sker på bästa möjliga tidpunkter. 

Patienterna lyfte fram att de var tvungna att acceptera sin sjukdom och att de var beroende av 

behandling för att överleva. Att acceptera sin situation innebär dock inte att patienterna har 

hanterat sin situation och uppnått hög KASAM. Patienterna behöver stöd i att begripa, hantera 

och se meningsfullheten i situationen. Antonovsky (2005) påpekar att människor hanterar 

motgångar på olika sätt. På en dialysmottagning kommer sjuksköterskan i kontakt med 

patienter i alla åldrar och beroende på var patienterna befinner sig i livet hanterar de sin 

situation olika. Detta innebär att sjuksköterskan behöver anpassa sig och bemöta varje persons 

olika förutsättningar, behov, funderingar och begränsningar utifrån det stadie i livet de 

befinner sig i (ICN, 2012). Sjuksköterskan kan hjälpa patienten att minska känslan av att 

förlora tid genom att lyssna in önskemål kring planering av behandling samt att motivera till 

att finna strategier i att planera upp vardagen.  

 

Hopp om transplantation  

Det framgick tydligt i resultatet att flera patienter hoppades på att en dag bli transplanterade. 

Detta skulle ge tillbaka deras frihet. Idag genomgår 60 % av patienterna transplantation 

(Svenskt Njurregister, 2020). I många fall är det ej genomförbart då patienterna inte är 

medicinskt lämpliga för att genomgå en transplantation (Dreja & Jönsson, 2016). 

Sjuksköterskor har ett stort ansvar att stödja, förmedla hopp samt att hjälpa patienterna till att 

finna meningsfullhet, oavsett vilken situation patienterna befinner sig i. Meningsfullhet kunde 

ses hos de patienter som hade möjlighet att bli transplanterade då de uttryckte ett hopp om 

framtiden. Dessa patienter behöver möjligen mer stöd från sjuksköterskor i form av att 

besvara de orosmoment och frågor som finns kring transplantationen. De patienter som inte 

kan sättas upp på transplantationslistan har troligtvis andra behov. Att veta att det inte finns 

något annat alternativ än att gå i dialys kan göra det svårare för patienterna att finna 

meningsfullhet och sammanhang i livet. Sjuksköterskan kan genom samtal hjälpa patienten att 

nå en förståelse av att ha en sjukdom, dialysbehandling och att vara beroende av sjukvård. 
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Stöd från sjuksköterskan 

I resultatet framkom det att några patienter upplevde att sjuksköterskorna inte lyssnade på vad 

patienterna önskade, hur de kände, eller inte brydde sig om patienterna på ett personcentrerat 

sätt. Sjuksköterskorna verkade mest intresserade av medicinska tekniska faktorer i 

dialysbehandlingen (Andersen et al., 2020; Herlin & Wann, 2010). Det är viktigt att 

sjuksköterskan inte glömmer att se patienten ur ett helhetsperspektiv och som en egen person 

(Kristensson Uggla, 2014), istället för att endast se sjukdomen kronisk njursvikt. Att vara 

lyhörd och visa en medkänsla är en del av sjuksköterskans professionella förhållningssätt 

(ICN, 2012). I studien av Allen et al. (2011) om patienter som genomgår hemodialys 

konstaterades det att sjuksköterskans bemötande var avgörande för hur patienterna upplevde 

vården. Ett gott bemötande med en sjuksköterska som lyssnade och fanns där för patienten 

bidrog till att patienten kommunicerade sina behov och blev mer följsam till behandlingen. En 

kontaktsjuksköterska som har en god relation till och god kännedom om patienten kan därför 

vara bra för en tryggare vård. Kontaktsjuksköterskor är vanligt inom den palliativa 

uremivården (Region Skåne, 2019) men skulle även kunna vara ett stöd för de patienter som 

erhåller aktiv uremivård i form av dialys då behandlingen medför begränsningar och ett 

försämrat välbefinnande. Kontaktsjuksköterskan stödjer både patienten och närstående, samt 

säkerställer delaktighet i omvårdnaden. De patienter med hemhemodialys kan även ha behov 

av en kontaktsjuksköterska då de inte har den kontinuerliga kontakten med sjukvården som 

patienter med sjukhusbaserad dialysbehandling har. Det hade varit intressant med mer 

forskning kring vilken effekt en kontaktsjuksköterska kan ha för dialyspatienters hälsa och 

upplevelser av behandling.  

 

Nedstämdhet och ett försämrat psykiskt välbefinnande var något som var vanligt 

förekommande (Andersen et al., 2020; Axelsson et al., 2011; Costa Ramos et al., 2015; Herlin 

& Wann, 2010; Lam et al., 2013; Lawrence et al., 2013; Lewis & Arber, 2015; Olegário 

Freitas et al., 2015). Genom att hålla samtal eller hjälpa patienterna med att etablera kontakt 

med kurator eller psykolog kan sjuksköterskan stödja och hjälpa patienterna mot att må bättre 

psykiskt. För att samtalet mellan patient och sjuksköterska ska bli gynnsamt krävs det tillit. 

Kontaktsjuksköterskan på dialysmottagningen kan bidra till ökad trygghet för patienten. I 

ICN:s etiska kod står det även att sjuksköterskan ska samarbeta med andra professioner för att 

främja en god vård (ICN, 2012). Genom att samarbeta med andra vårdprofessioner, så som 

fysioterapeuter, psykologer och dietister, kan vården uppnå en högre kvalitet och ökad 
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patientsäkerhet. Sjuksköterskor kan ge en mer personcentrerad vård om det finns en närmare 

och tryggare relation till patienterna. Kunskapen som patienten har om sig själv och hur denne 

lever sitt liv bör vara grunden i hur vården ska utformas (Kristensson Uggla, 2014). På grund 

av detta är det viktigt att ta reda på patienternas upplevelser.  

 

Sjuksköterskan har ett stort ansvar i att motivera patienten till att följa restriktioner och 

behandling, men även att finnas där och stödja patienten i att finna ökad meningsfullhet, 

begriplighet och hanterbarhet och på så vis stärka känslan av sammanhang. Genom att 

anpassa vården efter patientens behov kan det vara lättare att hitta en meningsfullhet, då 

meningsfullhet handlar om att känna sig delaktig. Genom att patienterna blir mer och mer 

delaktiga och kan utföra egenvård kan de också uppnå en förbättrad hälsa (Antonovsky, 

2005), till exempel genom hemdialys. Hemhemodialys har tidigare beskrivits som en 

behandlingsform som ger en ökad frihet och bättre hälsa (Bernardini, 2004; Dreja & Jönsson, 

2016; Salim et al., 2019). Det framkom dock inte om patienterna i de inkluderade studierna 

uttryckt en önskan kring att övergå till dialys i hemmet. I studien av Hansson et al. (2017) 

framkom det att patienter som var i uppstarten av hemhemodialys hade flera farhågor och 

tankar, framförallt oro kring det medicinska ansvaret och säkerheten kring behandlingen. Det 

krävdes en god förberedelse, mycket träning och support från sjukvårdspersonalen innan 

patienterna kände sig redo inför hemhemodialysen. Trots att perioden av träning och 

anpassning var krävande kunde de flesta av patienterna uppskatta fördelarna med 

hemhemodialys (Hansson et al., 2017). Det kan samtidigt finnas en trygghet i att gå till 

dialysmottagningen och att alltid ha en sjuksköterska närvarande. Därför är det viktigt som 

sjuksköterska att lyssna in patienternas önskemål kring sin behandling. 

 

Slutsats och kliniska implikationer 
Resultatet visade att upplevelsen av att leva med dialysbehandling innebar begränsningar i det 

dagliga livet genom att ha påfrestande kost- och vätskerestriktioner, att tvingas avsluta 

utbildning eller arbete, att förlora tid och frihet samt att hindras av fysiska symtom. Det 

innebar också att sociala relationer förändrades genom att behovet av familjens stöd ökade, att 

vänskapsrelationer förändrades och att patienterna behövde skapa relationer med 

vårdpersonal. Att leva med dialysbehandling innebar även att behöva hantera ett liv med 

livslång sjukdom, att må psykiskt dåligt och att behöva acceptera den livslånga behandlingen, 

men samtidigt som det innebar att känna hopp inför möjligheten att bli transplanterad.  
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För att förstå innebörden av begränsningarna och hur de påverkar patienterna i det dagliga 

livet är det viktigt att sjuksköterskan tar del av deras upplevelser och lyssnar aktivt på när 

patienterna berättar om dessa. I denna förståelse kan sjuksköterskan sedan anpassa det stöd 

den enskilde patienten har behov av. Av det som framkom i resultatet behöver patienterna 

stöd i att följa kost- och vätskerestriktionerna då de har visat sig vara en utmaning. Genom att 

ge förslag på strategier, bistå med information och kunskap om till exempel digitala 

hjälpmedel, kan sjuksköterskan hjälpa patienterna med att underlätta vardagen med 

restriktionerna. Patienterna visade även sig besväras av ett försämrat psykiskt välbefinnande 

och svårigheter att acceptera sjukdomen. En kontinuerlig kontakt med kontaktsjuksköterska i 

kombination med ett multidisciplinärt omhändertagande kan ge patienterna möjligheter till ett 

förbättrat välbefinnande, trygghet och en känsla av sammanhang. Hoppet om transplantation 

var tydligt förmedlat av patienterna och sjuksköterskan har en viktig del till att motivera och 

informera patienterna kring denna procedur. Lika viktigt är det stöd som sjuksköterskan ger 

de patienter som inte kan bli transplanterade och är beroende av dialysbehandling resten av 

livet.   

 

Denna litteraturstudie kan bidra med en sammanställd bild över vilka svårigheter patienter 

med kronisk njursjukdom och dialys upplever, men också hur dessa svårigheter kan hanteras. 

Studien kan ge sjuksköterskor en djupare förståelse för hur svårigheterna påverkar patientens 

dagliga liv. Genom denna förståelse kan dialyspatienterna få ett bättre bemötande, vilket i sin 

tur kan ge en bättre upplevelse av vården.  

 

Författarnas arbetsfördelning 
 

Författarna har genom arbetets gång arbetat både var för sig och gemensamt. Planeringen av 

litteraturstudien gjordes gemensamt medan sökning och framtagning av artiklar gjordes var 

för sig för att effektivisera arbetet. Granskning, läsning i fulltext samt analys gjordes 

gemensamt av båda författarna för att viktig information inte skulle missas. Texten har delats 

upp och skrivits av båda författarna för att sedan läsas och bearbetats gemensamt. 

Diskussioner har kontinuerligt förts kring arbetet samt hur det ska delas upp och utformas. 
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Hög	� Medelhög	� Låg	�  
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2.	Urval	 
a)	AT r	urvalet	relevant?	     

b)	AT r	urvalsförfarandet	tydligt	beskrivet?	     

c)	AT r	kontexten	tydligt	beskriven?	     

d)	Finns	relevant	etiskt	resonemang?	     

e)	AT r	relationen	forskare/urval	tydligt	beskriven?	     

Kommentarer	(urval,	patientkarakteristika,	kontext	etc):	 
 

UTVA% RDERING	AV	METODER	I	HA% LSO-	OCH	SJUKVA5 RDEN	–	EN	HANDBOK	Bilaga	5:1	ilaga	5	 
 Ja	 Nej	 Oklart	 Ej	tillämpl	 
3.	Datainsamling	 
a)	AT r	datainsamlingen	tydligt	beskriven?	     

b)	AT r	datainsamlingen	relevant?	     

c)	Råder	datamättnad?	     



 

 

d)	Har	forskaren	hanterat	sin	egen	förförståelse	i	relation	till	
datainsamlingen?	 

    

Kommentarer	(datainsamling,	datamättnad	etc):	 
4.	Analys	 
a)	AT r	analysen	tydligt	beskriven?	     

b)	AT ranalysförfarandetrelevantirelation	till	
datainsamlingsmetoden?	 

    

c)	Råderanalysmättnad?	     

d)	Har	forskaren	hanterat	sin	egen	förförståelse	i	relation	till	
analysen?	 

    

Kommentarer	(analys,	analysmättnad	etc):	 
5.	Resultat	 
a)	AT r	resultatet	logiskt?	     

b)	AT r	resultatet	begripligt?	     

c)	AT r	resultatet	tydligt	beskrivet?	     

d)	Redovisas	resultatet	i	förhållande	till	en	teoretisk	referensram?	     

e)	Genereras	hypotes/teori/modell?	     

f)	AT rresultatetöverförbarttillett	liknande	sammanhang	(kontext)?	     

g)	AT r	resultatet	överförbart	till	ett	annat	sammanhang	(kontext)?	     

Kommentarer	(resultatens	tydlighet,	tillräcklighet	etc):	 
 
 


