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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund   
 
Vid kronisk njursvikt upphör en betydande del av njurfunktionen vilket kan leda till ett 
livshotande tillstånd. Ett livslångt behandlingsalternativ är hemodialysbehandling. 
Behandlingen är tidskrävande och påfrestande samt inskränker på såväl det fysiska, psykiska 
och sociala välbefinnandet. Sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnadsarbetet genom att 
stödja, informera och förbereda patienter och närstående inför kommande 
livsstilsförändringar. Begreppen livskvalitet och hälsa ligger till grund för förståelsen hur 
hemodialysbehandling påverkar patienternas dagliga liv.  
 
 
Syfte  
 
Syftet med arbetet var att belysa hur personer med kronisk njursvikt upplever sin livskvalitet 
och hälsa vid hemodialysbehandling på en dialysmottagning. 
 
 
Metod  
 
En litteraturöversikt genomfördes. Databaserna Cinahl och PubMed användes för insamling 
av vetenskapliga artiklar. Endast kvalitativ forskning inkluderades med motivering att den 
subjektiva upplevelsen skulle belysas. Femton artiklar inkluderades och resultatet av 
artiklarna har analyserats och presenteras i en matris.  
 
 
Resultat 
 
Information och utbildning ansågs värdefullt och behovet av stöd gällande sjukdom och 
behandling var en förutsättning för ökad följsamhet samt acceptans av situationen. Flertalet 
begränsningar påverkade vardagen och det sociala livet. Aktiviteter och intressen fick 
prioriteras efter ork och allmäntillstånd. Trötthet var det symtom som ansågs mest 
besvärande. Även vätskerestriktion, som kom till följd av hemodialysbehandling, var 
påfrestande för patienterna. Deras mentala motivation hade en avgörande roll för upplevelsen 
av behandlingssituationen och följsamheten. 
 
 
Slutsats 
 
Hemodialysbehandling på en dialysmottagning innebär en stor livsstilsförändring med 
påverkan på livskvalitet och hälsa. Fokus i omvårdnadsarbetet bör ligga på att stödja både 
patient och närstående samt hjälpa patienten till acceptans av sjukdomssituationen. 
 
 
 
Nyckelord: kronisk njursvikt, hemodialys, livskvalitet, patienter, upplevelse 
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BEGREPP 
 
Albumin  
Protein som benämns blodäggvitan.  
 
Diabetesnefropati  
Kapillärerna i njurens glomeruli skadas till följd av diabetes. 
 
Diffusion 
Vid diffusion rör sig ämnen från områden med hög koncentration till områden med låg 
koncentration. Exempel från cell till blodbana.  
 
Glomerulonefrit 
Njurinflammation.  
 
Glomerulus 
Första delen av nefronet där filtreringen av blodet till primärurin sker.  
 
Nefron 
Njurens reningsenheter (kan beskrivas som ett kärlnystan) där blod filtreras till urin. 
  
Nefroskleros 
Åderförkalkning i njurarna. 
 
Osmos  
När vatten diffunderar från hög koncentration till låg koncentration.  
 
Tubuli 
Ett litet rörsystem i nefronet där det filtrerade vattnet till största del återupptas från primärurin 
tillbaka till blodet.  
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INLEDNING  
 
Patienter med kronisk njursvikt återfinns inom hela vårdkedjan. Diabetes och hypertoni är de 
främsta riskfaktorerna för utveckling av kronisk njursvikt. Dessa två sjukdomar ökar i 
samhället vilket leder till en ökning av antalet patienter med kronisk njursvikt (Seeberger, 
2011). Arbetets bakgrund bygger på att ge läsaren en grundläggande förståelse kring 
njurarnas funktion och betydelse för kroppen samt vilken betydelse detta har för upplevd 
livskvalitet och hälsa. Bakgrunden fokuserar på kroppens påverkan av nedsatt njurfunktion 
och beskriver de olika behandlingsformerna som finns att tillgå. Behandling består antingen 
av peritonealdialys, hemodialys eller njurtransplantation. Detta arbete kommer fokusera på 
patienter som genomgår hemodialysbehandling på dialysmottagningar. Det är en fysisk, 
psykisk och tidskrävande behandling som är mycket påfrestande för patienten. Att få en 
inblick i hur vardagen påverkas för dessa patienter kan bidra till en ökad kunskap och 
förståelse hos vårdgivaren. Det kan resultera i en bättre förmåga att kunna utforma relevanta 
omvårdnadsåtgärder och en mer individanpassad vård.       

BAKGRUND  

Njurarnas anatomi och fysiologi 
 
En människa har normalt två fungerade njurar, placerade väl skyddade i bakre delen av 
buken. Njurarna består av miljontals nefron, där blod filtreras och urin bildas (Seeberger, 
2011). Njurarna har många viktiga uppgifter i kroppen. Den ständiga ämnesomsättningen som 
pågår i kroppen skapar en rad ämnen och slaggprodukter som måste utsöndras för att inte 
förgifta kroppen. Njurarna har även till uppgift att upprätta en normal syra-bas balans, 
upprätthålla normal vatten- och elektrolytbalans och reglera blodtrycket (Ericson & Ericson, 
2012). Kontrollen av syra-bas balansen sker genom att njurarna utsöndrar vätejoner i urinen. 
Det är en viktig uppgift då syra-bas nivån måste ligga på en exakt nivå för att kroppen ska 
fungera normalt. När vi dricker, reglerar njurarna vätskebalansen genom att utsöndra mer 
vätska. Omvänt så koncentreras urinen vid dåligt vätskeintag, för att minimera 
vätskeförlusterna. Genom detta hålls vätskebalansen på en jämn nivå och blodtrycket regleras. 
Även regleringen av natrium och kalium är njurarnas uppgift. Dessa två salter är livsviktiga 
eftersom de påverkar blodtrycket i kroppen; kalium sänker blodtrycket och natrium höjer 
blodtrycket. Oförmåga att reglera kroppens saltnivåer kommer därmed ha central påverkan på 
kroppen (Seeberger, 2011).  

 
Njursvikt  
 
Vid njursvikt upphör en betydande del av filtreringen via njurarna vilket leder till försämrad 
reningskapacitet. Ovanstående beskrivna funktioner kommer inte längre fungera optimalt, 
vilket gör att kvävehaltiga slaggprodukter, främmande ämnen och gifter inte utsöndras 
normalt, utan istället ansamlas i kroppen. Resultatet blir en allvarlig toxisk effekt med 
påverkan på hela kroppen (Ericson & Ericson, 2012). Njursvikt kan indelas i akut och kronisk 
njursvikt. Vid akut njursvikt förloras hastigt, inom loppet av dagar till veckor, de normala 
njurfunktionerna. Vid kronisk njursvikt sker en gradvis försämring under flera år. Akut 
njursvikt ses vanligen hos intensivvårdspatienter och dödligheten är relativt hög, trots 
dialysbehandling, då patienterna ofta lider av en mer omfattande organsvikt (Aurell & 
Samuelsson, 2008). 
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Kronisk njursvikt 
Vid utveckling av kronisk njursvikt är diabetesnefropati en av de vanligaste orsakerna. 
Diabetesnefropati gör att de små blodkärlen i glomeruli börjar läcka albumin, vilket är ett 
tecken på att njurarna börjar tappa sin funktion. Andra orsaker till utvecklande av njursvikt är 
hypertoni med nefroskleros eller kronisk glomerulonefrit (Ericson & Ericson, 2012). Kroppen 
anpassar sig till det långsamma förloppet vid kronisk njursvikt, vilket gör att symtom blir 
påfallande först när njurens funktions minskat avsevärt. Detta resulterar till att många 
patienter söker vård i ett senare skede. Det är viktigt med tidig behandling för att kunna rädda 
så mycket som möjligt av njurfunktionen (Seeberger, 2011).  
 
Kronisk njursvikt delas in i fem stadier där njurfunktionen baseras på hur snabbt blodet 
filtreras genom glomeruli. Glomeruli är den första delen av nefronet där filtreringen av blodet 
sker. Denna filtration mäts i hastighet per minut och benämns glomerulär filtration [GFR]. 
Njurfunktionen hos en frisk person är över 90 ml/min och för en person med det svåraste 
stadiet av njursvikt (GFR mindre än 15 ml/min), krävs livslång dialysbehandling eller 
transplantation (Seeberger, 2011).  
 
Symtom  
De vanligaste symtomen vid kronisk njursvikt är ödem, illamående och smärta. Ödem bidrar i 
sin tur till andfåddhet. Vissa symtom är inte alltid relaterat direkt till själva njursvikten utan 
uppkommer till följd av de många symtom som den komplexa njurfunktionsnedsättningen ger 
(Noble, Meyer, Brodge, Johnson & Kelly, 2010). 
 
En allvarlig utveckling till njursvikt är uremi, vilket är ett livshotande tillstånd som påverkar 
flertalet organ i kroppen. Det är ansamlingen av kvävehaltiga toxiska metaboliter som orsakar 
symtom vid uremi. Symtom kan vara allt från illamående, avmagring, klåda och 
hudblödningar till fysisk och psykisk trötthet samt sjunkande medvetandenivå (Ericson & 
Ericson 2012). I en studie gjort av Mathur et al. (2010) beskrivs klåda som en vanlig 
komplikation av uremi. Klåda medför en försämring av livskvalitén och påverkar humöret, 
sociala relationer och sömnen. 
 

Behandling 
 
Kronisk njursvikt ses främst hos äldre patienter där många ofta lider av flertalet sjukdomar 
utöver sin njursvikt. Helhetssynen hos vårdgivare blir därmed av största vikt när 
behandlingsåtgärder planeras (Aurell & Samuelsson, 2008). En stor del av behandlingen vid 
kronisk njursvikt är symtomatisk behandling som innebär att lindra symtom och förbättra 
patientens allmäntillstånd. När den symtomatiska behandlingen inte längre är tillräcklig 
startas antingen peritonealdialys, hemodialys eller så görs en njurtransplantation (Ericson & 
Ericson, 2012).  
 
Det som avgör valet av dialysbehandlingsform beskriver bland annat Sinnakirouchenan och 
Holley (2011). Patientens medicinska status, sociala förhållanden, den geografiska närheten 
till dialysbehandlingsenheten och patientens egna önskan är avgörande för den dialysform 
patienten väljer. Valet mellan att inleda peritonealdialys eller hemodialys görs genom att väga 
fördelar mot risker gällande behandlingsformerna. Fördelarna med peritonealdialys är bland 
annat att patienten är mer självgående, upplever ökad tillfredsställelse, njurfunktionen bevaras 
längre samt en lägre kostnad för samhället. Nackdelarna är ökad risk för 
bukhinneinflammation, infektioner, viktuppgång samt att patienten måste vara i god kondition 
för att klara av behandlingen. Vid hemodialys på sjukhus är fördelarna att behandlingen sköts 
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av utbildad personal, att det blir en social träff vid behandlingstillfällena och att mindre 
ansvar vilar på patienterna. Nackdelarna är ökad risk för blodförgiftning, stor belastning för 
kroppen, njurfunktionen avtar helt och det är en tidskrävande behandling (Sinnakirouchenan 
& Holley, 2011).  
 
Peritonealdialys 
Av de patienter som är i behov av dialysbehandling, behandlas ungefär en femtedel med 
peritonealdialys. Det är ett bra alternativ under de första åren med dialys eftersom njurarnas 
restfunktion bevaras bättre än vid hemodialys (Aurell & Samuelsson, 2008). Vid 
peritonealdialys används bukhålan som behållare till ungefär två liter dialysvätska. 
Bukhinnans tunna vägg av epitelceller, som är rik på kapillärer, fungerar som ett 
dialysmembran mellan bukhålan och blodbanan. Genom osmos filtreras uremiska toxiner och 
substanser från blodbanan till dialysvätskan (Ericson & Ericson, 2012). 
 
Hemodialys 
Hemodialys är en behandlingsform som försöker ersätta njurarnas renande förmåga, där 
blodet renas utanför kroppen med hjälp av en dialysmaskin (Ericson & Ericson, 2012). Blodet 
cirkulerar från kroppen till en dialysator där blodet filtreras via konstgjorda dialysmembran 
för att därefter föras tillbaka till kroppen (Aurell & Samuelsson, 2008). Filtreringen via 
dialysmembranet fungerar genom att blodet passerar igenom dialysfiltret och dialysvätskan åt 
det motsatta hållet, på så sätt renas blodet med hjälp av motströmningsprincipen samt via 
osmos och diffusion (Ericson & Ericson, 2012).  
 
Hemodialys utförs vanligen på sjukhus men kan även utföras i hemmet. Det är en 
tidskrävande och påfrestande behandling som antingen kan utföras som kort daglig dialys 
under två till tre timmar eller några gånger i veckan, men då under flertalet timmar varje gång 
(Aurell & Samuelsson, 2008). Seeberger (2011) beskriver fördelen med att utföra dialys en 
kortare tid, flera dagar i veckan, hellre än en längre tid mer sällan. Hemodialys hemma ger en 
större frihet för patienten men kräver praktiska möjligheter gällande hemmiljö, motivation 
och kunskap hos patienten (Aurell & Samuelsson, 2008). Hos patienter med hemodialys i 
hemmet sågs en positiv attityd till egenkontroll över sin behandling, jämfört med tidigare 
beroende till dialyskliniken. Många patienter uppskattade friheten att kunna välja när på 
dygnet behandlingen skulle genomföras, då dialysklinikerna inte kunde utföra dialys på 
obestämda tider under dygnet (Polaschek, 2007). 
 
Symtom vid hemodialysbehandling 
Vid start av hemodialysbehandling återstår endast lite eller ingen urinproduktion. Det gör att 
kroppen ansamlar vätska i vävnaderna mellan behandlingarna. När denna vätska sedan dras 
från kroppen vid dialys blir resultatet att blodvolymen minskar och risken för yrsel och 
blodtrycksfall ökar. Vid försämrad njurfunktion och hemodialysbehandling krävs vätske- och 
saltrestriktioner för att undvika ansamling av vätska. Även födointaget är viktigt och då 
särskilt ett högt proteinintag, eftersom det sker en förlust av protein vid dialys. Proteinförlust 
kan leda till hjärt- och kärlkomplikationer (Seeberger, 2011). Caplin, Kumar och Davenport 
(2011) beskriver de främsta symtomen vid hemodialysbehandling. Trötthet, kramp, yrsel och 
huvudvärk var de vanligast förekommande symtomen, men deltagarna i studien upplevde 
också ryggvärk, klåda, hjärtklappningar och andningssvårigheter. Deltagarna beskrev att 
tröttheten fanns kvar även en tid efter avslutad behandling och en fjärdedel rapporterade att de 
inte återhämtade sig från behandlingen förrän dagen efter. Även Gamondi et al. (2013) 
belyser de symtom som uppkommer vid hemodialysbehandling. Studien beskriver trötthet och 
smärta som de mest besvärande symtomen. Sömnstörningar, andnöd, aptitlöshet, illamående, 



 4 

kräkningar och ångest beskrevs som krävande symtom som ofta var ett resultat av den 
upplevda smärtan.  
 
Transplantation 
Vid transplantation kan patienter få en ny fungerande njure vilket innebär att dialys inte 
längre är nödvändigt (Aurell & Samuelsson, 2008). För de flesta patienter är en lyckad 
njurtransplantation den bästa behandlingen. Patienters egna val, sjukdomshistoria och 
tillgången på organ är dock faktorer som kan bidra till att en transplantation inte är möjlig 
(Sinnakirouchenan & Holley, 2011). Väntetiden på en organdonation är mellan ett och tre år. 
Om njuren har transplanteras från en levande donator har det donerade organet en något högre 
överlevnadschans än om organet doneras från en avliden person (Aurell & Samuelsson, 
2008). 
 
Palliativ vård 
Valet att genomgå dialysbehandling eller inte är något patienten själv måste besluta, vilket 
Russ, Shim och Kaufman (2007) konstaterar. De flesta människor vill leva, men efter 
påbörjad behandling inser en del patienter hur deras liv kommer att påverkas med besvärliga 
biverkningar och överväger därmed att avsluta sin behandling. De finns patienter som 
genomgått dialys under en väldigt lång tid men som på grund av ändrade sociala- och/eller 
familjeförhållanden är beredda att avsluta sin behandling (Russ et al., 2007). 
 
För patienter som inte påbörjar dialysbehandling eller väljer att avbryta pågående behandling, 
skall god palliativ vård erbjudas. Dessa patienter kommer på grund av den toxiska effekten 
som uppkommer vid avancerad njursvikt inte överleva utan behandling (Aurell & 
Samuelsson, 2008). Davison (2010) utvärderar det palliativa behovet hos patienter med 
kronisk njursvikt. Majoriteten av deltagarna belyser vikten av detaljerad information om det 
medicinska tillståndet inklusive fortlöpande information. Att få information kring 
behandlingsalternativ, framtida planering, om eventuellt dialysavslut och hur fysiska symtom 
ska hanteras är av stort värde. Under den palliativa vården förlitar sig en övervägande del av 
patienterna på närstående och värdesätter det sociala och emotionella stödet. Även 
vårdgivarna kring patienterna; läkare, sjuksköterskor och psykologer, innebär ett viktigt stöd. 
Många patienter vill överlämna beslutet om att avsluta dialysbehandlingen till ansvarig läkare, 
vilket visar på förtroende för hälso- och sjukvårdspersonal (Davison, 2010).  
 

Omvårdnadens betydelse vid kronisk njursvikt 
 
Begreppet omvårdnad har beskrivits av kända teoretiker och omvårdnadsforskare. Callista 
Roy (1939- ) fokuserar på hur människan anpassar sig till omständigheter som påverkar livet. 
Hennes teorier har gett upphov till omvårdnadsmodellen Roys adaptionsmodell. 
Adaptionsmodellen bygger på att människan måste anpassa sig till livsförändringar för att 
kunna utvecklas och bevara sin integritet. Roy inriktar sig på begreppen människa, miljö samt 
hälsa och beskriver dessa som ett systemteoretiskt metaparadigm. Miljön har en viktig roll i 
Roys adaptionsmodell, till skillnad från flertalet andra omvårdnadsteorier. Roy beskriver att 
miljön är lika mycket människans yttre situation som inre verklighet. Det gör att stimuli kan 
komma såväl utifrån som inifrån. Gällande omvårdad beskriver Roy att sjuksköterskans 
uppgift blir att understödja samspelet mellan människa, hälsa och miljö, så att det leder till 
mänskligt utvecklande och ökat välbefinnande. Dock kan en försämrad medicinsk diagnos 
leda till att ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande inte alltid är möjligt att uppnå. Trots 
detta måste sjuksköterskan arbeta för att främja patienters livskvalitet alternativt bidra till att 
patienterna får ett värdigt avslut på livet (Roy, 2009). 
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Sjuksköterskans roll 
Walker, Abel och Meyer (2010) belyser omvårdnadens vikt för patienter med kronisk 
njursvikt som förväntas försämras i sin sjukdom och bli i behov av hemodialysbehandling. 
Författarna beskriver att de viktigaste åtgärderna vid omvårdnad är god patientutbildning 
kring deras situation och samtidigt kunna ge socialt, psykologiskt och emotionellt stöd för att 
kunna förbereda patienterna för kommande förändringar. En viktig åtgärd är hälso- och 
sjukvårdens planering inför vården av patienten. Det kan innebära planering av 
resursfördelning för att säkerställa ett bra omvårdnadsresultat. Det viktigaste gällande 
relevanta omvårdnadsåtgärder är att skapa ett starkt förhållande mellan patient och 
sjuksköterska, utforma en helhetsbedömning gällande omvårdnaden, lämplig 
patientutbildning och hög patientsäkerhet (Walker et al, 2010).  
 
Gerogianni och Babatsikou (2014) belyser sjuksköterskans betydelsefulla roll för 
omvårdnaden av patienter under hemodialysbehandling. Sjuksköterskans roll är att uppmuntra 
patienten att acceptera behandlingsbegränsningar, uppmuntra till egenvård och ansvar för sin 
hälsa samt hjälpa patienterna att upprätthålla en god relation till närstående och det sociala 
livet. Författarna beskriver att psykosociala faktorer påverkas negativt hos många av 
hemodialyspatienterna. Därmed är det viktigt att psykosociala insatser påbörjas redan vid 
tidig diagnos, vilket kan bidra till att patienter lättare kan anpassa sig till sin nya livssituation 
och till dialysprocessen. Insatserna hjälper patienten att acceptera sin situation, identifiera 
eventuella problem och samla in information som leder till en individuell behandlingsplan 
(Gerogianni & Babatsikou, 2014). Att involvera närstående i vården anser Avril-Sephula, 
Meekums och Jackson (2014) som betydelsefullt. Ett starkt förhållande mellan vårdgivare och 
närstående genererar i delaktighet under behandlingsprocessen. Vårdgivare bör även ge 
information vid tidpunkten för diagnos om de potentiella fysiska och psykosociala effekterna 
av kronisk njursvikt och hemodialysbehandling, även till närstående.  
 
Sjuksköterskans förståelse för patienters inställning  
Leva med kronisk sjukdom innebär livsstilsförändringar och svåra beslut kan behöva tas 
gällande bland annat behandling. Omvårdnadsstrategier vid vård av patienter med kronisk 
njursvikt kan innefatta stöd, utbildning och motivation. Genom en förståelse för hur 
patientens dagliga rutiner, familjära och sociala situation ser ut ökar också förståelsen för hur 
vårdgivaren kan hjälpa till att främja patientens hälsotillstånd (Boudreau & Dubé, 2014). Den 
kroniska sjukdomen i sig kräver att behandlingen är permanent vilket genererar i en 
stressfylld situation som skapar personliga förändringar, förändringar i livsstil samt leder till 
en minskad energi hos patienterna (Prezotto & Abreu, 2014). 
 
Billington, Simpson, Unwin, Bray och Gilles (2008) beskriver att en hoppfull person har 
lättare att hantera de emotionella symtom som njursvikt och dialysbehandling kan ge. Graden 
av hopp är avgörande för hur sjukdomen påverkar variabler som ångest, depression och 
livskvalitet. En person med hoppfull attityd kan lättare antas hitta strategier för att nå uppsatta 
mål. En orolig person, å andra sidan, kan förväntas få svårt att hitta sådana strategier. En 
deprimerad person skulle ge upp i tron att målen inte kan uppnås (Billington et al., 2008).  
 

Definition av livskvalitet och hälsa 
 
För att få en insikt i hur hemodialysbehandling påverkar patienters dagliga liv, både gällande 
fysiska, psykiska och sociala aspekter, blir begreppen livskvalitet och hälsa centrala. 
Nedanstående definitioner av begreppen kommer därmed ligga till grund för denna 
litteraturstudie.  
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Världshälsoorganisationen [WHO] definierar begreppet livskvalitet som individers 
uppfattning om sin tillvaro i livet i relation till de värderingar som finns i det kulturella 
samhälle människan lever i. Det är ett komplext begrepp som innefattar människans mål, 
förväntningar, moral och intressen. Det påverkas av personens fysiska och psykiska hälsa, 
sociala relationer, grad av oberoende och förhållanden till miljön (WHO, 1997).  
 
Hälsa definieras enligt WHO som ett tillstånd av fullständig fysisk, psykisk och socialt 
välbefinnande. Det är inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder (WHO, 1948). 
Pellmer, Wramner och Wramner (2012) klargör att enligt det traditionella biomedicinska 
synsättet anses begreppet hälsa som motsats till sjukdom. Utifrån det holistiska synsättet 
innefattar hälsa även upplevelse av meningsfullhet, känsla av sammanhang och 
välbefinnande, oberoende av sjukdom. Hälsa blir enligt Pellmer et al. (2012) därmed inte ett 
entydigt begrepp utan innefattar människans fysiska, personliga och sociala resurser.  
 

Problemformulering 
 
Kronisk njursvikt i ett avancerat stadium kräver livslång behandling vilket Prezotto och Abreu 
(2014) beskriver som en stressfylld situation som påverkar patienternas vardagsliv, både 
fysiskt, psykiskt och socialt. Hemodialysbehandling medför påfrestande symtom (Caplin, 
Kumar & Davenport, 2011). Anpassning till ett liv med hemodialysbehandling genererar en 
rad förändringar så som anpassning kring mat- och vätskerestriktioner, medicinering och 
behovet av regelbunden hemodialysbehandling (Prezotto och Abreu, 2014). En fördjupad 
förståelse för hur vardagen påverkas hos dessa patienter kan bidra till ökad kunskap och 
därmed en bättre förmåga att kunna utforma relevanta omvårdnadsåtgärder och en mer 
individanpassad vård.       

SYFTE 
 
Syftet var att belysa hur personer med kronisk njursvikt upplever sin livskvalitet och hälsa vid 
hemodialysbehandling på en dialysmottagning. 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Hur förändrandes patienters vardag vid start av hemodialysbehandling? 
Hur påverkas patienters fysiska, psykiska och sociala välbefinnande vid 
hemodialysbehandling på dialysmottagning? 
Vilka faktorer kan hjälpa patienter som behandlas med hemodialys till ökad livskvalitet och 
bättre hälsa? 

METOD 

Val av metod 
 
Metoden som användes var en litteraturöversikt av vetenskapliga artiklar där kvalitativa 
studier valdes ut och analyserades. Willman och Stoltz (2012) beskriver att kvalitativa studier 
används för att uppnå förståelse, ofta genom att söka efter fenomen som upplevelse och 
erfarenhet. Enbart kvalitativa studier involverades i arbetet med motiveringen att de kan lyfta 
fram patienternas subjektiva upplevelse av hemodialysbehandling mer än vad kvantitativa 
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studier gör. Forsberg och Wengström (2013) menar att kvalitativ forskning underlättar för 
läsaren att få en inblick i deltagarnas sociala verklighet. Det kan göra att studien blir mer 
verklighetstrogen även för andra än för forskarna. En översiktlig litteratursökning gjordes 
initialt för att se om det fanns tillräckligt med antal kvalitativa studier för att besvara 
frågeställ-ningarna. Forsberg och Wengström (2013) menar att det är en förutsättning för att 
kunna göra en litteraturöversikt. De beskriver att en litteraturöversikt utformas genom att 
systematisk söka, kritiskt granska och därefter sammanställa litteraturen inom det valda 
ämnet. 
 

Urval 
 
Inklusionskriterier var studier gällande vuxna personer över 18 år, utan avgränsning angående 
kön, som genomgår hemodialysbehandling på en dialysmottagning på grund av en kronisk 
njursvikt. Patienternas sjukdomslängd var inte väsentlig för studien, men det skulle tydligt 
framgå att patienterna hade kronisk njursvikt och var i behov av hemodialysbehandling. De 
vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade inom de senaste tio åren. Artiklarna skulle 
vara  på  engelska  och  vara  förhandsgranskade,  det  vill  säga  ”peer  reviewed”  för  att  garantera  
en hög vetenskaplig standard. Inga avgränsningar gjordes gällande etnicitet eller från vilket 
land studierna var gjorda. Arbetets författare ansåg att människors etniska tillhörighet inte 
nödvändigtvis behöver påverka sjukdomsupplevelsen. Dock kan eventuellt upplevelsen vid 
hemodialysbehandling påverkas av geografiska och socioekonomiska förutsättningar. På 
grund av tidsbegränsning och arbetets omfattning avgränsades arbetets syfte och 
frågeställningar till att inte fokusera på den socioekonomiska faktorns betydelse vid 
upplevelsen av hemodialysbehandling. Henricson (2012) beskriver vikten av 
exklusionskriterier för att begränsa studierna och för ett mer exakt sökresultat. 
Exklusionskriterier i detta arbete var studier gjorda på barn samt studier som enbart behandlar 
transplantation och peritonealdialys.  
 

Genomförande 
 
En systematisk databassökning genomfördes i databaserna PubMed och Cinahl för att samla 
in relevanta vetenskapliga artiklar. PubMed och Cinahl valdes i enlighet med Forsberg och 
Wengström (2013) då dessa var breda databaser som samlar forskning gällande medicin och 
omvårdnad. I en första sökning valdes väsentliga sökord utifrån arbetets syfte och 
frågeställningar. Eftersom sökorden var relativt breda kombinerades de, vilket enligt Forsberg 
och Wengström (2013) ger mer specifika sökresultat. Lämpliga sökord i PubMed togs fram 
via Svenska Mesh och i Cinahl med hjälp av Cinahl headings; Hemodialysis, Renal Dialysis, 
Kidney failure chronic, Quality of life, Patients attitudes och Adaptation psychological. I 
Cinahl användes major concept (MM) och subheading (MH) och i PubMed MeSH och major 
topic. De sökresultat som blev aktuella för resultatet redovisas i tabell I. När en sökning gjorts 
lästes först titlarna. I enlighet med Rosén (2012) granskades de abstrakt vars titel var väsentlig 
och berörde arbetets syfte. Vid lämpliga abstrakt lästes hela artikeln av båda författarna och 
svarade artikeln på arbetes syfte och frågeställningar sparades den. Artiklar som inte 
uppfyllde inklusionskriterierna gallrades bort. 
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Tabell I Databassökningar 
Datum/Databas Begränsningar Sökord Antal 

träffar 
Lästa 
abstrakt 

Gransk
ade 
artiklar 
 
 

Valda 
artiklar 

140902 
Cinahl 

Abstract, 10 år, 
eng, peer-review, 
all adult 

Hemodialysis/ 
Psychosocial faktors 
(MM) 

68 22 11 6 

140902 
PubMed 

Abstract, 10 år, 
eng, all adult 

Renal Dialysis 
(MeSH)/psychology/ 
major topic AND 
Kidney failure, chronic (MeSH) 
AND Quality of life (MeSH) 

153 28 4 1 

140909 
Cinahl 

Abstract, 10 år, 
eng, Peer-review, 
all adult 

Quality of life (MM) AND 
kidney failure, chronic (MH) 
AND hemodialysis (MH) 

57 12 4 1 

140910 
Cinahl 

 Lena Axelsson (Auther) 2 2 2 1 

140910 
PubMed 

Abstract, 10 år, 
eng, All adult 

Quality of life (MesH) AND 
renal dialysis (Major topic) 
AND kidney failure, 
chronic/physiopathology 
(MesH) 

61 11 5 1 

140917 
Cinahl 
 

Abstract, 10 år, 
Peer-review, eng, 
All adult 

Hemodialysis (MM) AND 
Quality of life (MH) 

112 38 7 2 

140917 
PubMed 

Abstract, 10, 
eng, All adult 

Kidney failure, chronic (MesH) 
AND renal dialysis (MesH) 
AND Quality of life (MesH) 

455 57 10 1 

140928 
Cinahl 

Abstract, 10 år, 
Peer-review, eng, 
All adult 

Kidney failure, chronic (MH) 
AND Hemodialysis (MM) AND 
adaptation, psychological (MM) 

11 11 3 1 

140928 
Cinahl 

Abstract, 10 år, 
Peer-review, eng, 
All adult 

Kidney failure, chronic (MH) 
AND Hemodialysis (MM) AND 
patients attitudes (MM) 

27 15 5 1 

Totalt:   946 196 51 15 

 
Databearbetning och analys 
 
Utvalda artiklar lästes först enskilt av författarna för att sedan analyseras tillsammans. Detta 
för att skapa en egen uppfattning kring innehållet för att sedan diskutera artikeln gemensamt. 
Det resulterade i en gemensam uppfattning om innehållet samt mindre risk för feltolkning av 
studiernas resultat. Willman och Stoltz (2012) beskrev att granskarna inte får läsa mellan 
raderna och vikten av att läsa och tolka texten så som den är skriven.  
 
I och med att enbart kvalitativa studier involverades i arbetet framkom deltagarnas subjektiva 
och personliga erfarenheter och upplevelser. Färgpennor användes för att markera skillnader 
och likheter samt för att få en överblick över gemensamma huvudteman. Willman och Stoltz 
(2012) beskrev möjligheten att utforma en tankekarta utifrån artiklarnas gemensamma teman. 
Detta gjordes och utifrån tankekartan kunde nya huvudrubriker utvecklas där skillnader och 
likheter presenterades och arbetets resultat utformades. Artiklarna analyserades genom en 
matris analys, se bilaga A, där kvalitén granskades och klassificerades utifrån 
bedömningsunderlaget för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med 
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kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) 
och Willman, Stoltz och Beahtsevani (2006), (se bilaga B).  
 

Forskningsetiska överväganden  
 
Samtliga utvalda artiklar hade godkännande från etisk kommitté alternativt noggranna etiska 
överväganden beskrivna i studien. Alla resultat från artiklarna analyserades och inte bara de 
resultat som bekräftar författarnas egna åsikter. Forsberg och Wengström (2013) menar på att 
denna strategi gör att resultaten i studierna på så vis inte feltolkas. De etiska överväganden 
som gjorts var till för att forskningen skulle vara nyttig, exemplarisk och etisk (Helgesson, 
2006). Kjellström (2012) poängterar att om forskning skall vara etisk skall den vara värdefull 
och vara av betydelse för någon, till exempel för individer, situationer eller samhället. Artiklar 
som var bristfälliga har inte inkluderas i litteraturstudien. Helgesson (2006) beskrev att 
resultat från artiklar som inkluderas i en litteraturstudie ska vara samhällsnyttiga och kunnat 
bidra med ny rimlig information.  

RESULTAT 
 
Resultatet presenteras med hjälp av tre huvudrubriker med tillhörande underrubriker. Arbetets 
huvudrubriker är: Information och stöd vid hemodialysbehandling, begränsningar till följd av 
hemodialysbehandling samt livsstilsanpassning.  
 

Information och stöd vid hemodialysbehandling  
 
Patientutbildning 
Flertalet studier undersökte patienters situation och upplevelse vid start av 
hemodialysbehandling och skildrade olika strategier och tankar inför kommande 
livsstilsförändringar (Mitchell et al., 2009; Harwood et al., 2005; Lai et al., 2012). Mitchell et 
al. (2009) identifierade faktorer som deltagarna själva ansåg varit till hjälp vid övergången till 
hemodialys. Författarna illustrerade tre viktiga huvudfaktorer; förberedelse, kognitiva 
strategier och socialt stöd. Även Harwood et al. (2005) betonade förberedelse och acceptans 
som viktiga faktorer. De fann också att stressfaktorer, emotionell respons, patientutbildning 
och missnöje påverkade deltagarnas livssituation vid start av hemodialysbehandling. Att få 
utbildning och möjlighet till mental förberedelse beskrev Mitchell et al. (2009) som en 
betydande faktor för vissa av deltagarna. Om deltagarna fick ställa frågor kring framtiden, 
behandlingen, komplikationer och gärna fick besöka en dialysmottagning, kunde det bidra till 
en betydande trygghetsfaktor. Även Herlin och Wann-Hansson (2010) beskrev att kunskap 
kring dialys och att känna sig involverad i behandlingen bidrog till en trygghet samt säkerhet 
för deltagarna. Harwood et al. (2005) fann att brist på information och osäkerhet resulterade i 
stressfaktorer. Deltagarna i Ekelund och Anderssons (2009) studie föreslog ett obligatoriskt 
möte mellan patient och ansvarig vårdgivare för att utforma en individuell behandlingsplan.  
 
Harwood et al. (2005) beskrev vidare att flertalet deltagare värdesatte utbildningsmaterialet de 
fick inför kommande behandling. Även grupputbildningstillfällen erbjöds. Två av tre 
deltagare läste både utbildningsmaterialet och gick på grupputbildningstillfällena. Alla 
deltagare, även de som inte tog del av patientutbildningen, betonade vikten av mer kunskap 
gällande njursjukdomen för att lättare kunna förbereda sig mentalt inför dialysbehandling.  
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Olika former av stöd 
Lai et al. (2012) framställde de första månaderna med hemodialysbehandling som en kritisk 
fas för deltagarna. De beskrev precis som Mitchell et al. (2009) det sociala stödet som en 
betydande faktor. I båda studierna lyfte deltagarna själva fram sin uppskattning gällande bra 
stöd från vänner, familj och vårdgivare. Lai et al. (2012) fann att deltagarna upplevde socialt, 
informativt och instrumentalt stöd. Även Yu och Petrini (2009) beskrev deltagarnas behov av 
support där information och stöd gällande kost, träning och dialysbehandling ansågs 
värdefullt.  
 
Förtroendet till vårdpersonalen betraktades som viktigt (Herlin & Wann-Hansson, 2010; 
Ekelund & Andersson, 2009). Deltagarna hade ett ökat förtroende för personal med god 
kompetens. Att blir sedd som en person beskrevs som värdefullt. Humor ansågs viktigt och 
deltagarna önskade en god relation till vårdgivarna (Herlin & Wann-Hansson, 2010). 
Vårdpersonal som lyssnade på patienten och närstående samt fanns där som stöd genererade 
trygghet (Ekelund & Andersson, 2009). Däremot poängterade Yu och Petrini (2009) att det 
ibland under tunga behandlingsperioder saknades stöd från hälso- och sjukvårdspersonal. 
 
Att samtala kring känslomässiga svårigheter ansågs värdefullt (Mitchell et al., 2009; Ekelund 
& Andersson, 2009). Den yngre deltagargruppen belyste behovet av att dela känslor med 
närstående medan de äldre deltagarna värdesatte känslomässigt stöd från professionella 
vårdgivare (Mitchell et al., 2009). Däremot kunde familj och närstående i vissa fall utgöra en 
belastning, då deltagare upplevde sig som en börda på grund av behandlingssituationen 
(Harwood et al., 2005; Lai et al., 2012).  
 

Begränsningar till följd av hemodialysbehandling 
 
Begränsningarna gällande mat och vätskeintag var vanliga stressfaktorer hos patienter med 
hemodialysbehandling (Kaba et al., 2007; Ekelund & Andresson, 2009; Yodchai et al., 2011). 
Just vätskerestriktionen som krävs vid dialysbehandling har Smith et al. (2010) studerat. 
Kunskap om varför vätskerestriktion krävdes, visade sig ha bäst inverkan för god följsamhet. 
Det främsta hindret till att vätskerestriktionen inte kunde fullföljas var den psykosociala 
faktorn. Bristen på motivation tillsammans med socialt umgänge gjorde det svårt för 
patienterna att följa restriktionen. Även hos patienter som nyligen inlett behandling var törst 
en påfrestande faktor (Lai et al., 2012). Guerra-Guerrerro et al. (2014) belyste familjen som 
ett viktigt stöd för god följsamhet. Tillvänjning, självbehärskning och daglig viktmätning var 
ytterligare strategier som deltagarna använde sig av för att kontrollera vätskeintaget. Även 
Yodchai et al. (2011) beskrev strategier som att undvika varma miljöer, ta isbitar istället för 
vatten samt skölja munnen, för att underlätta vätskerestriktionen.  
 
Majoriteten av dialyspatienterna upplevde symtom som trötthet, muskelkramp, törst, smärta, 
klåda samt sömnsvårigheter (Lai et al., 2012; Ekelund & Andersson, 2009). Klådan som 
uppstod bidrog till sömnsvårigheter, trötthet och depression (Ekelund & Andersson, 2009). 
Trots obehagliga symtom till följd av dialysbehandlingen, förbättrades symtomen hos flertalet 
deltagare jämfört med innan behandlingen inleddes (Lai et al., 2012). Kaba et al. (2007) 
beskrev att många av deltagarna kände vilja att försöka uthärda symtomen som behandlingen 
medförde, för att kunna leva vidare. En av deltagarna uttryckte sig enligt följande:    
 
”This  is  not  be  called  life.  It´s not only that we are doing dialysis, we are facing a lot of 
problems. Many nights I can not have any sleep because of this pain. Since I had this pain for 
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2.5 month, day and night, I was barking like a dog from the pain. But now I am OK, at least I 
am  alive.”  (Kaba et al., 2007, s 869). 
 
Herlin och Wann-Hanssons (2010) poängterade att trötthet, särskilt dagen före 
hemodialysbehandling, var vanligt förekommande. Även Horigan et al. (2013) samt Kazemi 
et al. (2011) skildrade trötthet i sina studier och framhöll att fysisk och mental trötthet 
påverkade deltagarna. Axelsson et al. (2012) fann utmattning som ett av de mest krävande 
symtomen för flertalet patienter med hemodialys i livets slutskede. Återhämtningen efter 
dialysbehandlingen tog längre och längre tid vilket bidrog till mindre ork och energi mellan 
dialystillfällena.  
 

Livsstilsanpassning 
  
Brist på frihet 
Hagren et al. (2005) beskrev att den tidskrävande hemodialysbehandlingen begränsade 
deltagarna från ett fullt deltagande i samhället. Kaba et al. (2007) fann att begränsningarna 
genomsyrade flertalet områden i livet, speciellt fysisk prestation, sysselsättning och ekonomi. 
Guerro-Guerrerro et al. (2014) skildrade hemodialysbehandling som en ständig kamp som 
deltagarna behövde lära sig hantera. De var tvungna att dela sin tid mellan arbete, familj och 
vardagsaktiviteter. Visser et al. (2009) fann att när deltagarna kunde anpassa 
dialysbehandlingen till sina vardagliga scheman, uppfattades inte behandlingen som en lika 
stor belastning. Axelsson et al. (2012) beskrev hur patienter i livets slutskede kände att livet 
blev monotont och vissa upplevde känslan av att vara fast i tid och rum. Trots att 
dialysbehandlingen förlänger livet, begränsades avsevärt deras förmåga att leva livet fullt ut.  
 
Yodchai et al. (2011) fann att deltagarna planerade aktiviteter mellan behandlingstillfällena 
och valde bort tidskrävande aktiviteter. Horigan et al. (2013) belyste att tröttheten som 
uppkom till följd av den kroniska njursjuksvikten och dialysbehandlingen krävde ytterligare 
livsstilsförändringar. Deltagarna poängterade svårigheter att utföra hushållsarbete, 
trädgårdsarbete, handla och tvätta bilen. Att inte kunna utföra en enkel uppgift bidrog till att 
aktiviteter prioriterades bort och endast det nödvändigaste utfördes.  
 
Yngre personer med hemodialysbehandling upplevade brist på frihet, då 20 timmars 
behandling per vecka kändes som ett halvtidsarbete (Herlin & Wann-Hansson, 2010). Yu och 
Petrini (2009) belyste deltagarnas önskan om att arbetsstöd borde införas. På grund av den 
tidskrävande behandlingen upplevdes svårigheter att behålla arbetet (Yu & Petrini, 2009; 
Ekelund & Andersson, 2009). Yodchai et al. (2011) illustrerade hur deltagarna lärde sig 
planera in dialysbehandling i sitt arbetsschema för att kunna fortsätta arbeta.   
 
Herlin och Wann-Hansson (2010) fann att bristen på frihet var en tanke som ständigt var 
närvarande hos den yngre deltagargruppen, men samtidigt något de var tvungna att acceptera. 
Även Guerro-Guerrerro et al. (2014) och Kazemi et al. (2011) beskrev brist på frihet som en 
negativ aspekt av dialysbehandling. Känslan av förlorad frihet var relaterad till det beroende 
deltagarna hade till den tidskrävande behandlingen (Kazemi et al., 2011). Deltagarna tänkte 
mycket på framtiden och möjligheten till njurtransplantation, vilket skulle innebära en nystart 
i livet (Herlin & Wann-Hansson, 2010). Samma resultat beskrev Ekelund och Andersson 
(2009) där målet hos flertalet deltagare var att få en ny njure. Familjen och hoppet om en 
framtida transplantation blev motivation till ökad följsamhet under hemodialysbehandling. 
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Förnekelse och Acceptans 
Yu och Petrini (2009) fann att flertalet patienter under starten av dialysbehandling upplevt 
liknande känslor så som förnekelse, rädsla och ilska.  Känslor som sårbarhet och depression 
uppkom innan deltagarna kände acceptans till sin situation. Yngre deltagare hade svårare att 
acceptera sin sjukdom och behandlingssituation. Guerro-Guerrerro et al. (2014) beskrev att 
livet påverkade deltagarnas upplevelse av hemodialysbehandling. Yu och Petrini (2009) 
visade på att positiva tankar resulterade i ökad följsamhet till behandlingen, minskad 
upplevelse av symtom och förbättrad hälsa. Ekelund och Andersson (2009) fann att arbete 
eller en betydelsefull aktivitet bidrog till en ökad känsla av fysisk, psykiskt och socialt 
välbefinnande. Visser et al. (2009) redogjorde för äldre deltagares val om start av 
dialysbehandling eller inte. Vissa uppskattade livet och ville leva länge, men inte till vilket 
pris som helst. Ålder och hälsa var faktorer som påverkade beslutet om behandlingsstart.  
 
Påverkan på det sociala livet 
Den tidskrävande dialysbehandlingen resulterade i begränsad tid för sociala relationer och 
bidrog till en känsla av isolering (Kazemi et al., 2011). Däremot fann Horigan et al. (2013) att 
ingen av deltagarna i deras studie upplevde en ökad isolering från det sociala samhället men 
poängterade att socialiseringen numera var på ett annorlunda sätt. Horigan et al. (2013) samt 
Ekelund och Andersson (2009) beskrev att några av deltagarna såg dialysenheten som ett 
socialt stöd. Det gällde främst de deltagare som levde utan partner. 
 
Axelsson et al. (2012) fann att dialysschemat, tröttheten, illamåendet, muskelskakningarna 
och smärtan bidrog till en osäkerhet och ett förändrat socialt liv. Vänner och familj hade en 
motiverande betydelse till fortsatt behandling. Även Guerra-Guerrerro et al. (2014) beskrev 
det sociala aspekterna som motivation till att fortsätta behandlingen och ta hand om sin hälsa. 
Barnen och familjerollen i hemmet var bland det viktigaste och deltagarna insåg att även om 
deras framtid var osäker så hjälpte behandlingen dem till ett längre liv. 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
 
Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva hur patienter med kronisk njursvikt 
upplever sin livskvalitet och hälsa vid hemodialysbehandling på en dialysmottagning. 
Resultatet bygger på huvudrubriker som involverar människors fysiska, psykiska och sociala 
aspekter samt lyfter fram likheter och olikheter deltagare och studier emellan. 
 
Att hemodialysbehandling påverkar människor beskrivs genomgående i alla bearbetade 
artiklar. Flertalet studier illustrerade hur hemodialysbehandling resulterar i symtom som i sin 
tur leder till ytterligare begränsningar i livet. Både Lai et al. (2012) samt Ekelund och 
Andersson (2009) framhöll att symtom som trötthet, törst, klåda, smärta och sömnsvårigheter 
bidrog till negativa upplevelser för deltagarna. Samtidigt poängterade Kaba et al. (2007) och 
även några deltagare i Lai et al. (2012) studie att dialysbehandlingen bidrog till ett förbättrat 
allmäntillstånd, då symtom som trötthet och sömnproblem upplevdes ha förbättrats efter 
dialysbehandlingens start. 
 
En skillnad mellan olika åldrar sågs emellertid i resultatet. Detta gällde både hur deltagarna 
hanterade sin vardag och hur känslor uppdagades. Den yngre deltagargruppen hade svårare att 
acceptera sin situation gällande hemodialysbehandling (Yu & Petrini, 2009; Herlin & Wann-
Hansson, 2010). Yu och Petrini (2009) beskrev att äldre deltagare accepterade sin situation 
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lättare än de yngre deltagarna, eftersom de ofta hade en längre sjukdomshistoria bakom sig. 
Åldern hos deltagarna i de granskade artiklarna var 18 år och uppåt, vilket gjorde att 
upplevelsen och de känslor som beskrivs likaväl kan infinna sig hos den yngre som hos den 
äldre deltagargruppen, om det inte specifikt är beskrivet i artiklarna vilken ålderskategori 
resultatet handlar om. Det var endast Herlin och Wann-Hansson (2010) som enbart studerade 
den yngre patientgruppen. Detta bidrar till en svårighet att få fram en generaliserbar bild om 
betydelsefulla skillnader bland äldre och yngre patienter, utan visar enbart att skillnader finns.  
 
Trötthet ansågs vara det mest påfrestande symtomet vid hemodialysbehandling. Resultatet 
överensstämmer med tidigare nämnd forskning av Caplin et al. (2010) och Gamomdi et al. 
(2013). Tröttheten yttrade sig i form av fysisk- och mental trötthet som tillsammans bidrog till 
minskad energi och ork (Kazemi et al., 2011; Horigan et al., 2013). Fysisk trötthet resulterade 
i känslor som svaghet och livlöshet. Bristen på energi medförde att aktiviteter som att sitta på 
en stol eller köra bil, blev extremt krävande. Den mentala tröttheten ledde till svårigheter att 
komma ihåg konversationer, namn och personer som deltagarna känt större delen av sitt liv 
(Horigan et al., 2013).  
 
En omfattande del i resultatet skildrade hur vardagen påverkas i och med behovet av 
hemodialysbehandling flertalet gånger i veckan. Aktiviteter måste prioriteras, fritidsintressen 
uteblir, minskad arbetstid, svårt att ta semester, det sociala livet påverkas, värdefull tid går 
förlorad och ett fullt deltagande i samhället uteblir (Herlin & Hansson, 2010; Hagren et al., 
2005; Horigan et al., 2013; Kazemi et al., 2011; Yodchai et al., 2011). Bland annat Hagren et 
al. (2005) beskrev svårigheter att hinna med aktiviteter utöver den tidskrävande 
dialysbehandlingen. Tiden blev begränsad och därmed försvann spontanitet och istället 
uppkom känslan av att vara bunden. Deltagarna poängterade att det inte enbart var 
dialysbehandlingen som tog tid, utan även förberedelser och iordningställande. Vissa patienter 
hade dessutom lång resväg vilket bidrog till ytterligare förlorad tid. De betonade att 
sjukdomen och behandlingen begränsade ett fullt deltagande i samhället, då behandlingen 
inskränkte på det sexuella, civilståndet, det ekonomiska, arbetssituationen och semestern. 
Både Yodchai et al. (2011) samt Horigan et al. (2013) menade på att långa behandlingstider 
och regelbundet dialysschema minskade tiden för övriga aktiviteter. Behandlingens påverkan 
på deltagarna ledde till att aktiviteter prioriteras efter energi och dagligt allmäntillstånd. 
Studierna i arbetets resultat beskrev att hemodialysbehandling förlänger livet men samtidigt 
begränsar patienters möjligheter att leva livet fullt ut. Behandlingen drabbar såväl små 
vardagliga aktiviteter så som att handla, samtidigt som den begränsar ett fullt deltagande i 
samhället. Det leder till att patienter måste lära sig att anpassa det vardagliga livet till 
behandlingen och prioritera det värdefulla i livet utifrån sin egen livssituation. Detta 
överensstämmer med Roy´s adaptionsmodell som beskriver att människan måste anpassa sig 
till livsförändringar för att kunna utvecklas och bevara sin integritet (Roy, 2009). Författarna 
till föreliggande slutsats, kan med hänvisning till adaptionsmodellen och framtaget resultat, 
lyfta fram att behov finns av att stödja patienter i deras anpassning till livsstilsförändringar. 
 
Hur patienter upplever hemodialysbehandling antas påverka patienters inställning till 
behandlingen. Både Ekelund och Andersson (2009) samt Guerro-Guerrerro et al. (2014) fann 
att upplevelsen av hemodialysbehandling influeras av vilken betydelse den har på livet, vilket 
författarna till föreliggande uppsats tenderar att hålla med om. Resultaten av föreliggande 
studie tyder på att känslor som förnekelse och acceptans kan bidra till hur patienter 
upplevelser sin behandlingssituation. Vid känslomässig acceptans kan jobbiga upplevelser 
lättare hanteras, vilket även Yu och Petrini (2009) styrker. Även Visser et al. (2009) styrker 
påståendet genom att beskriva hur deltagare som inte ser behandlingen som en påfrestande 
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faktor, är dem som lyckats passat in dialysbehandlingarna i sina vardagsscheman och ser det 
som en social träffpunkt. En slutsats blir att de patienter som har en positiv inställning till 
behandlingen generellt upplever behandlingen mindre påfrestande och kan även hjälpa till att 
hantera situationen på ett bättre sätt. Socialstyrelsen (2005) beskriver i sin 
kompetensbeskrivning, att sjuksköterskan genom att uppmärksamma sjukdomsupplevelse och 
lidande hos patienten, kan utforma omvårdnadsåtgärder för att stödja patienten till en mer 
positiv sjukdomsupplevelse. Detta styrker även Billington et al. (2008) som beskriver att 
känslan av hopp är avgörande för hur sjukdomen och behandlingen påverkar patienten.  
 
I resultatet har det framkommit ett stort behov avseende stöd och information gällande den 
kronisk njursvikt och hemodialysbehandling. Deltagarna lyfter själva fram att information och 
kunskap hjälper dem att förstå och kunna acceptera sin sjukdom (Mitchell et al., 2009; Herlin 
& Wann-Hansson, 2010; Harwood et al., 2005). Prezotto och Abreu (2014) framhåller detta 
genom att beskriva stöd och vägledning från det multidisciplinära teamet som viktiga faktorer 
för att kunna förstå sin sjukdom, övervinna svårigheter och förändringar i sin livssituation. 
Föreliggande studie visar därmed att vårdpersonal har en viktig roll att genom 
patientutbildning hjälpa patienten att acceptera sin situation och därmed öka följsamheten till 
behandling. Det framhåller även Prezotto och Abreu (2014) och menar att patientutbildning 
bör användas som strategi för att stimulera följsamheten och minska dödligheten under 
behandlingen. Ovanstående beskrivs i socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 
sjuksköterskor som beskriver att sjuksköterskan i dialog med patient och närstående kan 
möjliggöra delaktighet i vård och behandling genom stöd och vägledning (Socialstyrelsen, 
2005).  
 

Metoddiskussion 
 
Arbetets syfte var att undersöka hur patienter med kronisk njursvikt upplever sin livskvalitet 
och hälsa vid hemodialysbehandling på en dialysmottagning. Ett stort antal forskningsstudier 
har gjorts kring ämnet, vilket gjorde att en litteraturöversikt valdes som metodval. Därmed 
kunde en översiktlig sammanställning av aktuell forskning göras, vilket bidrog till en 
tydligare bild över hur forskningsläget inom det aktuella ämnet såg ut. Enligt Rosén (2012) är 
det en fördel att begränsa sig till en typ av artiklar vid ett examensarbete. Författarna till detta 
arbete valde att endast ta med kvalitativa forskningsstudier med motivering att det var 
patienternas subjektiva och individuella upplevelse som skulle framhävas och fördjupas. 
Danielsson (2012) beskriver att kvalitativ forskning studerar en mindre grupp av människor 
med målet att förstå och få en inblick i deras erfarenhet och upplevelse. En kvantitativ studie 
kan innebära en större enkätundersökning där flertalet deltagare kan studeras (Forsberg och 
Wengström, 2013). Forsberg och Wengström (2013) redogör för fördelen med en 
kombination av kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser, då de tillsammans kan belysa 
ett fenomen ur olika synvinklar. Om både kvalitativa och kvantitativa studier involverats hade 
fenomenet därmed kunnat studeras på ett mer utbrett sätt, vilket hade gett författarna i detta 
arbete ett bredare resultat av patienters upplevelse vid hemodialys. Kvalitativa studierna gav 
istället en mer djupgående bild av de studerade deltagarnas erfarenheter och upplevelser. För 
att få både en helhetsbild och en djupare kunskap kunde både kvalitativa och kvantitativa 
studier involverats och granskats, men författarna ansåg att det tidsmässigt inte skulle få 
samma betydande resultat som vid fokus enbart på en forskningsmetod.  
 
Författarna har strävat efter att göra en systematisk litteraturöversikt, men på grund av 
tidsbegränsning och den stora mängd forskning som fanns att tillgå, har detta inte varit fullt 
möjligt. Denna litteraturöversikt är utformad utifrån 15 artiklar. Alla artiklar som inkluderats 
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hade hög kvalité utifrån Sophiahemmet Högskolans bedömningsunderlag och eftersom inga 
personliga åsikter har påverkat resultatet, får arbetet hög trovärdighet. Dock bidrar det låga 
antalet artiklar till att studiens överförbarhet inte fullt ut kan appliceras på hela världens 
befolkning. Hade däremot enbart studier ifrån ett visst land inkluderats, hade 
generaliserbarheten troligtvis varit högre i det landet.   
 
Författarna valde att inkludera både vuxna män och kvinnor över 18 år i arbetet. Att inte 
avgränsa översikten till ett av könen bidrog eventuellt till att betydande skillnader inte 
uppmärksammades. Barn under 18 år exkluderades i arbetet med motivering att omfattningen 
och tidsberäkningen hade gjort att deras upplevelse blivit beskrivet för övergripande.  
 
Eftersom arbetet har inkluderat vuxna personer över 18 år har åldern varit varierande i de 
granskade studierna. Åldern kan påverka upplevelsen av behandlingen. För att få en djupare 
inblick i hur en viss ålderskategori upplever sin behandling bör framtida litteraturöversikter 
inkludera olika åldersbegränsningar. Fördelen med att studera hela den vuxna befolkningen 
var att skillnader mellan olika åldrar kunde belysas och jämföras till en viss del.  
 
Den ekonomiska faktorn gällande dialysbehandling valdes att inte tas med i arbetet. 
Motivering var att fokus skulle ligga på människans upplevelse och mindre på hur 
behandlingen kostade samhället och individen. Dock är det en viktig samhällsfråga, eftersom 
en livslång behandling kräver resurser både gällande sjukvårdsavdelningar, dialysmaskiner, 
vårdpersonal och att många patienter inte längre kan arbeta heltid.  
 
I arbetet valdes ingen avgränsning gällande deltagarnas etnicitet eller från vilket land 
studierna var utförda i. Författarnas uppfattning var att patienters upplevelse inte 
nödvändigtvis var beroende av etniskt tillhörighet. Dock kan ekonomiska förutsättningar i ett 
land ha inverkan på behandlingsmöjligheter. Sådana studier där den socioekonomiska faktorn 
har varit för betydande har exkluderats, då författarna till föreliggande uppsats valt att inte 
fokusera på den ekonomiska faktorn på grund av arbetets tidsspann och omfattning. Därmed 
kan framtida litteraturöversikter med fördel avgränsas till ett eller flera länder för att belysa 
hur dessa befolkningsgruppers upplevelse påverkas av samhällets struktur och ekonomi. 
Jämförelser kan sedan göras mellan olika länder och världsdelar för att utbyta erfarenheter 
och utveckla hälso- och sjukvården gällande hemodialysbehandling.  
 
Datasökningarna som gjordes i PubMed och Cinahl med hjälp av MeSH-termer och Cinahl 
headings gav ett stort antal träffar trots att sökorden kombinerades och avgränsningar gjordes. 
Det visade på att en hel del forskning gjorts inom ämnesområdet. Ett stort antal abstrakt 
granskades. En majoritet av studierna var kvantitativa studier som direkt fick gallras bort. 
Mängden kvantitativa studier kom som en följd av användningen av sökordet quality of life, 
då det fanns många enkäter och skattningsformulär som behandlade just det området. Det var 
ändå ett relevant sökord som författarna ansåg hade betydelse för arbetets syfte, men det 
resulterade i att en större mängd abstrakt behövde granskas för att hitta rätt typ av 
forskningsstudie. För ett mer exakt sökresultat hade andra sökord kunnat användas, vilket 
hade bidragit till en mer hanterbar träffmängd och ett mer exakt sökresultat. En ytterligare 
anledning till stor träffmängd, framförallt i PubMed, berodde på att sökordet hemodialysis 
inte finns som MeSH-term. Istället valdes MeSH-termen renal dialysis som inkluderar både 
hemodialys och peritonealdialys. 
 
Datainsamlingsmetoden har beskrivits i metoddelen vilket gör att arbetet kan utföras igen med 
ett liknande resultat. Resultatet från de granskade artiklarna sammanställdes i olika 
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huvudrubriker med tillhörande underrubriker. Många teman återkom genomgående i flertalet 
artiklar, vilket kan bidra till att god trovärdighet kan antas.  
 
Slutsats 
 
Att leva med kronisk njursvikt och vara i behov av hemodialysbehandling på en 
dialysmottagning innebär en stor livsstilsförändring med påverkan på livskvalitet och hälsa. 
Känslor som förnekelse och acceptans kan bidra till hur patienter upplevelser sin 
behandlingssituation. Resultatet tyder på att patienter som har en positiv inställning till 
hemodialysbehandling upplever generellt behandlingen mindre påfrestande och kan hantera 
situationen på ett bättre sätt. God kunskap leder till en insatt och delaktig patient som lättare 
kan anpassa sitt liv till behandlingen och därmed bidra till ökad livskvalitet och hälsa. Genom 
ökad förståelse för hur dessa patienter upplever sin livssituation kan mer individuell och 
personcentrerad omvårdnad utformas. Fokus i omvårdnadsarbetet bör ligga på att stödja både 
patient och närstående samt hjälpa patienten till acceptans av sjukdom- och 
behandlingssituation.   
 
Fortsatta studier 
Det finns mycket forskning som berör området hemodialys och patienters upplevelse. Många 
av de studier som gjorts har kvantitativ forskningsansats vilket kan visa på ett behov av fler 
kvalitativa forskningsstudier för att öka förståelsen hos den enskilda individen. De flesta 
studier som gjorts behandlar ett brett åldersspann, vilket gör det önskvärt att begränsa 
kommande studier till en viss ålderskategori för en ökad förståelse hur dessa upplever sin 
situation. Hemodialysbehandling inskränker på många områden i livet. För en mer fördjupad 
förståelse hur ett visst fenomen påverkar patienten kan kommande studier begränsas till ett 
eller ett fåtal problem som behandlingen bidrar till.  
 
Klinisk relevans 
Att belysa patienters upplevelse vid hemodialysbehandling är av största vikt för 
omvårdnadens betydelse vid behandling av patienter med kronisk njursvikt. Om en bredare 
förståelse och en djupare insikt för patienters situation och upplevelse kan skapas, kan 
relevanta och individuella omvårdnadsåtgärder lättare utformas. Hemodialysbehandling är en 
krävande och påfrestande behandling som påverkar patienterna både fysiskt, psykiskt och 
socialt. Detta ställer krav på den omvårdnad som sjuksköterskan bedriver. Sjuksköterskans 
grundläggande ansvarsområden är enligt International Council of Nurses [ICN] (2007) att 
främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Genom att sätta sig in i 
hur patienter med hemodialysbehandling upplever sin vardag, både fysiskt, psykiskt och 
socialt, kan ovanstående ansvarsområden fördjupas och leda till ytterligare förbättrad 
omvårdad. 
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BILAGA A 
 

Författare 
År 
Land 
 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Axelsson, L., Randers, I., 
Jacobsson, S. H., Klang, B. 
2012 
Sverige 
 

Living with 
haemodialysis 
when nearing 
end of life  
 

Beskriva och belysa hur det 
är att vara svårt sjuk och leva 
med hemodialys vid livets 
slutskede.  

Intervjustudie med totalt 
31 djupintervjuer under 
en 12 månaders period.  

N=8 
(0) 

Studien visade på svårighet att leva med 
hemodialys i livets slutskede. 
Resultatet gav tre teman; Vara under- 
ordnad den försämrade kroppen,  
förändrad syn på livet och strävan att 
uppehålla värdighet.  

K 
I 

Ekelund, M-L., & 
Andersson, S. I.  
2009 
Sverige 

”I  need  to  lead  
my own life in 
any  case”  - A 
study of patients 
in dialysis with 
or without a 
partner. 

Syftet var att undersöka vilka 
psykiska och psykosociala 
problem patienter med dialys 
och deras partner upplevde. 

Deltagarna intervjuades 
två gånger med 12 
månaders mellanrum. 
Intervjuerna utgick från 
två olika frågeformulär.  
Uppföljande 
telefonintervjuer, 
baserades på 
frågeformulären, gjordes 
med deltagarna under tre 
tillfällen. Patienterna med 
hemdodialys och deras 
partner intervjuades 
separat. 

N = 39 
(0) 

Fem teman presenterades; Vikten av 
personcentrerad behandling, beroendet 
till dialysmaskinen, symtom av sjukdom 
och behandling, hopp för framtiden och 
tankar på livet och döden. Resultatet belyser 
betydelsen av förlängt professionellt och 
individuellt stöd gällande psykiska och 
psyko- sociala behov.  

K 
I 

Guerra-Guerrerro, V., 
Camargo Plazas, M.d.P., 
Cameron, B. L., Santos 
Salas, A. V., & Cofre 
Gonzalez, C. G. 
2014 
Chile 
 

Understanding 
the Life 
Experience Of 
People on 
Hemodialysis: 
Adherence To 
Treatment and 
Quality of Life 

Syftet var att utforska 
erfarenheter hos patienters 
med hemodialys med fokus 
på följsamhet till behandling 
och livskvalité. 

Djupintervjuer med 
deltagarna. Efter 
intervjuerna fick 
deltagarna läsa och höra 
det insamlade 
intervjumaterialet, för att 
lägga till, ta bort, ändra 
och bekräfta intervjuerna.  

N=15 
(0) 

Två teman presenterades; Hantera 
sjukdomen och dialysen samt förhindra 
utveckling av sjukdomen genom god 
följsamhet till behandlingen.  

K 
I 



 II 

Hagren, B., Pettersen, I- M., 
Severinsson, E., Lutzén, K., 
& Clyne, N. 
2004 
Sverige 
 

Maintenance 
haemodialysis: 
patients’  
experiences of 
their life 
situation  
 

Syftet var att undersöka hur 
patienter med kronisk 
njursvikt som behandlas med 
hemodialys upplevde sin 
livssituation. 

Intervjuer på 20-60 min 
med deltagarna i ett 
enskilt rum på 
dialysklinikerna precis 
före deras 
dialysbehandling. 
Insamlat material 
transkriberades och 
kategorier och teman 
skapades.  

N=41 
(0) 

Tre teman identifierades: Att inte hinna leva, 
känslor framkallade av vårdsituationen, och 
försök att hantera det begränsade livet. 

K 
1 

Harwood, L., Locking-
Cusolito, H., Spittal, 
J.,Wilson, B., & White, S. 
2005 
Canada 

Preparing For 
Hemodialysis: 
Patient Stressors 
and Response  
 

Syftet var att beskriva 
stressfaktorer som patienter 
med kronisk njursvikt 
upplevde vid start av 
hemodialys. 

Semistrukturerade 
intervjuer. Under 
intervjuernas gång fick 
patienterna bekräfta sina 
svar och åsikter för att 
minska risken för 
missuppfattningar.  

N=11 
(0) 

Flera stressfaktorer framkom i studien.  
Fysisk stress som kunde innebära  
sjukdoms- känsla, sömnproblem, trötthet 
och hjärtproblem. Psykosociala faktorer 
kunde vara att känna sig som en belastning 
för sin familj samt ångest. Faktorer som var 
relaterade till själva njursvikten och  
dialysen kunde vara kostrestriktioner, långa 
väntetider och brist på information och 
osäkerhet till dialysen. Även faktorer som  
emotionell stress, anpassning och acceptans 
framkom.  

K 
1 

Herlin, C., & Wann-
Hansson, C. 
2010 
Sverige  

The experience 
of being 30–45 
years of age and 
depending on 
haemodialysis 
treatment: a 
phenomenologic
al study 

Syftet var att beskriva hur 
hemodialyspatienter, 33-45 
år, upplevde sitt beroende av 
hemodialys. 
 
 

Djupintervjuer som 
varade 45-90 min. 
Intervjuerna bandades 
och transkriberades enligt 
Giorgi´s fyra 
basprinciper.  

N=9 
(0) 

Att vara mellan 30-45 år och beroende  
av HD-behandling betydde en brist på  
frihet, som illustrerades genom under-
teman: Rädsla, beroendeställning till 
vårdgivaren, förlorad tid i dialysen, känslan 
av ensamhet och stressen av att vara på 
väntelistan för en ny njure. 

K 
1 



 III 

Horigan, A. E., Schneider, 
S. M., Docherty, S., & 
Barroso, J. 
2013 
USA 
 

Experience and 
Self-
Management 
Fatigue in 
Patients on 
Hemodialysis 

Syftet var att beskriva 
erfarenheterna och 
egenvården av trötthet hos 
patienter som genomgår 
hemodialys på sjukhus eller 
kliniker.  

En kvalitativ deskriptiv 
studie med en första 
semistrukturerade 
intervju och en andra 
intervju för att reda ut 
frågetecken och bekräfta 
resultaten av intervjuerna. 

N=14 
(0) 

Deltagarna beskrev trötthet som både mental 
och fysisk trötthet. Det beskrevs  
strategier som patienterna använde sig  
av; som att vila efter dialysbehandlingarna, 
anpassning till rutinerna och försöka minska 
andra symtom som sjukdomen gav och på så 
sätt få mer energi. Det framkom även 
konsekvenser av tröttheten som mindre 
energi till deltagande i aktiviteter och tid att 
orka umgås med familj och barn. 

K 
1 

Kaba, L., Bellou, P.,  
Iordanou, P., Andrea, S., 
Kyritsi, S., Gerogianni, 
S.,Zetta, S., & Swigar V. 
2007 
Grekland 

Problems 
experienced by  
haemodialysis 
patients in 
Greece 
 
 

Syftet var att undersökte hur 
grekiska patienter som 
behandlas med långtids-
hemodialys uppfattade sina 
problem och beskriva 
effekten som dialys har på 
deras liv. 

Personliga intervjuer på 
30-60 min som 
transkriberades. 

N=23 
(0) 

Fem huvudteman identifierades under  
analysen. Problem relaterade till symtom, 
begränsningar i livet, osäkerhet, beroende 
och personlighets förändringar. 

K 
1 

Kazemi, M., Nasrabadi, A. 
N., Hasanpour, M., 
Hassankhani, H., & Mills, J. 
2011 
Iran 

Experience of 
Iranian persons 
receiving 
hemodialysis: A 
descriptive, 
exploratory 
study 

Syftet var att utforska sociala 
erfarenheter i det dagliga 
livet som deltagare med 
hemodialys i Iran upplevde. 

Semistrukturerade 
intervjuer som inleddes 
med en gemensam fråga 
om upplevelse, därefter 
utgick resten av intervjun 
utifrån deltagaren svar. 

N=21 
(0) 

Fyra huvudteman framkom; Leva med 
trötthet, förändrad självbild, patientens 
beroende till maskinen, platsen och tiden för 
hemodialys samt gömma sin sjukdom. 

K 
I 

Lai, A. Y., Loh, A. P. P., 
Mooppil, N., Krishnan, D. S 
P., & Griva, K. 
2012 
Singapore  

Starting on 
haemodialysi: A 
qualitative study 
to explore the 
experience and 
needs of incident 
patients  

Syftet var att undersöka 
erfarenheterna och 
upplevelserna hos patienter 
med hemodialys i Singapore. 
 

Kvalitativa, 
semistrukturerade 
intervjuer i 35-50 min 
med öppna frågor som 
transkriberades.  

N=13 
(0) 

I studien framkom tre huvudteman. 
Känslomässigt lidande, 
Behandlingsrelaterad oro och socialt stöd. 
Resultatet visade att patienterna var i behov 
av information och stöd för att främja en 
bättre psykosocial anpassning till sjukdomen 
och dess behandling.   

K 
1 

Mitchell, A., Farrand, P., 
James, H., Luke, R., Purtell, 
R., & Wyatt, K. 
2009 
Storbritannien 
 
 

Patients´ 
experience of 
transition onto 
haemodialysis: a 
qualitative study 

Syftet var att identifiera 
faktorer som varit till hjälp 
för patienterna vid start av 
hemodialys.  

Semistrukturerade 
intervjuer inom sex 
månader efter start av 
hemodialys. Intervjuerna 
transkriberades och 
diskuterades mellan 
samtliga författare. 

N=10 Tre huvudteman identifierades:  
Förberedelse, tankar och känslor under 
behandlingen och socialt stöd. Det framkom 
skillnader mellan patienter som påbörjat 
hemodialys akut och de som haft en längre 
tid att förbereda sig.  

K 
1 



 IV 

Smith, K., Coston, M., 
Glock, K., Elasy, T. A., 
Wallston, K. A., Ikizler, T. 
A., & Cavanaough, K. L 
2009  
USA 

Patient 
Perspectives on 
Fluid 
Management in 
Chronic 
Hemodialysis  

Syftet var att beskriva 
erfarenheter och perspektiv 
hos patienter med kronisk 
hemodialys angående 
egenvård och följsamhet till 
vätskerestriktioner. 

Semi-strukturerade 
intervjuer med grupper 
om tre till fem deltagare. 
Intervjuerna 
transkriberades och teman 
togs fram.  

N=19 
(0) 

Resultatet kunde delas upp i två  
huvudteman. Där en var faktorer   
som gjorde följsamheten till 
vätskerestriktionerna svårare, och den andra 
som förbättrade patienternas följsamhet. 

K 
1 

Visser, A., Dijkstra, G. J., 
Kuiper, D., de Jong, P. E., 
Franssen, C. F.M., 
Gansevoort, R. T., Izaks, G 
J., Jager, K. J., & 
Reijneveld, S. A. 
2009 
Nederländerna 

Accepting or 
declining 
dialysis: 
considerations 
taken into 
account by 
elderly patients 
with end-stage 
renal disease  

Syftet var att undersöka 
äldres svåra beslut att starta 
dialys eller inte.  

Djupintervjuer med alla 
patienter för att bättre 
förstå svårigheterna med 
att välja dialysbehandling 
eller inte.  

N=14 
(0) 

Patienter som valde att inte starta  
dialys var oftare äldre, män och änkor 
jämfört med de patienter som valde att 
påbörja dialys. Patienter valde att inte  
starta dialys på grund av förväntad  
förlust av autonomin, ålder, avstånd till 
dialysmottagning och ovilja att tänka på 
framtiden. 

K 
1 

Yodchai, K., Dunning, T., 
Hutchinson, A. M., 
Oumtanee, A., & Savage, S. 
2011 
Thailand 

How do thai 
patients with end 
stage renal 
disease adapt to 
being dependent 
on 
haemodialysis? 
A Pilot study 

Syftet var att utforska hur 
hemodialys påverkade 
thailändska patienter med 
kronisk njursvikt och förstå 
hemodialyspatientenas 
perspektiv gällande 
anpassning till sin 
beroendeställning.  

Semistrukturerade 
intervjuer med fokus på 
problem, känslor, tankar 
och attityder gällande 
anpassning till 
hemodialys. 

N=5 
(0) 

Fyra huvudteman gällande anpassning 
Till hemodialys presenterades:  
planering, anpassning och undvikande, 
tron på religion och vidskepelse samt leva 
med hopp. Dessutom rapporterade 
patienterna en rad negativa effekter av 
hemodialys så som vätskerestriktion,  
trötthet, påverkan på sexuell aktivitet, 
förändrad kroppsuppfattning, rädsla 
för att dö, stress och depression. 

K 
II 

Yu, H-D., & Petrini, M. A  
2009 
Kina  

The HRQoL of 
Chinese patients 
undergoing 
haemodialysis  

Syftet vara att undersöka 
hälsorelaterad livskvalitet 
hos patienter med avancerad 
njursvikt som genomgår 
hemodialys i Kina.  

Semi-strukturerade 
djupintervjuer med öppna 
frågor och frågor som 
fick patienterna att 
reflektera över sina 
erfarenheter relaterade till 
livskvalitet. 

N=16 
(0) 

Resultatet visade att patienter med  
hemodialys visade en förbättrad fysisk  
hälsa men också erfarit psykiskt  
lidande, känslomässig instabilitet, 
ekonomiska bördor och ett minskat socialt 
stöd som påverkade deras livskvalitet 
negativt. 

K 
1 

 
Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och 
Bahtsevani (2011, s 94). 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög, II = Medel, III = Låg 
 
 



 V 

BILAGA B 
 
Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 
kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 
 I = Hög kvalitet II = 

Medel 
III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 
studie/Randomised controlled trial 
(RCT) är prospektiv och innebär jämförelse 
mellan en kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 
multicenterstudie med adekvat beskrivning 
av protokoll, material och metoder 
inklusive behandlingsteknik. Antalet 
patienter/deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. 
Adekvata statistiska metoder. 

 
 
 
* 

Randomiserad studie med få 
patienter/deltagare och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk 
styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 
otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 
controlled trial ( CCT) är prospektiv och 
innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 
och en eller flera experimentgrupper. Är 
inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 
adekvat beskrivning av protokoll, material 
och metoder inklusive behandlingsteknik. 
Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 
för att besvara frågeställningen. Adekvata 
statistiska metoder. 

 
 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 
metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska 
metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 
men utan relevant och samtida 
kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 
antal patienter/deltagre och adekvata 
statistiska metoder. 

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 
metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska 
metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 
historiskt material som relateras till något 
som redan har inträffat, exempelvis 
journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 
för att besvara frågeställningen. Väl 
planerad och välgenomförd studie med 
adekvat beskrivning av protokoll, material 
och metoder.  

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 
metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska 
metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 
undersökning där avsikten är att studera 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 
Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

 
 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 
Patient/deltagargruppen för otillräckligt 



 VI 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 
erfarenheter utifrån de utforskades 
perspektiv. Avvsikten kan också vara att 
utveckla begrepp och begreppsmässiga 
strukturer (teorier och modeller). 
 

process; datainsamlingsmetod, 
transkriberingsprocess och analysmetod. 
Beskrivna tillförlitlighets/ 
reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 
data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

* beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 
beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
 


