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ABSTRAKT 
Bakgrund: Att drabbas av kronisk njursvikt och därmed tvingas börja med 
hemodialys innebär en stor omställning i livet. Patienterna beskriver många olika 
känslor som de måste lära sig att leva med. Relationen till sjuksköterskan är viktigt 
och behov av information är stort. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva 
hur patienter upplever att hemodialys påverkar deras liv. Metod: I litteraturstudien 
har 12 kvalitativa empiriska studier sammanställts och analyserats utifrån Fribergs 
analysmetod, inspirerad av beskrivande metasyntes. Artikelsökning utfördes i 
databaserna Cinahl och Pubmed. Resultat: Patienternas upplevelser delades in i tre 
kategorier, fysiska, psykiska och sociala. Upplevelsen av att behöva hemodialys var 
till största delen negativ. Slutsats: Att leva med hemodialys är påfrestande både 
fysiskt, psykiskt och socialt och det är därför av stor vikt att både patienter, anhöriga 
och vårdpersonal får förståelse för hur patienterna kan uppleva sin situation. 

Nyckelord: Hemodialys, Patient, Upplevelse, Vuxna, Litteraturstudie. 



ABSTRACT 

Background: To be diagnosed with chronic renal failure and therefore being forced 
to start with hemodialysis implies a big change in life. The patients describe different 
kind of emotions that they have to learn to cope with. The relation to the nurse is 
important and the need of information is significant. Aim: The aim of the literature 
study was to describe how patients experience that hemodialysis affect their lives. 
Method: Twelve qualitative empirical studies have been compiled in the literature 
study and analyzed by the help of Fribergs method of analysis, inspired by descriptive 
synthesis. The search for articles was executed in the Cinahl and Pubmed. databases. 
Result: The experiences of the patients were divided into three categories; physical, 
mental and social. The need for hemodialysis was largely a negative experience 
among the patients. Conclusion: Living with hemodialysis is strenuous, both 
physical and mental. Therefore it is of great importance that both patients, relatives 
and nursing staff has knowledge of how the patients' might experience their situation. 

Keywords: Hemodialysis, Patient, Experience, Adult, Literature study. 
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BAKGRUND 
Njurarnas funktion och njursvikt 
Njurarnas tre huvudfunktioner är utsöndring av avfallsämnen, reglering av vätske- 
och elektrolytbalansen och den endokrina funktionen som innebär produktion och 
utsöndring av renin, erytropoetin och aktiveringen av vitamin D. När dessa 
funktioner är kraftigt nedsatta eller har slutat fungera helt så uppstår kronisk 
njursvikt. Ett allvarligt tillstånd vid njursvikt är uremi, vilket innebär att kroppen 
utsätts för urinförgiftning. Detta tillstånd utvecklas om det inte sätts in några 
åtgärder utan njursvikten är obehandlad (Ericson & Ericson, 2008, 574). För att 
patienten ska överleva detta tillstånd behöver patienten dialysbehandling eller 
njurtransplantation (Gulbrandsen, 2011, 93). Kronisk njursvikt ökar och därmed ökar 
även behovet av njurersättningsbehandling. I Skandinavien är målet att alla som lider 
av kronisk njursvikt ska erbjudas njurtransplantation, men det blir allt fler äldre som 
drabbas och som därmed har flera sjukdomar som ibland inte gör det möjligt att 
genomgå en transplantation utan de måste behandlas med dialys. Behovet av 
dialysbehandling har ökat och förväntas fortsätta öka under de kommande åren 
(Gulbrandsen, 2011, 92).  

Hemodialys 
Hemodialys innebär att blodet renas utanför kroppen med hjälp av en dialysmaskin 
(Gulbrandsen, 2011, 96). När en patient är i behov av hemodialys så sker 
behandlingen i de flesta fall på sjukhus, 3 gånger per vecka och varje 
behandlingstillfälle pågår i ungefär 4-5 timmar. Patienten blir väldigt beroende av 
sjukvården och dess livskvalitet försämras (Ekberg, 2012, 507). Kronisk njursvikt 
leder till döden om inga åtgärder vidtas. Detta gör att patienten ofta upplever oro och 
ångest inför döden och sjuksköterskan har en viktig roll när det gäller att får 
patienten att hantera dessa känslor (Gulbrandsen, 2011, 94). 

Biverkningar vid hemodialys 
Det finns ett flertal fysiska biverkningar i samband med hemodialys. Biverkningarna 
kan vara: muskelkramp, huvudvärk och trötthet (Lindblad Tungsten & Sundqvist, 
2004, 176-178). Patienterna som får hemodialys är dessutom mer infektionskänsliga 
än andra (Lindblad, 2013).    



Information till patienten 
Samtliga patienter som får hemodialys får en omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Det 
är sjuksköterskans ansvar att hålla patienten och dennes anhöriga informerade under 
vårdtiden. Tillsammans med patienten görs det upp en vårdplan. Vårdplanen ska 
följas upp och uppdateras regelbundet. Sjuksköterskan samordnar även kontakten 
med läkare, kurator, dietist och sjukgymnast (Lindblad Tungsten & Sundqvist, 2004, 
170). I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) står det att några av kraven på 
hälso- och sjukvården är att patienten ska ges individuellt anpassad information om 
dennes hälsotillstånd. Vilket bland annat innebär vad det finns för metoder för 
undersökning, vård och behandling, möjlighet att välja vårdgivare samt om 
vårdgarantin. Om patienten inte kan ta emot informationen ska den ges till 
närstående om patientens samtycke till detta finns. Det finns även patienter som vill 
vara självständiga och delaktig i sin vård. De vill och kan sköta vissa delar av 
behandlingen själva med hjälp av sjuksköterskan. Det är viktigt att vårdpersonalen 
har en positiv attityd och avsätter tillräckligt mycket tid till patienten för att denne 
ska känna att den får vara delaktig. De svårast sjuka patienterna klarar inte själva att 
vara aktiva i sin vård utan behöver hjälp med allt, men det är fortfarande väldigt 
viktigt att alltid inkludera patienten i besluten som rör deras vård (Lindblad 
Tungsten & Sundqvist, 2004, 69). 
Många patienter upplever att de inte får tillräckligt mycket information utan att de 
själva måste söka information om vad dialysbehandlingen innebär. Patienterna tror 
att det kan bero på tidsbrist eller att läkarna är så vana vid dessa behandlingar att de 
tror att det är en självklarhet för alla.  Att få veta att man har njursvikt och kommer 
att behöva dialys upplever en del patienter som en dödsdom. Att det går att leva med 
dialys under många år är en information som patienterna måste få direkt. 
Patienterna upplever att de inte blivit informerade om biverkningarna av 
medicinering och behandling (Clarkson & Robinson 2010). 

Upplevelse av att livet förändras 
Deltagarna i en studie beskrev att innan de påbörjade behandlingen så levde de ett 
helt vanligt liv utan komplikationer. Efter att de fått sin diagnos och påbörjade 
behandlingen upplevde de att hela deras existens förändrades. De beskrev 
förändringarna som förlust av kontroll av dagliga aktiviteter, förändrade relationer 
med vänner och familj, att de förlorade deras identitet som en frisk person, bristande 
motivation till fysisk aktivitet och social kontakt samt kontrollförlust av 
kroppsfunktioner. 
Patienterna beskriver att upplevelsen av att få hemodialys innebär ett nytt kapitel i 
deras liv där de dagligen måste kämpa mot sjukdomen och behandlingen. 
En patient beskrev att det var svårt med livsstilsförändringen för att denne var 
tvungen att gå på behandling tre dagar i veckan och samtidigt försöka fortsätta att 
leva ett vanligt liv. Patienten blev efter en tid deprimerad och less på situationen men 
insåg att hen var tvungen att acceptera att det var maskinen som höll hen vid liv. 
Livet var inte längre detsamma som innan sjukdomen (Guerra-Guerrerro et al., 2014, 
292-295). 
Patienter som är av en minoritet i ett land beskriver att relationen med 
sjuksköterskorna är väldigt viktig för hur de ska uppleva sin situation när de behöver 
hemodialysbehandling (Burnette och Kickett, 2009). De känner sig utanför samhället 
redan innan, men det blir ännu värre när de får en kronisk njursjukdom som gör att 
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de inte överlever utan dialys. Det är sannolikt inte bara denna grupp av människor 
som anser att det är viktigt med en bra relation mellan patient och vårdare.  
Borzou et al. (2014) skriver att majoriteten av deltagarna i deras studie upplevde att 
det var viktigt med en sjuksköterska som var kompetent, kunnig, erfaren, tekniskt 
skicklig och ansvarsfull för att patienten skulle kunna känna sig trygg med att få 
hemodialysbehandling av denne. Det var viktigt för dem att känna sig accepterade 
och de påtalade att sköterskan hade en viktig roll i deras behandling.  

Motiv för studien 
För att patienterna ska få en så bra upplevelse som möjligt i det jobbiga att få 
hemodialysbehandling är det viktigt att sjuksköterskorna som behandlar dem har 
förståelse för hur patienterna kan känna och därmed kunna hjälpa dem att göra det 
bästa av situationen. Det är därför viktigt att undersöka hur hemodialyspatienter 
upplever att deras liv påverkas av behandlingen. Genom att undersöka vilka faktorer 
som patienterna upplever som positiva, samt negativa, så kan det hjälpa 
sjuksköterskan att bemöta patienten på ett bra sätt.  

Syfte 
Syftet med studien är att beskriva hur patienter upplever att behandling med 
hemodialys påverkar livet. 
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METOD 
Sökmetoder 
De databaser som användes för att inhämta data var PubMed/Medline och Cinahl 
eftersom dessa innehåller tidskrifter inom bland annat omvårdnad (Willman, Stoltz 
& Bahtsevani, 2011, 80-81). Sökningarna gjordes under tiden 141103-141114. Sökord 
som användes var: patient, experience, hemodialysis, renal dialysis, life experience, 
peritoneal dialysis, renal failure, children, affect. Booleska sökoperatorer användes 
för specificera sökningarna (se bilaga 1, tabell 1). Sökorden användes i alla 
databaserna för att sökningen skulle bli bredare. Avgränsningar som fanns med i 
sökningarna var att artiklarna skulle vara peer-reviewed och artiklar publicerade 
mellan år 2004-2014. I söktabellen redovisas de artiklar som blev utvalda till studien. 

Urval 
Inklusionskriterierna för artiklarna var att innehållet handlade om vuxna män och 
kvinnor som behandlades med hemodialys på sjukhus, artiklar skrivna på svenska 
eller engelska för att författarna skulle kunna förstå och läsa artiklarna, tidskriften 
tillämpar ett peer review system för att säkerställa att experter på området har 
granskat innehållet i artiklarna som ska publiceras, artiklarna skulle finnas som pdf-
fil i fulltext för att författarna ska kunna fördjupa sig i artiklarna vid ett senare 
tillfälle. Studierna i artiklarna skulle även vara gjorda med kvalitativ metod. Willman, 
Stoltz och Bahtsevani (2011, 96) beskriver att en studie utförd med kvalitativ metod 
är bra för att undersöka fenomen, tolka mening, upplevelser och erfarenheter. 
Exklusionskriterierna är artiklar som innehåller personer som behandlas med 
peritonealdialys eftersom de oftast behandlas i hemmet och studier med kvantitativ 
metod. 
Urvalet av artiklarna gjordes i två omgångar. Första urvalet gjordes genom att titel 
och abstrakt lästes. De artiklar med titel och abstrakt som motsvarade författarnas 
syfte med studien valdes ut och gick vidare till andra urvalet. I andra urvalet gjorde 
författarna bedömningen om även resultaten i artiklarna motsvarade studiens syfte. 
De studier författarna ansåg motsvarade litteraturstudiens syfte kvalitetsgranskades 
med hjälp av mall för kvalitetsgranskning som Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, 
106-107, 174-175) beskriver. Granskningen gjordes av båda författarna var för sig och 
resultatet sammanställdes sedan. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, 93) belyser 
att granskningen får större tyngd om två personer granskar artiklarna var för sig och 
sedan sammanställer det de kommit fram till. När detta gjorts så valdes de artiklar 
som författarna ansåg hade hög eller medelhög kvalitet ut för att ligga som grund för 
resultatet i studien. De artiklar som är med i studiens resultat finns i en 
artikelöversikt (se bilaga 2, tabell 2). 
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Analys 
Den analys som genomfördes av artiklarna var inspirerad av metasyntes. Det innebär 
att redan publicerad forskning analyseras, sammanställs och tolkas. Med metasyntes 
avses att skapa något nytt med hjälp av tidigare forskning. Genom att göra på detta 
sätt skapas det ett ökat kunskaps-värde i en och samma studie. Alla artiklar var 
tvungna att handla om samma fenomen (Friberg, 2006, 105-106). Artiklarnas 
resultat lästes av båda författarna flera gånger. Resultaten i studierna sönderdelades 
och sedan sorterades så att resultat med liknande innehåll bildade grupper. 
Författarna gjorde utifrån dessa grupper kategorier och underkategorier som sedan 
blev resultatet i litteraturstudien.  

Forskningsetik 
Polit & Beck (2010, 135-136) beskriver att studier bör väljas som har genomgått 
granskning av en oberoende etisk kommitté. De beskriver att om det framgår i 
studien att den genomgått någon form av extern granskning så är det säkert att anta 
att personer som är insatta i ämnet har gått igenom de etiska aspekterna i studien. 
Författarna har därför exkluderat de artiklar som inte har genomgått etisk 
granskning. Detta har författarna gjort för att studien ska vara etiskt försvarbar. Då 
det bara är artiklar som genomgått etisk granskning med i litteraturstudien så 
försäkrar sig författarna om att studierna gjorts på ett bra sätt gentemot personerna 
som är inkluderade i studierna. 
Forsberg & Wengström (2013, 70) skriver att samtliga artiklar som används i studien 
måste redovisas samt att artiklarna ska arkiveras i tio år. Alla resultat ska 
presenteras, oavsett om de stödjer hypotesen eller ej. Att endast presentera artiklar 
som stödjer forskarens egen åsikt är oetiskt.  
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RESULTAT 
Resultatet delades in i tre huvudkategorier och 13 underkategorier (se tabell 1). 
Tabell 1. Översikt av huvudkategori och underkategori. 

Kroppsliga svårigheter 
Patienterna beskrev att hemodialys påverkade deras liv fysiskt genom att de hade 
mat- och vätskerestriktioner som gjorde att de inte fick äta och dricka vad de vill, att 
de ville vara delaktiga i sin egen vård samt att de upplevde smärta i samband med 
behandlingen. 
Mat och vätskerestriktioner 
Small (2010) beskriver kroppens oförmåga att bibehålla en jämn vätskenivå och att 
patienterna därmed behöver vara noga med sina vätskerestriktioner. Deltagarna 
beskrev att de var införstådda med restriktionerna men gillade inte att det ställdes 
som ett krav. Hagren et al. (2004) och Al Nazly et al. (2013) skriver om hur svårt det 
var för patienterna att hålla sig till vätskerestriktionerna. En av deltagarna uttryckte 
att sjuksköterskorna inte visade förståelse för att han hade svårt att hålla sig ifrån att 
dricka utan var ifrågasättande på ett nedlåtande sätt.  
Flera deltagare kände det svårt att delta i sociala sammanhang på grund av mat och 
vätskerestriktioner. En kvinna beskrev att det var vanligt att dricka te i hennes kultur 
men att hon nu inte längre kunde göra det och hon kunde heller inte äta sin 
favoritmaträtt (Musil & Nabolsi, 2013; Calvey & Mee, 2011). Tovazzi & Mazzoni 
(2012) beskriver deltagarnas upplevelse om daglig kamp och att drickandet var ett 
beroende. Av alla restriktioner som kom med dialysbehandlingen så tyckte de att 
vätskerestriktionen var den allra svåraste att följa. Upplevelsen att alltid vara törstig 
beskrevs bland annat som hemskt och onormalt, som något de aldrig upplevt innan 
de startade dialysbehandlingen. Ett flertal deltagare tyckte att informationen från 
vårdpersonalen var bristfällig angående mat och vätskerestriktioner. 

Huvudkategori Underkategori

Kroppsliga svårigheter Mat och vätskerestriktioner 
Egenvård och autonomi 
Smärta och kramp

Svårigheter i dagligt liv Tidskrävande 
Ekonomisk utsatthet 
Känsla av att leva på lånad tid och att inte leva livet fullt ut 
Trötthet och sömn 
Depression och suicid

Sociala upplevelser Påverkan av det sociala livet samt nära relationer 
Relation med vårdare 
Påverkan på arbete 
Religion och kultur 
Begränsningar att resa
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Egenvård och autonomi 
Att försöka behålla kontroll i livet när man är sjuk är svårt och även att behålla sin 
autonomi. Monaro et al. (2014) beskrev att deltagarna upplevde att de inte längre 
kunde försörja sig själva och därmed blev beroende av andra.  
En 52-åring man beskrev hur han inte längre ville vara beroende av personalen för att 
få hans nål på plats och bestämde sig för att själv lära sig att hantera nålen med hjälp 
och stöttning av en sjuksköterska (Hagren et al. 2004). 
En deltagare beskrev hur hen inte kände sig respekterad av personalen. Hen fick lov 
att säga åt personalen att det inte var de som bestämde utan att hen hade rätt att 
bestämma över sig själv (Axelsson et al., 2014). 
Smärta och kramp 
Behandlingen med hemodialys väckte många olika rädslor. En vanlig rädsla var 
smärtan i samband med att dialysnålen skulle sättas på plats. Det var en oro över att 
fisteln skulle spricka och att de då måste kanalisera om den, vilket innebar en ökad 
smärta. En person beskrev att han upplevde nålsticken som tortyr och att han aldrig 
kommer att vänja sig vid det (Herlin & Wann-Hanssin, 2009; Musil & Nabolsiks 
2013). Värk i skuldror och rygg, samt skelettsmärtor var också vanligt 
förekommande. Patienterna upplevde att smärtan i rygg och skuldror förvärrades då 
de blev immobiliserade i samband med dialysen. Ofta användes stolar istället för 
sängar på grund av platsbristen, vilket förvärrade patienternas värk (Lee et al., 2005; 
Bourbonnais & Tousignant, 2012). 
Det beskrivs hur patienterna fick muskelkramper efter avslutad 
hemodialysbehandling och vissa hade så kraftiga kramper så de inte kunde stå på 
benen (Kazemi et al., 2011; Musil & Nabolsi, 2013; Lee et al., 2005). 

Svårigheter i dagligt liv 
Flera patienter beskrev att hemodialys påverkade deras liv psykiskt genom att 
behandlingen var väldigt tidskrävande, att den påverkade deras ekonomi, att det 
kändes som att de levde på lånad tid och att de inte kunde leva livet fullt ut. De blev 
även väldigt trötta men hade samtidigt svårt att sova samt kände sig deprimerade.  
Tidskrävande  
Att gå på hemodialysbehandling är väldigt tidskrävande, det tar ca 3-5 timmar. En 
kvinna berättade att hon kände sig väldigt uppbunden i och med dialysen. En man i 
samma studie beskrev frustrationen över den långa väntan, han hade en dialystid på 
fem timmar (Hagren et al. 2004). Förutom tiden för själva dialysen så tillkom tid för 
förberedelser. En patient berättade att det var hemskt att han plötsligt var tvungen 
att ge upp livet för att få dialys skriver att det var vanligt förekommande att 
patienterna upplevde att det var bortkastad tid att gå på dialys, men att det var något 
de var tvungna att acceptera. Dagarna med dialys kändes förlorade eftersom de 
varken hann eller orkade göra någonting annat den dagen. En deltagare ansåg att det 
måste vara den värsta sjukdomen i världen, just för att hen blev så bunden till 
sjukhuset så många långa dagar i veckan. Deltagarna beskrev hur de blev hindrade 
att göra saker på grund av att de förlorar 3 dagar i veckan till dialysen (Small, 2010; 
Kazemi et al. 2011; Herlin & Wann-Hansson, 2009; Calvey & Mee, 2011).  
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Ekonomisk utsatthet 
En man beskrev att han blev hindrad från att jobba och tjäna pengar i och med att 
dialysen upptog så mycket av hans tid (Hagren et al. 2004). Patienterna i Nambia får 
betala en viss del av sin medicinska behandling och de beskrev hur de blivit tvungna 
att hoppa över eller skjuta på behandling på grund av att de inte hade råd. De 
upplevde även att det fanns många dolda kostnader i och med dialysbehandlingen, 
såsom en särskilt kosthållning som var dyrare än den mat de normalt brukade äta. 
Det tillkom även kostnader för transport (Small, 2010). 
Känslan av att leva på lånad tid och att inte leva livet fullt ut  
Sjukdomen påverkar patienternas upplevelse av att kunna leva livet till fullo. De 
upplevde att sjukdomen begränsade dem att delta i aktiviteter. Den tidskrävande 
dialysen gjorde patienterna oförmögna att göra någonting spontant. I flera studier 
framkom det att patienterna känner en avsaknad av frihet och att de inte levde ett 
riktigt liv. De kände att de inte kunde leva livet fullt ut då de oftast hade tankarna på 
hur det skulle bli i framtiden. Patienterna var helt beroende av dialysen för att 
överleva och kunde därför känna att de inte hade någon framtid (Calvey & Mee, 2011; 
Hagren et al. 2004; Herlin & Wann-Hanssons 2009; Kazemi et al. 2011) En kvinna 
beskrev att det livet hon levt inte längre existerade och därmed uppstod känslan av 
ett förlorat liv (Monaro et al. 2014).  
Trötthet och sömn  
Dialysbehandlingen gjorde att patienterna blev trötta och inte orkade med 
vardagssysslor. En patient beskrev hur hen kände sig utsliten efter dialysen och inte 
hade energi till att göra någonting. En annan patient berättade att hon inte längre 
orkade med hushållssysslorna utan fick ta hjälp av sin familj (Small, 2010; Musil & 
Nabolsi, 2013). Patienterna upplevde att det tog längre och längre tid att återhämta 
sig från dialysen. De blev hindrade att delta i sociala sammanhang på grund av 
tröttheten som fick dem att undra över hur länge de skulle orka leva med hemodialys 
(Axelsson et al. 2011). 
Trötthet beskrivs som ett av de vanliga symtomen av patienternas försämrade hälsa 
(Kazemi et al. 2011). Den kroppsliga tröttheten beskrivs som en avsaknad av styrka 
och energi och att de hade en minskad förmåga att orka delta i olika aktiviteter.  Den 
psykiska tröttheten innebar att patienterna inte hade energi till att prata med andra. 
De orkade inte hålla liv i relationen med deras närstående utan undvek samtal på 
grund av den tärande tröttheten. Den fysiska tröttheten upplevde vissa patienter som 
dominerande. Den psykiska tröttheten beskrivs som ett fenomen där de blir 
oförmögna att kunna komma ihåg ett vanligt samtal. De glömde namn på personer 
den känt i flera år. Denna typ av psykisk trötthet vad vanligast precis efter 
hemodialys. Att vara trött innebar inte alltid att de kunde sova utan det var vanligt 
med sömnproblem. Några beskrev hur deras sömn inte var sammanhängande utan 
att de vaknade med två till tre timmars intervaller (Horigan et al. 2013; Lee et al. 
2005). 
Depression och suicid 
Deltagarna i ett flertal studier (Lee et al., 2005; Horigan et al., 2013; Calvey & Mee, 
2011) beskrev hur de upplevde att de blev deprimerade. Depressionen bottnade i att 
de kände att dialysen tog över deras liv. Risken för depression för patienter som var 
bundna till hemodialys var hög på grund av att de inte kunde se någon positiv 
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framtid. En patient beskrev hur tröttheten tärde så mycket att hen övervägt att ta sitt 
liv.  

            "9



Sociala upplevelser 
Patienterna beskrev att hemodialys påverkade deras liv socialt genom att de inte 
kunde ha sociala relationer som förut samt att deras nära relationer med man/hustru 
och barn påverkades. De beskrev relationen med vårdarna som viktig. Arbetet 
påverkades, de upplevde begränsningar att resa som jobbigt samt att de inte kunde 
utöva sig religion som förut.  
Påverkan av det sociala livet samt nära relationer 
Small (2010) och Tovazzi & Mazzoni (2012) beskriver att patienter upplevde att 
vänner inte hälsade på längre på grund av rädsla för hur de skulle hantera patienten. 
Det fanns också patienter som upplevde det jobbigt att äta tillsammans med vänner 
eftersom de inte kunde äta samma mat och dricka som de andra och det var då några 
av patienterna som upplevde att vännerna tyckte att det blev besvärligt och hellre sa 
upp kontakten med dem.  
I ett flertal studier beskrev patienter att de upplevde tröttheten som en stor orsak till 
att de inte orkade umgås med släkt och vänner (Lee et al. 2007; Herlin & Wann-
Hansson 2010; Horigan et al. 2013; Small 2010; Monaro 2014). De valde att vara 
hemma själva istället för att umgås med vänner på grund av trötthet och att de ville 
spara energi. Det fanns även de som inte gick ut på grund av att de hade svårt att 
prata om sin sjukdom med människor utanför familjen eller sjukhuset. Small (2010) 
och Hagren et al. (2005) har i sina studier träffat patienter som upplevde att de inte 
hade lika mycket tid med deras respektive som förut på grund av 
hemodialysbehandlingen. 
Small (2010) har i sin studie träffat patienter som upplevde att de inte kunde prata 
med sina familjemedlemmar på samma sätt som förut och att de blivit annorlunda. 
Patienter i andra studier beskrev att de fick styrka från anhöriga och att de kände att 
familjen var viktig i kampen att hantera sjukdomen (Al Nazly et al. 2013 & Axelsson 
et al., 2011). 
Att vara beroende av sina anhöriga väckte en känsla av att vara en börda. Patienter 
beskrev att de ibland kände att det vore bättre att få dö än att inte kunna hjälpa till i 
hemmet och att känna att de var en belastning för sina anhöriga. Patienterna i 
studierna upplevde att de förlorat sitt oberoende och kände sig värdelös när de inte 
längre var de som tog hand om familjen (Axelsson et al. 2011; Monaro et al., 2014). 
Många patienter har beskrivit att de förlorat sin partner när de började få 
hemodialysbehandling. De upplevde även att det var svårare att träffa en ny partner 
medan de gick på behandlingen. Det var även patienter som upplevde att 
dialysbehandlingen gjorde att förhållandet belastades vilket riskerade att leda till 
negativa konsekvenser (Monaro et al., 2014; Herlin & Wann-Hansson, 2010). 
Relation med vårdare  
Relationen med vårdaren är en viktig komponent i hur patienter upplever sin 
situation. Det fanns patienter som upplevde att läkaren inte pratade mer än 
nödvändigt och att det skulle uppskattats om hen var mer personlig och tillgänglig. 
Patienter har även belyst vikten av att sjuksköterskorna inte bara ska försvinna från 
rummet och glömma bort patienterna (Hagren et al., 2005; Axelsson et al., 2011). 
Andra patienter har beskrivit att de uppskattade när sjuksköterskorna såg dem som 
personen hen var och inte bara personen med sjukdomen. Patienterna i två studier 
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belyste även att humor var viktigt i den dagliga kontakten mellan vårdare och patient 
(Herlin och Wann-Hansson 2010; Al Nazly et al. 2013). 
Att patienter känner förtroende för personalen på dialysavdelningen beskrevs som 
viktigt. Patienterna kände sig mer tillfreds om personalen hade god kompetens och 
visste vad de gjorde och många upplevde att de blev nervösa när det kom någon ny 
sjuksköterska. Patienterna beskrev även att det var viktigt för dem att veta hur 
behandlingen gick till och att få vara delaktig i den. Att veta riktlinjerna för 
behandlingen gjorde att de kände sig mer trygga och säkra. Det fanns även patienter 
som upplevde det positivt när de kände att de förstod vad sjuksköterskorna gjorde 
och varför, de kunde då vara delaktig i sin egen behandling. Patienterna i studien 
tyckte även att det var viktigt att kemin stämde mellan patient och vårdare (Herlin 
och Wann-Hansson 2010). 
Påverkan på arbete  
Det finns många patienter som upplever stress som är relaterad till deras 
arbetssituation. Det fanns patienter som beskrev att deras chef inte förstod att de inte 
kunde arbeta som förut. De kände att de inte fick det stöd de behövde i sin sjukdom 
och behandling. De kunde inte arbeta lika många timmar som de gjorde innan 
sjukdomen och då var det vissa som hade tappat höga poster på arbetet. Det fanns 
även de som hade arbeten där de förväntades åka på jobbresor och som då innebar 
att de var tvungna att lämna hemorten en tid vilket var svårt på grund av 
behandlingen (Small, 2010; Al Nazly et al., 2013). 
I vissa kulturer upplevde patienterna att det var jobbigt att människor i dess 
omgivning visste om att de hade en njursjukdom och att de var tvungna att få 
dialysbehandling. De dolde sin sjukdom för att de inte ville att deras status inom 
arbetet skulle förändras och för att de var rädda att bli uppsagda. Patienterna 
upplevde att omgivningen såg en person som får hemodialysbehandling som 
handikappad och därför inte skulle kunna sköta sitt jobb (Kazemi et al., 2011). 
Religion och kultur 
Det finns grupper av patienter som får hemodialysbehandling som utövar sin religion 
aktivt och som anser att den är en viktig del i deras liv. Al Nazly et al. (2013) beskriver 
i sin studie att patienter upplevde att det blev svårare för dem att utöva sin religion 
eftersom dialysen tog mycket tid. Patienterna upplevde det även jobbigt när det 
gällde religion och dialys var att de inte kunde delta i Ramadan och därmed inte 
kunde utöva sin religion fullt ut. 
Patienterna beskrev även att tron på deras Gud gjorde att de kände styrka och kunde 
hantera sitt sjukdomstillstånd. En patient beskrev att hen kände att sjukdomen var 
som ett test från Gud och att hen var tvungen att klara av testet för att på så sätt 
komma närmare Gud, vilket gjorde att patienten kände motivation och styrka att inte 
ge upp. En annan patient beskrev att hans relation med Gud hade ökat sedan han 
blev sjuk. Tron på Gud och stödet från familjen var anledningen till att en annan 
patient klarade av att hantera sjukdomen. 
I den iranska kulturen var det många hemodialyspatienter som dolde sin sjukdom 
eftersom de upplevde att personer runt omkring dem tyckte synd om och såg ner på 
dem. Patienterna upplevde att personer omkring dem såg dem som svaga och i dåligt 
skick och att de då tittade ner på dem utan sympati och medkänsla (Kazemi et al. 
2011). 

            "11



Begränsningar att resa 
Det är många patienter som upplever det jobbigt att inte kunna åka iväg över en helg 
eller åka på semester med familjen. Ett flertal studier visar på att patienter tyckte att 
det var jobbigt att inte kunna resa längre på grund av hemodialysbehandlingen. 
Patienterna beskrev att det kändes som att de var fast på orten där 
dialysbehandlingen ägde rum. Det var många som inte träffat sin familj på länge på 
grund av att de inte kunde resa från orten eftersom de är så beroende av 
behandlingen (Hagren et al. 2005; Small, 2010; Al Nazly et al. 2013; Kazemi et al, 
2011; Monaro et al. 2014; Calvey, 2011). Small (2010) har även träffat patienter som 
har fått hemodialys på annan ort än hemorten men som upplevde det jobbigt 
eftersom hen inte kände till stället och inte kände sig välkommen. 
Det fanns patienter som rest mycket under sin livstid och som haft som dröm att 
fortsätta resa när de blivit pensionärer, men som måste lägga dessa planer åt sidan på 
grund av att han eller hon måste få dialysbehandling. Att de måste ge upp sina 
framtidsplaner som handlade om att exempelvis flytta ut till sommarstugan, för att 
det var för långt från sjukhuset där dialysbehandlingen ägde rum (Axelsson et al., 
2011).  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DISKUSSION 
Syftet med studien var att undersöka hur personer med kronisk njursvikt upplevde 
att hemodialys påverkade deras liv.  
De huvudteman som framkommit i resultatet var fysiska, psykiska och sociala 
upplevelser. Det var nästintill enbart negativa effekter som hemodialyspatienter 
upplevt. 
Fysiskt så var det svårt med mat och vätskerestriktioner. Patienterna upplevde att de 
inte fick bibehålla sin autonomi samt att de hade besvär med smärta. 
Psykiskt upplevde de att behandlingen var tidskrävande. Ekonomisk så var det svårt 
för många, en del deltagare hade inte ens råd med alla nödvändiga behandlingar. De 
upplevde att de levde på lånad tid och att de inte kunde leva livet fullt ut. Trötthet, 
sömnbesvär samt depression var ytterligare stora bekymmer. 
Socialt beskrivs hur det sociala livet samt hur nära relationer påverkades. Relationen 
med vårdpersonalen upplevs viktigt. Problematik med att inte kunna resa på grund 
av de regelbundna dialystillfällena. Även religion och kultur berörs och hur 
deltagarna stöter på hinder på grund av detta. 

Resultatdiskussion 
Många av patienterna i litteraturstudien upplevde mat och vätskerestriktioner som 
en av de svåraste förändringarna de var tvungna att anpassa sig till. De uttryckte att 
de var konstant törstiga och inte kunde tänka på annat än att få dricka. Somliga 
tyckte det var svårt att ändra på kosten och undvika viss mat som gjorde dem 
törstiga. Bellou et al. (2009), Yodchai et al. (2011), Kaba et al. (2007) samt 
Achempin-Ansong & Donkor (2012) styrker detta då patienterna i deras studie 
upplevde att mat och vätskerestriktioner var det största problemet att hantera. 
Litteraturstudien visar att patienterna önskade mer information från vårdpersonalen 
om vad de fick äta och inte äta samt varför. Detta styrker Smith et al. (2014) i deras 
studie där patienter beskriver hur de önskat mer information om hur man förhåller 
sig till restriktionerna. Slutsats som kan dras utifrån detta är att mat och 
vätskerestriktioner var det som upplevdes som mest jobbigt att hantera. Patienterna 
tyckte även att informationen angående dessa restriktioner var bristfällig. Det är 
viktigt att sjuksköterskor som arbetar med dessa patienter vet om detta så de kan ge 
bra och tydlig information angående restriktionerna gällande mat och vätska så 
kanske patienterna får en bättre upplevelse av situationen och får en bättre förståelse 
av varför de inte får äta vissa saker. 
Litteraturstudien visade också på betydelsen för autonomi och fördelarna med 
egenvård. Några av patienterna upplevde att de inte fick bibehålla sin autonomi utan 
att vårdpersonalen inkräktade på den genom att lägga sig i för mycket. Patienterna 
styrker detta i Mitchell et al. (2009) studie där det framkommer att patienterna ansåg 
att det var viktigt att få behålla sin rättighet till att ta egna beslut. De tyckte att det var 
okej att vårdpersonalen gav sin åsikt men de ville ta besluten själva. Slutsats som kan 
dras av resultatet i litteraturstudien är att patienterna tyckte att autonomi och 
egenvård var viktigt. Detta är väldigt viktigt för sjuksköterskorna och övrig 
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vårdpersonal att veta för att kunna ge patienterna en bra vård och göra att de känner 
sig delaktiga i sin egen vård.  
Smärta i kroppen var vanligt förekommande hos patienterna och berodde i många 
fall på att patienterna var tvungna att sitta på en stol under den tidskrävande 
dialysbehandlingen och fick därmed ont i ryggen. I studierna Bellou et al. (2009) & 
Sandala & Lorencon (2006) gjort beskriver patienterna att de upplever smärta som 
ett fysiskt hinder. Kramper i kroppen i samband med dialysbehandlingen var vanligt. 
Patienterna beskrev att kramperna gjorde så att de inte kunde stå på benen (Sandala 
& Lorencon, 2006; Yuanhong et al., 2012). Slutsats som kan dras är att smärta och 
kramp är ett stort problem vid hemodialysbehandling och något som många 
patienter upplevde som jobbigt och som påverkade deras liv mycket. Det är därför 
viktigt att sjuksköterskor som arbetar med dessa patienter känner till att det är ett 
stort problem och därmed kan erbjuda en bättre smärtlindring än den som finns 
idag.  
Det framkom även att många patienter drabbades ekonomiskt. Många var tvungna 
att minska arbetstiden eller rent av sluta sitt arbete helt. I vissa länder var 
patienterna tvungna att betala en viss del av behandlingen själva vilket gjorde att alla 
inte hade råd eller var tvungna att skjuta upp eller avstå från behandling. Det var 
även vissa patienter som upplevde att det fanns dolda kostnader som de inte räknat 
med, som exempelvis specialmat. Transport med taxi till och från sjukhuset för att de 
inte kunde köra själva var också en kostnad som tillkom. Yu & Petrini (2010) 
beskriver även de patienter som upplevde att behandlingen påverkade dem 
ekonomiskt. De var tvungna att låna pengar av sina anhöriga och några hade som 
enda alternativ att sälja huset för att ha råd med behandlingen. Utifrån detta resultat 
kan slutsats dras att på vissa ställen blir hemodialysbehandlingen en klassfråga och 
alla kanske inte har råd att gå på dialysbehandling trots att de är i stort behov av det.  
Depression och suicid var problem som många upplevde som jobbiga. De upplevde 
att dialysen tog över deras liv och därmed hade de ingen framtid, vilket gjorde att de 
blev deprimerade. Det fanns även patienter som beskrev att tröttheten de kände 
gjorde att de ville ta sitt liv för att den var jobbig att hantera. Bellou et al. (2009) & 
Achempim-Ansong & Donkor (2012) har träffat patienter som upplevde att det inte 
fanns något ljus i tunneln, allt kändes bara jobbigt. Det fanns patienter som hade 
tankar på att ta sitt liv på grund av att de upplevde att hemodialysbehandlingen var 
jobbig och de inte ville leva med den för resten av sitt liv. Patienterna upplevde även 
att de inte hade någon framtid efter att de fått sin njursjukdom. De kände att det inte 
fanns någon mening med livet (Lai et al., 2012). Slutsats som kan dras av detta 
resultat är att det är väldigt psykiskt påfrestande att vara beroende av 
hemodialysbehandling. Det är viktigt för sjuksköterskorna som tar hand om dessa 
patienter att ha kunskap om detta för att på ett bra sätt kunna bemöta dem och 
kunna erbjuda dem stöd. I vissa fall kan kurator kontakt vara aktuellt.  
I resultatet på denna litteraturstudie framkom det att patienterna upplevde att det 
sociala livet påverkades negativ. Bellou et al. (2009) beskriver i sin studie patienter 
som valde att vara själv för att de inte ville att vännerna skulle tycka synd om dem. 
Det var även patienter i litteraturstudiens resultat som upplevde att de inte hade lika 
mycket tid med sina respektive eftersom dialysbehandlingen tog så mycket tid. 
Yodchai et al. (2011) och Achempim-Ansong & Donkor (2012) beskriver patienter 
som upplevde det jobbigt med sexuella aktiviteter och att relationen med maken eller 
makan påverkades negativt av behandlingen. Det framgår även i resultatet att det 
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fanns många som upplevde det jobbigt att vara beroende av sina anhöriga och kände 
sig som en börda vilket även stämmer med vad andra patienter upplevt (Lai et al. 
2012).  
I litteraturstudiens resultat framkom det även att många patienter upplevde det 
jobbigt att umgås med sina vänner på grund av att de inte kunde äta och dricka på 
samma sätt som de andra. Detta styrker Yodchai et al. (2011), Bellou et al. (2009) och 
Kaba et al. (2007) i sina studier där patienterna bland annat beskrev att de undvek 
situationer där det fanns risk att de skulle bli törstiga och att begränsningarna 
gällande mat och dryck var det som var jobbigast. Slutsats kan dras utifrån 
litteraturstudiens resultat att det påverkar patienternas sociala liv väldigt mycket att 
gå på hemodialysbehandling samt att ha restriktioner angående mat och dryck. Vissa 
upplevde även att relationen till anhöriga blev förändrad. Författarna till 
litteraturstudien anser att det är viktigt att detta kommer fram så närstående till 
patienterna får en förståelse för hur de upplever sin situation och på så vis kanske de 
kan hjälpas åt så både patienten och anhöriga får en bättre upplevelse av den redan 
jobbiga livssituationen. 
Många av patienterna i litteraturstudiens resultat beskrev att relationen med 
vårdarna var en viktig del i hur de upplevde sin situation. Om de hade en bra relation 
så blev upplevelsen av sjukhusvistelsen och livssituationen bättre och de kände sig 
tryggare. En patient beskrev att sjuksköterskan var det som gjorde att hon orkade 
fortsätta med behandlingen, att hon var ett bra stöd och lyssnade på patienten när 
hon hade det svårt (Kaba et al., 2007). Patienterna upplevde att det var viktigt med 
information för att känna sig trygga och i vissa fall kunna vara delaktig i sin egen 
vård. Smith et al., (2010), Yu & Petrini (2010) och Mitchell et al. (2009) styrker detta 
i sina studier eftersom de träffat patienter som beskrev att de upplevde det jobbigt 
när sjuksköterskorna och läkarna pratade med ett språk de inte förstod och att de 
upplevde det som viktigt att få bra information redan från början. Slutsats som kan 
dras utifrån detta resultat är att sjuksköterskans roll i upplevelsen kring 
behandlingen är väldigt viktig. Om inte sjuksköterskan kan ge bra information och 
kan lyssna på patienten så upplever hen sin situation värre än om hen har en bra 
relation till sjuksköterskan och får bra och korrekt information redan från start. 
Det fanns patienter i litteraturstudiens resultat som var troende och utövade sin 
religion aktivt. De patienterna upplevde att det var svårare för dem att utöva sin 
religion när de gick på hemodialysbehandling eftersom den tog upp så mycket tid och 
de inte kunde delta i alla de aktiviteter som religionen krävde. Det fanns även 
patienter som upplevde att deras tro hade blivit starkare och att de fick styrka av att 
be till sin Gud. Yodchai et al. (2011) och Sadala & Lorençon (2006) styrker detta i 
deras studier. Där beskriver patienterna att religionen var varit väldigt viktig i 
bearbetningen av sjukdomen och att tron räddat dem från att bland annat begå 
självmord och att de upplevde det lättare att hantera sin situation. Slutsats som kan 
dras utifrån detta resultat är att religionen var väldigt viktig för vissa patienter, 
kanske ännu viktigare än innan de blev sjuka. Många upplevde att deras tro gjorde att 
de orkade med behandlingen och allt som hör till. Författarna till litteraturstudien 
anser därför att det är viktigt att sjuksköterskorna i största möjliga mån låter troende 
patienter utöva sin religion för att få en så bra upplevelse av sin situation som 
möjligt.  
Ett stort problem och något som påverkade många i litteraturstudien var 
begränsningar att resa. Det var många som upplevde det jobbigt att inte kunna resa 
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som de ville och att vara tvungna att ge upp framtidsplaner på grund av att de var 
beroende av behandlingen. Det fanns patienter som rest mycket under sitt liv och 
hade planerat att fortsätta med det när de blev pensionärer, men var tvungna att ge 
upp dessa planer för att de gick på hemodialysbehandling. Detta styrker Bellou 
(2009) och Kaba et al. (2007) som har träffat patienter som beskrev att de reste 
mycket förut men kunde inte längre göra det på grund av behandlingen. Det fanns 
även patienter som inte träffat sin familj på länge på grund av att de upplevde att de 
var fast på orten där behandlingen utfördes. Det var någon enstaka patient som hade 
gjort behandlingen på annan ort men hade ingen bra upplevelse av det. Yodchai et al. 
(2011) har i deras studie träffat en patient som även hen fått sin behandling på annan 
ort och tyckte det var ett bra alternativ eftersom då var det ingen stress att åka hem 
igen. Slutsats som kan dras utifrån detta resultat är att många upplevde att deras liv 
påverkades negativt och att de var fast på behandlingsorten. Det kan även bli en 
klassfråga när det gäller att få behandling på annan ort om patienten exempelvis ville 
hälsa på sin familj. I vissa länder kanske de får betala för behandlingen själva om de 
reser till en annan ort och då handlar det om vem som har pengar och inte om de har 
möjlighet att göra det.  
I litteraturstudiens resultat framkom det till största del negativa upplevelser av att 
behandlas med hemodialys, men Bellou et al. (2009) och Sadala (2006) har i sina 
studier träffat patienter som beskrev att de uppskattade livet mer efter dem blev 
sjuka än innan. De uppskattade det lilla i livet och tog inget förgivet. De besvär de 
hade innan blev bättre när de fick hemodialys. De såg även hemodialysen som 
anledningen till att de levde och uppskattade att behandlingen fanns. Slutsater som 
kan dras utifrån detta resultat är att även om det är mycket som påverkar patienterna 
negativt så kan det även finnas saker som gör att de får positiva upplevelser. Detta 
tycker författarna är viktigt att sjuksköterskor som arbetar med dessa patienter är 
medvetna om eftersom det annars lätt kan bli att de bara fokusera på det negativa.  
Utifrån resultatet som redovisas så kan vi anta att patienter som genomgår 
hemodialys upplever ett lidande då dessa personer tvingas att genomgå en 
livsuppehållande behandling. Eriksson (1994, 14-31) beskriver i sin teori om lidande 
att det är livsviktigt för människan att lida då lidandet skyddar oss från psykisk 
stelhet och apati. Lidandet i sig har ingen mening men det ingår i ett led för personlig 
utveckling. Att lida gör människor trötta och de behöver vila, men de vill sällan vara 
ensamma. Dessa människor behöver bli sedda. Det gäller för vårdpersonalen att vara 
lyhörd för att se och förstå patientens lidande. Ordet “patient” betyder “den lidande”. 
Att lida är en kamp, någonting som vissa personer utsätts för och tvingas leva med. 
Men det kan även vara meningsbärande, en slags försoning. I lidandet kan vi välja att 
kämpa eller att ge upp. Beroende på livssituationen så antingen väljer man kampen 
eller ger upp den. Det är tro, hopp och kärlek som är vårdandets bärande grund, det 
är vad som ligger till grund för att lindra lidande. Det är viktigt att vårdpersonalen 
som vårdar dessa patienter har detta i åtanke, att aldrig glömma dessa personers 
lidande och vad som kan göras för att underlätta för dem. 

Metoddiskussion 
För att besvara syftet i studien har vi sökt i två databaser, PubMed samt Cinahl. 
Cinahl och PubMed är båda databaser som är lätta att komma åt på internet samt är 
inriktad mot omvårdnad och därför tyckte vi att dessa databaser var relevanta att 
söka i.  
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Författarna valde kvalitativa studier eftersom syftet var att belysa patienternas 
upplevelse och att det är lättare att få ett rättvist resultat genom intervjuer. 
Författarna valde att inte begränsa sökningen eller studierna till en viss del av 
världen utan har med artiklar från hela världen och det är därmed patienter med 
olika etnicitet samt olika ekonomiska förutsättningar med i litteraturstudiens 
resultat.  
Genom att använda sig av studier där forskaren använt sig av kvalitativ metod ökar 
möjligheterna till att få ett resultat där det studerade problemet blir mer beskrivande 
samt att skapa en ökad förståelse för det valda problemet (Forsberg&Wengström, 
2013,140). För att begränsa sökningarna skulle författarna kunnat använda sig av fler 
sökord och därmed fått färre träffar, men författarna valde att inte begränsa så 
mycket för att minska risken att relevanta studier föll bort. Anledningen till att det 
var så få studier som blev utvalda trots högt antal träffar var i vissa fall att trots 
kriteriet att bara få träffar där artiklarna fanns som pdf i fulltext samt att de skulle 
vara på engelska eller svenska så fanns det artiklar författarna inte fick tillgång till 
eller som var på ett språk författarna inte förstod. För att begränsa urvalet så valdes 
artiklar som var max 10 år gamla, alltså fick de senast vara publicerade år 2004. Av 
de 12 artiklar som valdes ut så var enbart 2 artiklar äldre än 5 år. Artiklarna i 
litteraturstudien, oavsett vilket år de publicerades, beskriver i stort sett samma sak. 
Författarna diskuterade under sökningens gång vilka sökord som kändes relevanta 
och vilka sökkombinationer som gav bra resultat.  Om sökoperatorerna är rätt 
kombinerade så kan de vara till god hjälp att hitta relevant litteratur (Willman, Stoltz 
& Bahtsevani, 2011, 72). Booleska sökoperatorer användes, framförallt AND för att 
kombinera sökorden och få en mer specifik sökning. Den booleska söktermen NOT 
användes några få gånger för att inte inkludera exempelvis peritonealdialys eller barn 
eftersom artiklar med dessa sökord ofta var specificerade till just peritonealdialys 
och/eller barn och det var inte relevant för denna litteraturstudie. De studier som är 
med i litteraturstudien granskades av båda författarna och har hög eller medelhög 
kvalitet. 
Materialet som har behandlats har uteslutande varit på engelska, vilket inte är någon 
av författarnas modersmål så det kan finnas risk för vissa feltolkningar. Därmed har 
det varit viktigt att båda författarna läst igenom materialet ett flertal gånger och 
sedan tillsammans diskuterat vilket resultat man kommit fram till.  
Samtliga vetenskapliga studier har ett krav på sig att de genomgått etiska 
överväganden (Forsberg & Wengström, 2013, 145). Studierna i litteraturstudien har 
alla etiskt godkännande och/eller etiskt resonemang. Om artikeln inte hade något 
etiskt resonemang gick författarna till tidskriften som publicerat artikeln för att 
försäkra sig om att tidskriften enbart tillät artiklar som var etisk granskade. Detta 
tycker författarna är viktigt för att säkerställa att deltagarna i studierna inte kommit 
till skada samt att informationen som framkommit har behandlas på rätt sätt. Alla 
resultat i studierna presenteras i litteraturstudien. Att inte presentera allt resultat på 
grund av författarnas egen åsikt är även det oetiskt (Forsberg & Wengström, 2013, 
70). Författarna tycker att de har gjort en litteraturstudie som är etiskt försvarbar 
eftersom allt resultat i studierna är presenterade och de studier som är med i 
litteraturstudien har genomgått etisk granskning och/eller har etiskt resonemang.  
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Slutsats och betydelse för omvårdnad 
Litteraturstudien visar att patienter som är beroende av hemodialys för överlevnad 
upplever deras situation jobbig av flera olika anledningar. Att vara bunden till 
hemodialys väckte bland annat känslor som besvikelse över att inte kunna delta i 
sociala sammanhang, en trötthet som nästan alltid var närvarande, smärta, skam, 
stress över förlorad inkomst samt känslan av att vara en börda. Dessa upplevelser 
anser författarna är viktiga att sjuksköterskor och övrig personal som tar hand om 
patienterna vet om för att på ett bra sätt kunna bemöta dem. Patienterna kanske har 
ont eller känner sig ledsna och det är då viktigt att personalen är medveten om dessa 
känslor för att ha förståelse och kunna bemöta patienterna på bästa sätt. 
Patienternas upplevelser visade att relationen med vårdarna var av stor vikt. Det är 
viktigt att personalen får specialutbildning i hur denna patientgrupp önskar att bli 
bemötta samt att få insyn i hur patienterna upplever sin situation. Det framkommer 
att det ofta räckte att personalen ägnade patienterna några minuter och att de blev 
sedda. Patienterna ville ses som en individ och inte ett objekt och att det var viktigt 
att de fick vara en del av deras egen vård. Det var viktigt att sjuksköterskorna 
berättade vad de gjorde för patienten och behovet av information var stort. På så vis 
får patienterna bättre förståelse för hur behandlingen gick till. Vissa patienter ville 
göra mycket själva medan vissa förlitade sig på sjuksköterskorna. Det är därför viktigt 
i mötet med dessa patienter att få en bild av hur den enskilda patienten vill ha det. 
Denna studie är bra för omvårdnadspersonal att ta del av, men även för anhöriga och 
patienter. Patienterna kan se att det är många som upplever samma sak och att de 
inte är ensamma om dessa känslor. För anhöriga kan det vara viktig kunskap för att 
få förståelse för hur patienterna känner och varför de kanske beter sig eller reagerar 
konstigt vid vissa situationer. Det var många patienter som upplevde att relationen 
med anhöriga blev annorlunda. Om anhöriga har en bättre förståelse för hur de kan 
känna så kan det kanske underlätta för dem att bibehålla en bra relation med 
patienten och att de får en bättre upplevelse av sin livssituation. 
Detta ämne finns det forskning om och de flesta studier har kommit fram till ungefär 
samma sak. Patienternas upplevelser har heller inte förändrats nämnvärt under åren. 
Författarna till litteraturstudien tycker att fortsatt forskning kring ämnet inte behövs 
ur ett patient perspektiv men däremot ur ett närstående perspektiv. Detta för att 
sjuksköterskor som arbetar med hemodialysbehandling även ska få kunskap om hur 
närstående kan uppleva situationen att stå bredvid en patient som är beroende av 
hemodialys.  
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121 4 4

Cinahl patient AND 
experience AND 
hemodialysis AND 
renal dialysis
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engelska, år 
2004-2014

45 6 4
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life experiences

Peer-reviewed, 
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engelska

85 3 2

Cinahl patient AND 
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life experience 
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