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Sammanfattning 

Bakgrund: I Sverige drabbas varje år 600 personer av kronisk njursvikt. Ett tillstånd 

som bidrar till att blodet inte renas från restprodukter. För att ersätta njurarnas förlorade 

funktion kan hemodialys utföras, en behandling som blir en stor del av patienternas 

vardag. Med god insikt kring hemodialys kan sjuksköterskan möta patientens 

sjukdomsupplevelse och lidande och så långt som möjligt lindra detta genom adekvata 

åtgärder. Syftet: Syftet var att belysa patienters upplevelse av att leva med hemodialys i 

det dagliga livet. Metod: Studien är en allmän litteraturstudie som beskriver och 

analyserar ett antal artiklar inom ett specifikt område. Resultat: Det framkom att 

dialyspatienters vardag upplevdes stressig på grund av den tid behandlingen krävde. De 

upplevde osäkerhet kring behandlingen vilket gav dem känslan av brist på kontroll. En 

känsla av ständig trötthet infann sig också hos patienterna, men träning under 

behandlingstiden hade en positiv inverkan och minskade tröttheten. Slutsats: 

Sjuksköterskan måste få större kunskap kring kommunikationens betydelse och se till 

individen och inte bara sjukdomen. 
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Abstract 

Background: In Sweden, 600 people suffer from chronic renal failure every year. This 

is a condition that contributes to the blood not being cleaned from decay products. To 

replace the lost function of the kidneys a hemodialysis may be used, a treatment that 

becomes a large part of the daily life for the patients. With good insight surrounding 

hemodialysis the nurse can meet patients‟ experience of the illness and suffering, and 

alleviate this as much as possible with adequate actions. Aim: To highlight the patients‟ 

experience of living with hemodialysis in the daily life. Method: The study was a 

general literature study, describing and analyzing a number of articles within a specific 

area. Results: It was discovered that the everyday life of a dialysis patient was 

experienced as stressful because of the time consuming treatment. They experienced 

insecurity surrounding the treatment which caused a feeling of lack of control. A feeling 

of constant fatigue was also experienced, but exercise during the time of the treatment 

had a positive effect and decreased the fatigue. Conclusion: The nurse needs greater 

knowledge surrounding the significance of communication and to look to the individual 

and not just the disease. 

Keywords: Chronic renal failure, Hemodialysis, Literature study, Stress, 

Fatigue, Communication 
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BAKGRUND 

 

I Sverige drabbas varje år omkring 600 personer av kronisk njursvikt (1). I dagsläget 

behandlas drygt 2700 patienter med hemodialys, en behandling som för patienten innebär en 

annorlunda livssituation (2). Njurarnas huvudsakliga uppgift är att reglera kroppsvätskornas 

sammansättning. Blodet renas från överflödigt vatten, slaggprodukter samt toxiska ämnen 

som kroppen inte behöver (3).  

 

Vid njursvikt är njurarnas funktion nedsatt, ett tillstånd som bidrar till att 

nedbrytningsprodukter från ämnesomsättningen ansamlas i blodet (3). Njursvikt kan 

förekomma som akut eller kronisk. Vid akut njursvikt försämras njurfunktionen hastigt, 

tillståndet är ofta kortvarigt beroende på hur den utlösande orsaken lyckas elimineras. 

Vid kronisk njursvikt försämras njurarna långsamt då funktionella nefron successivt 

upphör att fungera. Sjukdomsprocessen är långsam och det kan ta flera år innan den 

upptäcks. Patienterna upplever därför oftast inte några symtom förrän njurarnas 

funktion är gravt nedsatt. Sjukdomar såsom diabetes, kronisk njurinflammation, 

nefropati, kan påverka njurarna och leda till kronisk njursvikt. För att ersätta njurarnas 

förlorade funktion kan dialysbehandling utföras (4). 

 

Det finns huvudsakligen två typer av dialysbehandlingar, peritonealdialys och 

hemodialys. Vid peritonealdialys verkar bukhinnan som ett dialysfilter där 

dialysvätskan förs in i bukhålan via en inopererad kateter. I blodet finns en hög 

koncentration av restprodukter och när dialysvätskan, som är helt fri från slaggämnen, 

förs in i bukhålan sker en diffusion. Restprodukterna som finns i blodet passerar genom 

de blodkärl som finns i bukhinnan över till dialysvätskan. Vid hemodialys, som även 

benämns bloddialys, sker reningen utanför kroppen. Blodet leds från patienten via en 

arteriovenös fistel (AV-fistel) på underarmen till ett filter som fungerar som ett 

halvgenomsläppligt membran. I filtret passerar blodet på ena sidan och dialysvätskan på 

andra sidan. Det sker en diffusion där slaggprodukter och salter i blodet transporteras 

genom membranet till dialysvätskan. När blodet är renat återförs det till kroppen. För att 

denna process ska fungera krävs det tillgång till ett blodkärl med högt flöde (access) (4). 



 

6 

 

Accsessen måste ge ett blodflöde på minst 200ml/min. Normalt genomgår 

dialyspatienterna tre behandlingar i veckan på sjukhus där varje behandling tar tre till 

sex timmar, beroende på hur stor kapacitet patientens njurar har kvar (3). Processen kan 

framkalla en stark trötthetskänsla som dröjer sig kvar flera timmar efter behandlingen 

(4).  

 

Att genomgå en dialysbehandling blir en stor del av patientens vardag. Dialyspatienterna är i 

stort behov av information från vårdpersonal kring hur de ska gå tillväga för att upprätthålla 

sin hälsa (5). Vid hemodialys kvarstår svårigheterna med att avlägsna överskottsvätska och 

därför blir en vätskereduktion nödvändig. Att leva med en vätskebegränsning kan vara 

besvärligt, trots god kunskap om egenvården är det många patienter som har svårt för att låta 

bli att dricka mer än rekommenderat när törsten är stor (4). 

 

Att drabbas av en kronisk sjukdom kan innebära stora livsomställningar. För att förstå vad 

som hänt är det av stor vikt att återskapa ett sammanhang, något som Aaron Antonovsky 

benämner ”känslan av sammanhang” (KASAM). Det innebär dels att personer upplever sin 

tillvaro som meningsfull, att de förstår vad som händer men även att de kan hantera 

livshändelser (6). Här har sjuksköterskans omvårdnadsarbete en viktig roll. Som det går att 

läsa i sjuksköterskans kompetensbeskrivning bör hon uppmärksamma och möta patientens 

sjukdomsupplevelse samt lidande och så långt som möjligt lindra detta genom adekvata 

åtgärder (7). Med god insikt kring hemodialys samt tillhandahållande av färdigheter för att 

hantera sjukdomen och dess konsekvenser kan sjuksköterskan underlätta mycket för den 

drabbade människan (8). 

 

SYFTE 

Syftet var att belysa patienters upplevelse av att leva med hemodialys i det dagliga livet.  
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METOD 

 

Design 

Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie, en metod som beskriver och 

analyserar ett antal artiklar inom ett specifikt område (9). 

Urval 

Datainsamling gjordes i form av artikelsökningar i två olika databaser som inriktade sig 

på omvårdnad och vårdvetenskap. Artikelsökningen skedde i databaserna Cinahl och 

PubMed (9). Sökord som användes i olika kombinationer var “kidney disease”, “renal 

failure”, “experience”, “hemodialysis”, “dialysis”, “ESRD” (end stage renal disease), 

“quality of life”, “daily life” och “patient” (Bilaga 1). Inklusionskriterierna var vuxna, 

behandlas med hemodialys, publicerade från år 2000, engelskspråkiga samt peer 

reviewed.  

 

Undersökningens genomförande 

Artikelsökningen resulterade i 116 träffar, utav dem var det 30 artiklar som svarade mot 

syftet. Efter en överskådlig läsning sållades 19 artiklar bort då de inte svarade mot 

inklusionskriterierna. Återstående 11 artiklar sammanställdes i form av en artikelöversikt 

(Bilaga 2). Röda korsets granskningsmall (Bilaga 3) användes för att bedöma de utvalda 

artiklarnas kvalitet. Totalt poängsattes 22 frågor där artiklarna som hade hög kvalitet skulle 

ligga mellan 16-22 poäng, medelhög kvalitet mellan 9-15 poäng samt låg kvalitet där 

artiklarna skulle ligga mellan 1-8 poäng. 

 

En innehållsanalys av artiklarna gjordes efter ett induktivt tillvägagångssätt. De 

meningsbärande enheterna i innehållet identifierades för att sedan kondenseras och kodas. 

Resultatet sorterades in i subkategorier och till slut bildades övergripande kategorier som 

innefattade materialet i datainsamlingen och som blev grunden till resultatet (10). 
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Etiska överväganden 

Samtliga artiklar som använts i studien skulle vara godkända av en etisk kommitté. All 

data som var relevant och som svarade till studiens syfte skall ha redovisats i studien 

(9). 

 

RESULTAT 

Syftet med studien var att belysa patienters upplevelse av att leva med hemodialys i det 

dagliga livet. Ökad trötthet samt stress var återkommande element i de flesta behandlade 

artiklar. Analysen av de 11 artiklarna resulterade i fem kategorier med subkategorier (Tabell 

1). Kategorier och subkategorier presenteras i resultatet och illustreras med citat ifrån 

artiklarna. 

 

Tabell 1 Visar kategorier och subkategorier. 

Kategorier                                                            Subkategorier 

Brist på tid    Stress 

    Begränsning/obegränsning 

 

Behandlingens oönskade effekter Trötthet  

Kroppsförändringar 

Personlighetsförändringar 

 

Coping 

 

Fysiska förmågan    Träning 

Försämring 

 

Känslor    Oro  

Frustration 

 

Brist på tid 

Att leva med hemodialys upplevdes som tidskrävande. Patienterna upplevde att de inte hann 

med allt som de gjort tidigare i sitt liv (11). 
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Stress  

Ett vanligt förekommande problem var stress. Stressen orsakades av att behandlingen tog 

mycket tid i anspråk för patienterna att de inte hann med vare sig sitt arbete eller att ägna sig 

åt några fritidsaktiviteter (12, 13, 14). Den medicinska vården krävde mycket av patienternas 

tid vilket gjorde att de kände sig hindrade från att göra spontana saker. De upplevde det som 

att de aldrig fick vara i fred vilket gjorde det svårt att hitta tid för sin egen verksamhet men 

även att finna ensamtid med sin partner (11, 12). En av studierna beskrev 

hemodialysbehandlingen som ett andra jobb då behandlingen behövde utföras minst tre dagar 

i veckan. Patienterna upplevde det även som att deras veckor endast bestod av fyra dagar då 

de dagar som de behandlades med dialys inte räknades eftersom de kände en ökad trötthet 

under hela dagarna. De frekventa resorna till behandlingen gjorde inverkan på patientens 

sociala liv (15).  Det var inte bara att många patienter fick offra sina arbeten för 

dialysbehandlingen, de upplevde även att de inte kunde erbjuda något till sina familjer. En 

man beskrev sin frus önskan om att till exempel kunna gå på promenader tillsammans, ut och 

äta på en krog eller att kunna åka på semester. Hon menade att det inte bara var mannen som 

led av sjukdomen utan den bidrog även till att resten av familjen blev lidande (13). 

 

Att leva med hemodialys innebar en del restriktioner gällande kost och vätskeintag. För de 

flesta patienter kunde det vara problematiskt då de behövde ändra på sin invanda livsstil, en 

faktor som kunde leda till stress. De upplevde det som jobbigt att inte få dricka trots att de var 

törstiga. Även det sociala planet kunde bli drabbat, att gå ut och äta med människor som inte 

hade några dryck- och mat restriktioner gjorde att patienterna blev frestade, och hellre avstod 

från att följa med (13). Förändringar i personligheten kunde bli problematiskt för familjen då 

det resulterade i konflikter med sin partner, barnen samt med andra vuxna i omgivningen. 

Detta bekymrade patienterna, de skyllde på sin sjukdom och den stress som den förde med 

sig. Oftast resulterade stressen i att patienterna använde ett grövre språk till sina anhöriga, 

vilket de inte upplevde som något trevligt (16).  
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Begränsning/obegränsning 

Begränsningarna upplevdes som en förlust av den personliga friheten. Patienterna såg sig som 

slavar till en maskin, eller som en patient uttryckte det; ”ett livstidsstraff” (17). En annan 

patient uttryckte följade metafor: ”han är fången och maskinen är sheriffen som säger att han 

inte får lämna staden” . Alla patienterna ansåg dock inte att behandlingen tog från deras egen 

tid utan de gjorde tiden under behandlingen betydelsefull genom att exempelvis läsa en 

tidning, en bra bok eller föra dagbok (17). En man uttryckte sin tacksamhet mot 

behandlingen. Vore det inte för den skulle människor dö (18). 

 

“I feel like this machine monitors my whole life . . . it's like I'm married to someone 

else now. And that's who decides on everything about me ... my schedule, my time, 

what I eat, what I drink.... It's kinda sad ... you're controlled by dialysis... it's really a 

controlling issue.”(16, sida 236). 

 

Behandlingens oönskade effekt  

För att kunna leva måste patienterna uthärda många bördor såsom smärta, låg energi samt 

sömnlöshet. Behandlingen medförde förändringar både kroppsliga och i personligheten. 

 

Trötthet 

Ökad trötthet var vanligt hos patienter som genomgick hemodialys jämfört med de övriga i 

befolkningen. Det var en trötthet som skiljde sig märkbart från den normala tröttheten, en 

obehaglig och tung känsla som var svår att övervinna. Den upplevdes som allra starkast under 

de dagar de utfört behandlingen och det var inte ovanligt att den dagen endast ägnades åt vila 

(12, 19). 

 

Många ansåg att tröttheten begränsade deras fysiska förmåga men även en mental trötthet 

upplevdes vilket gjorde det svårt för patienterna att koncentrera sig på vad som sades och 

gjordes (12, 17). Att vara med på stora tillställningar och umgås med människor tog mycket 

energi och var väldigt krävande för dialyspatienterna, vilket ibland var svårt för de anhöriga 

att förstå (11). Även smärta kunde ge upphov till trötthet då smärtan gav sömnproblem (13).  
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En patient beskrev hur hon låg sömnlös i flera nätter på grund av en ihärdig smärta, men sade 

att smärtan gick att acceptera och menade på att det viktigaste var att få vara vid liv (13). 

 

Kroppsförändringar 

I en studie gjord på amerikaner med mexikanskt ursprung rapporterades upplevelser av att 

identiteten gått förlorad på grund av förändringar i kroppsuppfattningen. Deras kroppar var 

inte längre som de en gång var. Förändringar som bland annat missfärgning av huden, 

viktminskning och ärrbildningar från kirurgiska ingrepp hade skett (16). En vanlig biverkning 

av dialysbehandling var klåda vilket en patient beskrev som outhärdlig. Klådan var så 

tröttsam att om det inte hade varit för hans fru så hade han tagit sitt liv (11).  

 

I en annan studie förklarade en man att dialys var något som påskyndade åldrandet. I början 

av dialysbehandlingen såg kroppen ut att vara kry och fin, men efter ett tag såg alla likadana 

ut, oavsett ålder. Till sist blev många av dialyspatienterna så svaga att de blev tvungna att 

färdas i rullstol. Detta på grund av att de blivit tvungna att amputera sina ben och inte längre 

kunde gå. En kvinna uttryckte sig som att hon dog i bitar. Hennes kapacitet i fingrarna 

försvagades och slutade fungera en efter en och ett flertal tår hade redan blivit amputerade. 

Hon hade funderingar kring hur hon blev tvungen att anpassa sig efter sin amputation på båda 

benen som skulle ske. Det skulle bli en stor omställning och ett större beroende av hjälp från 

omgivningen menade hon (17). 

 

Personlighetsförändringar 

Ett flertal människor som levde med dialys upplevde personlighetsförändringar på grund av 

de restriktioner och begränsningar som behandlingen medförde. I en studie rapporterades 

generellt lägre livskvalitet hos personer med dialysbehandling jämfört med den allmänna 

befolkningen (20). Några patienter kände sig oerhört deprimerade och hade tankar kring 

självmord. Andra kände ilska och frågade sig själv, varför just jag? Det var inte enbart 

negativa förändringar som förekom. En del patienter kände sig trygga innanför avdelningens 

dörrar. I en artikel uttryckte en patient att hon tack vare behandlingen uppskattade mer saker i 

sitt liv. En sådan liten sak som att kunna gå ut på balkongen för att dricka sitt morgonkaffe 

gav en härlig känsla (13).  
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”This disease is very difficult, and no matter how hard you try, no matter how much strength 

you have, you will be weighed down with anxieties and get depressed. You are losing your 

self-control. I personally very often feel depressed because I asked "why me?” 

(13, sida 871). 

 

Coping 

Det framkom olika sätt att hantera sin situation för att upprätthålla sin livskvalitet. 

Patienterna använde sina färdigheter som verktyg till att förändra värderingar och 

prioriteringar. På så vis blev de enhetliga med de förändringar som sjukdomen medförde och 

kunde lättare minimera stressande händelser (13). En 70-årig kvinna valde att förneka sin 

situation. Hon ville inte prata om sin behandling utan försökte leva ett så normalt liv som 

möjligt. Hon lade inte tid på att söka en förklaring utan lät tiden utvisa vad som komma 

skall. En man hanterade sin sårbarhet genom att bli mer delaktig i sin behandling. Han fick 

själv sätta fast nålarna och starta dialysmaskinen (11). 

 

Vid osäkerhet inför framtiden kunde beteendeterapi hjälpa patienterna att omstrukturera sina 

negativa tankar om sin sjukdom och behandling. De som var med i gruppen för ett anpassat 

utbildningsprogram (ATP) kände att de kunde handskas bättre med sjukdomsrelaterad stress. 

Dessutom började de som ingick i ATP gruppen se sjukdomen som en utmaning, vilken 

skulle vinnas (14). De var i allmänhet villiga att uthärda många bördor, inklusive smärta, 

som belöning för att leva. De strävade även efter att göra det bästa av livet trots ovissheten 

om sin livslängd(13). 

 

Fysiska förmågan 

I en studie fann de att begränsningar av den fysiska aktiviteten var den största och mest 

besvärande stressfaktorn. Patienterna berättade att deras fysiska hälsa blev lidande på grund 

av de begränsningar som dialysbehandlingarna medförde, begränsningar som gjorde det 

mindre möjligt att delta i dagliga aktiviteter (13).  
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Träning 

Att i samband med dialystillfället utföra rehabiliteringsträning, exempelvis träningscykla, 

upplevdes ha en positiv inverkan på den fysiska hälsan i form av bättre uthållighet och styrka. 

Resultatet i en utav studierna var det första att visa på en ökad uthållighet och styrka vid 

träning under dialysen vilket ledde till en förbättrad förmåga i att utföra sin ADL (aktiviteter i 

det dagliga livet). Energin ökade som ett reslutat av träningen, en känsla som hade stort värde 

hos dialyspatienter med vanligtvis låga energinivåer. Tröttheten förändrades märkbart efter 

träning vilket gjorde att det inte var lika betungande att delta i sociala aktiviteter längre (21). 

 

Försämring 

En känsla av svaghet infann sig ofta hos dialyspatienterna. Styrkan i armarna minskade och 

patienterna fick det svårare att utföra vardagliga sysslor, såsom personlig hygien, bädda 

sängen och hänga upp tvätt. Många kände sig maktlösa och svaga vid fysisk aktivitet och 

beskrev denna känsla som mjölksyra i musklerna, eller som att ”strömmen tog slut” i benen. 

En rädsla för att falla eller för att inte orka gå hela vägen hem från behandlingen infann sig 

(12). Några av de äldre patienterna hade nått sitt maximum gällande sin fysiska kapacitet. En 

84-årig dam frågade sig varför hon och de andra äldre patienterna fortfarande behandlades. 

Hon uttryckte det som att hon ”kissade lera”, sakande hår, kunde inte längre sova om nätterna 

samt att hon inte längre var kapabel till att gå då hennes kropp var så svag (17). 

 

Känslor 

Upplevelsen av att det inte skedde några förbättringar vid dialysbehandlingen var vanligt 

förekommande vilket medförde starka känslor av både oro och frustration. Dialys är en 

behandling för att förlänga liv och det ansågs ge falska förhoppningar (17, 15). 

 

Oro 

Att vara beroende av en livsuppehållande teknik samt en noggrann diet upplevdes som ett 

väldigt lidande. Att gå på dialys innebär en situation man själv inte kan ha kontroll över, men 

något som man ändå är tvungen att anpassa sig till. En utav artiklarna beskrev hemodialys 

maskinen som en livlina (15). En stor oro om en förtidig död kunde ses bland många 

dialyspatienter (13).  
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Oron och tankarna över att inte veta om man skulle överleva dagens behandling var vanligt 

förekommande, då ett flertal patienter hade sett andra avlida under behandlingen (16). En 

kvinna beskrev behandlingen som en daglig kamp. Osäkerheten om hon skulle komma att 

återvända hem igen fanns där varje dag hon gick dit. Varje gång hon kom hem kändes det 

som en seger (18). 

 

Patienternas liv kretsade kring dialysmaskinen, den inkräktade på deras tid och var en 

ständig påminnelse om att de levde på lånad tid (13). Det var därför vanligt att patienterna 

kände en återkommande oro och ovisshet gällande hur länge de kunde leva på behandlingen. 

Många patienter upplevde att de inte fått några klara besked vilket gav upphov till oro (17). 

Maskinen sågs som en del av kroppen och patienterna kände rädsla över att den skulle gå 

sönder (18). De undrade över dialysbehandlingen, om den inte skulle fungera och ingen 

njurtransplantation skulle ske, hur länge lever man då (15)? Vetskapen om att döden var nära 

förestående om behandlingen upphörde var en skrämmande känsla hos många 

dialyspatienter. Trots rädslan var patienterna medvetna om att de måste binda sig till 

maskinen för att kunna överleva. Några beskrev dialysenheten som en välbekant, 

livräddande plats. De talade även om vikten av att tas omhand av någon med god kunskap 

kring hemodialys samt att känna sig välkommen av personalen, något som upplevdes bidra 

till lindrande av patienternas lidande samt oro (11, 15, 17, 18, 13). 

 

Frustration  

Patienterna kände en oerhörd frustration över att vara konstant trött och svag (17). En man 

beskrev sin frustration över att behandlas fem timmar per behandling och upplevde sin 

vistelse där som allt mer grå och dyster för varje gång han behövde gå dit (11). En kvinna i 80 

årsåldern hade fått nog av sin dialysbehandling och uttryckte sig följande: 

 

”When, she continued, would she have ”tried enough”,”suffered enough”, to have earned 

her death?”(17, sida 9). 
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För många äldre saknades känslan av att dialys skulle ge någon förbättring. Den känslan fick 

dem att uppleva ångest eftersom de förväntade sig att någon förbättring av deras tillstånd 

skulle märkas till följd av de intensiva behandlingarna. Denna frustration fick patienterna att 

känna att dialys var slutet av hopp (17). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En allmän litteraturstudie användes för att få svar på studiens syfte. Det är en kvalitativ studie 

som har till avsikt att ge en ökad förståelse för ämnet som i detta fall är patienters upplevelser 

av att leva med hemodialys (9). Sökorden som valdes till artikelsökningen anses relevanta då 

de resulterade i artiklar som svarar mot syftet. Sökorden har använts i olika kombinationer för 

att få ett så brett resultat som möjligt. Sökningen utfördes i databaserna Cinahl och Pubmed, 

vilka är lämpliga databaser som fokuserar på omvårdnad. Sökningen resulterade i endast en 

artikel från Pubmed. Anledningen till det kan vara att granskarna har större erfarenhet av att 

använda Cinahl, vilket också kan resultera i att andra relevanta databaser har missats. Det var 

endast den booelska operatorn AND som användes vid artikelsökningen, möjligen hade det 

gett ett större antal artiklar om även OR och NOT hade används. Med en bredare sökning från 

början och efterhand begränsat sig hade möjligtvis gett större mängd av data. Men troligtvis 

hade även en bredare sökning gett samma resultat (22). 

 

En utav studiens inklusionskriterier för artikelsökning är att artiklarna skulle vara publicerade 

från år 2000 och framåt för att visa på så aktuell forskning som möjligt. För att styrka 

resultatet samt göra ett försök att bredda sökningarna gjordes ett antal manuella sökningar i ett 

flertal av artiklarnas referenslistor. Dock resulterade sökningarna inte i några användbara 

artiklar då de flesta var för gamla och inte ingick under studiens inklusionskriterier. Artiklarna 

har olika ursprung såsom Sverige, USA, Grekland, Brasilien, Taiwan och Irland. Att 

sjukvårdssystemen kan se annorlunda ut i de olika länderna är granskarna medvetna om. 

Funderingar finns över att upplevelserna av vården och behandlingen skulle upplevas olika, 

men faktum är att någon märkbar skillnad inte framkommit bland patienternas upplevelser av 

att leva med hemodialys, trots de tänkbara skillnaderna i sjukvårdssystemen (22). 
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Alla artiklar var inte av hög kvalitet, men även de med lägre kvalitet valdes att ta med, då de 

är accepterade och svarade mot syftet. Alla utom två artiklar var granskade av en etisk 

kommitté. De två som inte var etiskt granskade valdes att ta med eftersom de svarade bra till 

syftet samt för övrigt var av bra kvalitet (22). 

 

Att få med all relevant data ur studierna ansågs vara svårt eftersom upplevelser kan tolkas så 

olika, beroende på granskarnas tidigare erfarenheter. Men sannolikt har allt som ansågs som 

relevant tagits med i studien. Eftersom artiklarna var på engelska fanns risken att viktig data 

feltolkades då det inte är modersmålet hos granskarna. För att minska risken för feltolkning 

läste båda igenom materialet för att sedan tillsammans diskutera innehållet vilket gör att 

resultatet blir mer tillförlitligt (22). 

 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att belysa patienters upplevelser av att leva med hemodialys i det 

dagliga livet. Störst fokus i diskussionen lades på tre av fynden vilka är; ökad stress, brist på 

kontroll samt förändrad livskvalitet. 

 

Stress 

Något som var gemensamt i fem av artiklarna är att patienter som behandlas med hemodialys 

upplever en ökad stress i sin vardag. Mycket tid spenderas på sjukhuset och patienterna får 

svårt att hinna med de saker som de gjorde innan behandlingen påbörjades (12, 13, 14, 16, 

17). Begränsningarna är ofta svåra att acceptera och därför använder patienterna sig av olika 

copingstrategier för att minska och tolerera de krav som ställs i en situation. I en studie av 

Logan S.M, Pelletier-Hibbert M. & Hodgins M beskrivs tidsbegränsningar som den vanligaste 

stressfaktorn hos dialyspatienter. Studien visade att de patienter som använde sig av 

copingstrategier upplevde stressfaktorerna som mindre besvärande (23). 

 

Många patienter saknade en positiv inställning till behandling med hemodialys. Trots att 

patienterna spenderade mycket tid på sjukhuset med behandling, så är det en behandling som 

håller dem vid liv. Endast ett fåtal personer i studierna uttryckte en positiv inställning och 

menade att man kunde utnyttja tiden under behandlingen till att göra något meningsfullt (24).  
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Mer information samt större insikt kring vikten av behandlingen kan ge en ökad förståelse hos 

patienterna. För att kunna förstå vad som hänt är det viktigt att rekonstruera ett sammanhang 

och för att se sammanhanget måste patienterna acceptera vad som hänt dem samt ha en 

förståelse av situationen (24). 

 

Patienternas upplevelser av sammanhangen beror på hur de uppfattat sin situation som helhet 

(24). Aaron Antonovsky myntade uttrycket KASAM, en modell som innehåller tre 

grundläggande delar; Begriplighet, som innebär hur individen upplever inre och yttre stimuli 

som gripbar, att den är strukturerad och förutsägbar.  Hanterbarhet, där resurserna de olika 

stimuli kräver skall finnas tillgängliga samt meningsfullhet, där stimulis krav ses som 

utmaningar som är värda att engagera sig i (6). Upplever man stark känsla utav de tre 

komponenterna så menar Antonovsky att man har en stark KASAM i livet. De individer som 

har stark KASAM har en tendens att uppleva sitt tillstånd som hanterbar även om man är i en 

svår och stressad situation. De patienter med en stark upplevelse av sammanhanget har också 

förmågan att se mer positivt på situationen, och identifierar den svåra situationen genom att se 

det som en utmaning och välja lämpliga copingstrategier, jämfört med de som har låg 

KASAM (25). Som sjuksköterska kan man hjälpa patienten genom stöttning i sökandet av 

personliga samt sociala tillgångar som är viktiga för att tolerera och kunna hantera bördan av 

sjukdomen. 

 

Brist på kontroll 

I sju av artiklarna framgick det att en ökad osäkerhet fanns kring behandlingen och dess 

följder hos många dialyspatienter vilket också ökade deras känsla av brist på kontroll (11, 13, 

14, 15, 16, 17, 18). När man får beskedet att man har kronisk njursvikt så inleds en nära och 

livslång relation till sjukhuset. Som resultatet visade så ansåg flera av patienterna att deras liv 

kretsade kring dialysmaskinen. Den inkräktade på deras tid och var en ständig påminnelse om 

att de lever på lånad tid. Många av patienterna upplevde att de inte fick några klara besked av 

vårdpersonal vilket ledde till oro. I en studie av Burnette L. och Kickett M. framkom det att 

missförstånd mellan sjukvårdspersonal och patienterna förvärrar känslan av maktlöshet och 

leder till dåligt resultat i behandlingen (26). 
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Enligt Joyce Travelbee är kommunikation sjuksköterskans viktigaste redskap i relationen till 

patienten. Omvårdnad är en annan viktig del som Travelbee beskriver som en mellanmänsklig 

process där varje enskild individ får hjälp av sjuksköterskan att förebygga och klara av de 

upplevelser som en sjukdom ger samt vid behov hitta en mening i det. Om sjuksköterskan har 

större insikt kring kommunikationens betydelse kan hon lättare möta patientens behov kring 

hemodialys och få patienterna att känna trygghet i sin situation (27). 

 

Ett liknande antagande visade sig i ett reslutat ur en avhandling av Jan Florin. En skillnad 

kring patienter och sjuksköterskors uppfattning av vad som utgjorde ett omvårdnadsbehov 

eller problem samt problemets svårighetsgrad och betydelse. I undersökningen identifierade 

sjuksköterskan 53 % av de omvårdnadsproblem som patienten själv identifierade, samtidigt 

som sjuksköterskan identifierade andra omvårdnadsproblem som inte patienten uppfattade. 

Skillnaderna kring uppfattningen berodde på vilken roll patienten föredrog att ha i det kliniska 

beslutsfattandet av omvårdnad. Faktorer som påverkade patienternas beslut i att ha en aktiv 

roll i kliniskt beslutsfattande var kön, utbildningsnivå, boendesituation och om personen 

yrkesarbetade eller var pensionär. Den påvisade skillnaden tyder på att sjuksköterskor i större 

utsträckning behöver involvera patienterna i en diskussion om hälsotillståndet, behovet av 

omvårdnad och patientens önskan att delta i beslut om sin omvårdnad. När sjuksköterskan 

delar med sig av sin egen bedömning kring omvårdnadsbehovet till patienten kan kvaliteten 

på bedömningarna förbättras. Patientens perspektiv blir en del av beslutsunderlaget vid 

vårdplaneringen, vilket enligt avhandlingen påverkar omvårdnadens innehåll och kvalitet. 

Mötet mellan patient och sjuksköterska ligger som grund för en god omvårdnad (28). 

 

För att nå målen i samspelet krävs det att sjuksköterskan lär känna patienten, bestämmer och 

uppfyller patientens omvårdnadsbehov samt uppfyller patientens ändamål. Det är av stor vikt 

att se patienten som en enskild individ, alla är annorlunda från tidigare patienter. Om 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten brister kan detta enligt Travelbee leda 

till att en mellanmänsklig relation inte skapas och att omvårdnadsbehoven inte blir 

tillgodosedda (27). 
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Livskvalitet 

I sju artiklar visade resultatet på att den trötthet behandlingen medför hade stor påverkan på 

patientens livskvalitet då kroppens styrka var som bortblåst (11, 12, 13, 17, 19, 20, 21). 

Patienter som behandlas med hemodialys visade sig ha lägre livskvalitet än övriga friska 

människor i befolkningen, mycket beroende på den upplevda tröttheten (29). 

 

Resultatet visar på att införande av träning i samband med dialystillfället hade en positiv 

inverkan och patienterna som utförde träningen kände mer styrka och uthållighet än dem som 

inte tränade. Styrkan gjorde att de orkade med mer i sitt dagliga liv, vilket många andra 

klagade över att de inte gjorde. För att minska den överhängande tröttheten kan det vara en 

god idé att fler avdelningar som ger hemodialys inför träning i samband med behandlingen. I 

en studie från Grekland, där 33 dialyspatienter ingick, ville de se på skillnaden mellan en 

träningsgrupp och en kontrollgrupp.  De som var med i träningsgruppen kände en högre grad 

av livskvalitet i jämförelse med kontrollgruppen efter att ha avslutat det tio månaders långa 

träningsprogrammet (29). Möjligtvis kan det positiva resultatet av fysik aktivitet fungera som 

en utlösare för att införliva motion i dagliga rutiner. Att främja en känsla av välbefinnande 

bland människor som lever med kronisk njursvikt och följderna av sjukdomen är avgörande 

för att fastställa grunden för livskvalitet. Troligtvis behövs mer evidensbaserad data kring den 

fysiska aktivitetens betydelse hos dialyspatienten för att fler ska ta efter behandlingstypen.  

 

Slutsats 

Patienter som genomgår hemodialys behandling måste förändra sin invanda vardag drastiskt. 

Många har svårt för att finna sig i den nya situationen och känner osäkerhet inför 

sjukhusvistelserna. Sjuksköterskans roll är stor, och det ligger en stor tyngd på relationen 

mellan patient och sjusköterska för att patienten ska kunna känna sig tillfreds med sin 

situation. Sjuksköterskan bör vara öppen och lyssna på den enskilde individens behov och 

sedan utifrån sin kompetens tillmötesgå dem så långt som möjligt. Något som är möjligt om 

sjuksköterskan i sin utbildning får tillgå kunskap kring hur man på bästa sätt kommunicerar 

och vilket stor betydelse lyhördhet har för patientens situation. 
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Living with chronic 

renal failure: 

patients‟ experiences 

of their physical and 
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100907 

 

Cinahl Kidney disease AND 

experience AND dialysis 

Peer reviewed, linked full 

text, English language, 

publish date from 2000. 

Abstract 7 Handlar ej om 

hemodialys, 

svarar inte till 

syftet. 

Maintenance 

haemodialysis: 

patients‟ experiences 

of their life situation. 

101013 

 

Cinahl ESRD AND experience Peer reviewed, linked full 

text, English language, 

publish date from 2000. 

Abstract 15 Svarar inte till 

syftet. 

The haemodialysis 

machine as a lifline: 

experiences of 

suffering from a end-

stage renal disease. 

101108 

 

 

 

Pubmed Quality of life AND 

hemodialysis AND 

experience 

Links to free full text, 

publish date from 2000, 

adult, English language. 

 

 

All fields 2 Svarar inte till 

syftet.  

“Is there life on 

dialysis?”: Time and 

agin in a clinically 

sustained existence. 
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Cinahl Quality of life AND 

hemodialysis AND 
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text, English language, 

publish date from 2000. 

All text  

15 

Svarar inte till 

syftet. 

(1). Living with a 

haemodialysis 

machine. 

(2) Problems 

experienced by 

haemodialysis 

patients in Greece. 

101116 

 

 

 

 

 

 

Cinahl Hemodialysis AND 

Experience AND patient  

Peer reviewed, linked full 

text, English language, 

publish date from 2000. 

abstract 9 Svarar inte till 

syftet. 

Mexican American 

women´s adherence to 

hemodialysis 

treatment: A social 

constructivist 

perspective. 

101116 

 

 

 

 

 

Chinal.   Quality of life AND end 

stage renal disease. 

Peer reviewed, linked full 

text, English language, 

publish date from 2000. 

Abstract 55 Alla är inte 

accepterade samt 

svarar inte till 

syftet. 

(1)Quality of life and 

exercise rehabilitation 

in end stage renal 

disease. 

 

(2) Quality of life of 

patients on 

haemodialysis for 

end-stage renal 

disease. 
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Cinahl ESRD AND daily life Peer reviewed, linked full 

text, English language, 

publish date from 2000. 

Abstract 3 Den tredje 

artiklen är redan 

med i 

sökhistoriken 

(1) Levels of fatigue 

in people with ESRD 

living in far North 

Queensland. 

(2) Effects of an 

adaptation training 

programme for 

patients with end-

stage renal disease. 
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Artikelöversikt      

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsme

tod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

B. Hagren 

I-M. Pettersen 

E. Severinsson 

K. Lutzén 

N. Clyne 

 

Sverige 

2000 

The hemodialysis 

mashine as a 

lifeline: 

Experiences of 

suffering from 

End-stage renal 

disease. 

Beskriva 

patienternas 

upplevelser av 

lidande vid 

njursjukdom i livets 

slutskede. 

15 patienter i åldern 

50-86 , 7 män och 8 

kvinnor. 

 

Enskilda intervjuer 

på dialysavdelning. 

 Intervjuerna blev 

bandinspelade och 

transkriberade av 

intervjuaren.  

 

En kvalitativ 

tolkningsanalys användes. 

 

 

 

Att leva med hemodialys innebär 

ett lidande. Patienterna relaterar 

lidandet till förlust av frihet och 

uttrycker det som ett beroende 

av vårdgivarna samt att 

maskinen är som en livlina.   

Hög kvalitet 

Heiwe, S. Clyne, 

N. Abrandt 

Dahlgren, M. 

 

Sverige 

 

2003 

 

 

 

 

 

 

Living with 

chronic renal 

failure: patients‟ 

experiences of 

their physical and 

functional 

capacity. 

Beskriva och 

analysera på vilket 

sätt patienter med 

kronisk njursvikt i 

pre-dialys fas och 

patienter som 

genomgår 

hemodialys eller 

peritonealdialys 

upplevde sin 

fysiska och 

funktionella 

kapacitet i deras 

dagliga liv. 
 

Strategiskt urval. 16 

patienter med 

kronisk 

njursjukdom. 5 

patienter i  pre-

dialys, 5 som 

genomgår 

hemodialys samt 6 

patienter som 

genomgår 

peritonealdialys. 

 

Semi-strukturerade, 

bandade intervjuer.  

Kontextuell analys inom 

en fenomenografisk ansats 

användes. I anslutning till 

varje intervju gjordes en 

intuitiv tolkning. 

 

 

 

 

 

Patienterna upplevde psykisk 

och fysisk utmattning samt 

minskad fysisk och funktionell 

förmåga, vilket påverkade deras 

styrka och uthållighet. De bär 

erfarenheter av tidsmässig stress, 

där tidsbrist samt brist på fred i 

sitt dagliga liv är en 

återkommande känsla hos 

patienterna. 

 

 

Hög kvalitet 



 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsme

tod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Sadala, M.L.A. 

Lorençon, M. 

 

Brasilien 

 

2006 

 

 

 

Living with a 

haemodialysis 

machine 

Syftet med studien 

var att beskriva 

patienters 

upplevelser av att 

genomgå 

hemodialys. 

15 patienter. 8 

kvinnor & 7 män. 

 

Intervjuer 

 

Studien genomfördes med 

hjälp av en 

fenomenologisk ansats. 

Materialet analyserades 

med hjälp av 

fenomenologiska 

tillvägagångssättet: 

minskning, analys och 

fenomenologisk tolkning. 

Resultatet visar  3 

huvudkategorer. Maskinen, 

förbättrad livskvalitet samt 

reflektioner av patienternas 

upplevelser. Resultatet visar 

patienternas existentiella 

verklighet av erfarenhet. 

Hemodialys maskinen är chefen 

och patienterna inser att det inte 

finns någon annan utväg för 

överlevnad än att genomgå 

denna behandling. 

Medelhög kvalitet. 

 

Kaba, L., Bellou, 

P., Iordanou, P.,  

Andrea, S., 

Kyritsi, E., 

Gerogianni, G., 

Zetta, S. & 

Swigart, V. 

Grekland 

 

2007 

 

 

 

Problems 

experienced by 

haemodialysis 

patients in Greece 

 

Syftet var att 

undersöka hur 

grekiska patienter 

som får långvarig 

hemodialys 

uppfattade sina 

problem och att 

beskriva effekten av 

hemodialys på 

deras liv. 

 

23 patienter med 

ESRD som får 

hemodialys. 65 % 

utav dem var män 

och 45 % var 

kvinnor. 

 

Data samlades in 

under 2006 med 

personliga 

intervjuer på 

dialysavdelningen 

efter behandling. 

Alla intervjuer bandades.  

 

Grounded Theory 

tillvägagångssätt användes 

vid analys. 

 

 

Analysen resulterade i fem 

huvudkategorier. Problem 

relaterade till symtomen, 

begränsningar i livet, osäkerhet, 

beroende samt 

personlighetsförändringar. 

Medelhög kvalitet  



 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsme

tod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Kolewaski, C., 

Mullally, C., 

Parsons, T., 

Paterson, M. & 

Toffelmire, E.  

USA 

2005 

Quality of life and 

exercise 

rehabilitation in 

end stage renal 

disease. 

Syftet var att 

undersöka de 

upplevda effekterna 

av ett åtta veckors 

rehabiliterings 

program på den 

fysiska, 

känslomässiga och 

sociala 

välbefinnande 

av individer med 

ESRD. 

7 deltagare, 3 män 

4 kvinnor. 

Egenvård HD 

patienter som just 

hade avslutat en 

åtta veckors 

träningsprogram. 

 

Intervjuer, 2 veckor 

efter avslutat 

träningsprogram.  

Intervjerna transkriberades 

och packades in i koder. 

Processen kompletterades 

med reflekterande 

journalföringar samt 

fältanteckningar. 

Resultatet visade på en allmänt 

positiv effekt på QOL i HD 

patienter som deltog i ett åtta 

veckors träningsprogram.  

Hög kvalitet 

Cleary, J. & 

Drennan, J 

 

Irland 

2005 

Quality of life of 

patients on 

haemodialysis for 

end-stage renal 

disease 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med studien 

var att mäta 

livskvalitet hos 

människor som får 

hemodialys, och 

jämföra med 

livskvaliten hos 

den allmänna 

befolkning. 

 

En icke-

sannolikhetsurval 

av 97 patienter 

valdes. 

 

 

Frågeformulär. 

En beskrivande, 

tvärsnittsdata. 

Undersökningen utfördes 

på patienter som genomgår 

hemodialys på ett sjukhus i 

Irland. 

 

Hälsorelaterad livskvalitet 

bedömdes med hjälp av 

36-posten Short Form 

Health Survey 

frågeformulär. 

 

Resultatet visade en signifikant 

lägre fysisk funktion hos de 

människor som behandlas med 

hemodialys jämfört med 

allmänna befolkningen. 

Skillnader hittades också i 

psykisk hälsa mellan patienter 

som var väl dialyserade och de 

mindre väl dialyserade. End-

stage renal sjukdomen och dess 

efterföljande behandlingar 

inverkar negativt på 

livskvalitet.  

 

Hög kvalitet 



 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsme

tod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Tsay, S.-L., Lee, 

Y.-C. & Lee, Y.-

C. 

 

Taiwan 

2005 

Effects of an 

adaptation 

training 

programme for 

patients with end-

stage renal 

disease. 

Undersöka 

effektiviteten av ett 

utbildningsprogram 

i anpassning för att 

hjälpa patienter 

med ESRD att 

hantera stress 

bättre. 

 

57 patienter med 

njursvikt. 

 

De blev indelade i 

2grupper: 1 ATP 

grupp samt en 

kontrollgrupp med 

sedvanlig vård.  

Tre sorters instrument 

användes: Haemodialysis 

Stressor Scale, Beck 

Depression Inventory och 

Medical Outcomes Study 

SF-36. 

 

SPPS statistiska 

programvara användes 

vid analys av data. 

Största stressfaktorerna var pga 

begränsningar i tid, mat & 

vätske restriktoner samt 

behandligens längd. Patienterna 

som var med i APT gruppen 

visade sig ha en välgörande 

effekt på upplevd stress. 

Hög kvalitet 

Bonner, A., 

Wellard, S. & 

caltabiano, M. 

 

Australien 

 

 

2007 

 

 

 

 

 

 

Levels of fatigue 

in people with 

ESRD living in 

far North 

Queensland. 

Syftet med studien 

var att faställa och 

jämföra 

självrapporterade 

trötthetsnivåer för 

människor med 

ESRD. 

92 patienter deltog i 

studien. 41 kvinnor 

och 51 män. 

Urvalet bestod av 

28 predialys-, 42 

hemodialys-,  

8 peritonealdialys 

patienter och 14 

patienter som 

genomgått 

transplantation. 

 

Frågeformulär samt 

översyn i 

patienternas 

journaler där 

insamling av 

medicinsk samt 

demografisk data 

gjordes.
 

 

Data analyserades med 

hjälp av SPSS version 12. 

Det framkom i studien att de 

som behandlas med dialys är 

tröttare än övriga i befolkningen 

i allmänhet. Allra störst trötthet 

upplevde de som var predialys 

patienter och ännu inte hade 

börjat behandlas. 

Hög kvalitet 



 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsme

tod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Tijerina, M.S.  

 

USA 

 

2009 

Mexican 

American 

women´s 

adherence to 

hemodialysis 

treatment: A 

social 

constructivist 

perspective.  

Syftet var att 

utforska de 

kognitiva, 

fenomenologiska 

och psykosociala 

faktorer som 

påverkar ”mexican 

americans” 

kvinnors 

anslutning till 

hemodialys 

behandlingsregim.  

Teologiskt 

stickprov.  

26 kvinnor 

 

Intervjuer i hemmet 

samt data från 

dialyskliniken. 

 

 

Analys av data omfattade 

tre steg: (1) tematisk 

analys av intervjuerna, (2) 

beskrivande 

analys av kvantitativ data 

från klinikens register och 

 intervjuer samt (3) en 

integrerad analys av 

beskrivande 

och konstruktivistiska 

slutsatser om följsamhet. 

 

Fattigdom, längre 

behandlingshistoria, och 

invandrarbakgrund är faktorer 

som påverkar behandlingens 

följsamhet. 

Hög kvalitet 

 

 Russ, A. J., 

Shim, J. K. & 

Kaufman, S. R. 

 

USA 

 

2005 

“Is There Life on 

Dialysis?”: Time 

and Aging in a 

Clinically 

Sustained 

Existence. 

Syftet med studien 

var att komma nära 

de etnografiska 

detaljer samt 

patienternas 

erfarenheter av 

dialysbehandling. 

Detta för ett sätt att 

porträttera den 

fenomenologiska 

terräng som uppstår 

bland äldre 

individer med 

kronisk hemodialys. 

43 patienter mellan 

70-83 år.  

26 kvinnor och 17 

män. 

 

 

 

Intervjuer 

 

 

 

 

 

 

 

 Begränsningarna som dialysen 

medförde gjorde att patienterna 

kände förlust av frihet, att de var 

fångar till en maskin. Det 

framkom även att många 

patienter inte upplevde någon 

förbättring av att behandlas med 

dialys utan var bara något som 

påskyndade åldrandet.  

Medelhög kvalitet 



 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Urval 

Datainsamlingsme

tod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

Hagren, B., 

Pettersen, I.-M., 

Severinsson, E., 

Lützén, K. & 

Clyne, N.  

  

Sverige 

 

2005 

Maintenance 

haemodialysis: 

patients‟ 

experiences of 

their life situation. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

hur patienterna på 

upprätthållande 

hemodialys 

uttrycker sin 

livssituation. 

 

41 patienter i 

åldrarna 29 - 86 år. 

15 kvinnor, 26 män. 

 

Data samlades in 

genom intervjuer. 

En innehållsanalys 

användes för att identifiera 

gemensamma teman. 

 

Att inte hitta utrymme för att 

leva, känslor som väcktes i 

vårdsituationen samt försöka att 

hantera ett begränsat liv var tre 

huvudkategorier. 

Medelhög kvalitet 

 



 

 

Bilaga 3 

Mall för granskning av vetenskapliga artiklar 

 

 Detta är ett hjälpmedel för att bedöma vetenskapliga artiklars kvalitet och 

användbarhet för Dina studiesyften. Alla frågor är inte relevanta för alla artiklar. 

Börja med slutet! 

1. Konklusion och/eller diskussion.  
(eng. Conclusion/discussion)  

Egna anteckningar  

Försök att inledningsvis skapa Dig en uppfattning om forskarens konklusioner och/eller 

diskussion. Det ger dig en utgångspunkt i den fortsatta läsningen. Det är viktigt att veta vad 

presentationen av artikeln ska leda till för att kunna bedöma relevansen i vad som representerar 

underlaget för forskarens argumentation.  

a) Vilka resultat dominerar diskussionen och/eller konklusionen?  

b) Formulera Din uppfattning om konklusionen/diskussionen. Det kommer att vara en 

värdefull utgångspunkt i Din vidare läsning.  

2. Syfte (eng.Purpose, Aim)  

a) Vad är syftet med studien/undersökningen?  

b) Finns det några specifika frågeställningar formulerade?  

c) Verkar det rimligt i förhållande till Din egen utgångspunkt?  

3. Bakgrund  
(eng. Introduction, Background, Literature review, Conceptual framework)  

a) Refererar författaren till tidigare forskning? Om ja, vilken?  

b) Presenteras en teori som utgör ramen för studien? Om ja, vilken/vilka?  

c) Finns viktiga termer och/eller begrepp definierade? Om ja, vilken/vilka?  

d) Förtydligas eller förklaras det i bakgrunden varför denna studie är nödvändig? Om ja, med 

vilka argument?  

e) Beskriver forskaren sin egen förförståelse eller sitt eget synsätt (viktigt i studier med 

kvalitativa data). Om ja, hur?  

f) Verkar bakgrunden rimlig i förhållande till Din egen utgångspunkt och författarens syfte?  

4. Metod (eng. Method: Study setting, Sample, Participants, Procedure, Intervention)  

a) Vilken typ av studie utfördes (ex. experiment. hermeneutisk textanalys)?  

b) I vilken miljö genomfördes studien ex. sjukhus, skola, laboratorium)?  

c) Urval (vem, vilka, vad undersöktes)? Beskrivs ev. försökspersoner, var de unika på något 

sätt eller “normaltyper”.  

d) Hur gick man tillväga för att välja deltagare/försökspersoner (ex. slumpmässigt urval, 

konsekutivt, strategiskt urval)?  

e) Hur många deltagare/försökspersoner ingick i studien?  

f) Erhölls godkännande från etisk kommitté? Beskrivs det hur försökspersonernas identitet 

skyddades och frivillighet garanterades?  

g) Hur gick datainsamlingen till (ex. mätningar, enkäter, intervjuer, observationer)?  

h) Verkar metoden för datainsamlingen och ev. val av försökspersoner rimliga och relevanta i 

förhållande till Din egen utgångspunkt och forskarens syfte?  

i) På vilket sätt analyserades materialet (statistiska metoder, begreppsanalys. viss 

tolkningsmetod etc)?  

j) Användes beskrivande statistik (tabeller, figurer, stapeldiagram etc) och/eller statistiska 

analyser? Om ja, vilka?  

k) Vid statistisk analys, vilka variabler undersöktes?  

l) Beskrivs hur validitet och reliabilitet (kvantitativa analyser), trovärdighet och överförbarhet 

(kvalitativa analyser) säkerställts?  

m) Tycker Du att metodavsnittet ger en tydlig beskrivning av tillvägagångssättet? Skulle det 

vara möjligt att göra om (replikera) studien genom att följa metodbeskrivningen?  

n) Verkar metoden som helhet rimlig i förhållande till Din egen utgångspunkt och forskarens 

syfte? Finns det svagheter av betydelse för just Dina syften?  

 



 

 

5. Resultat (eng. Results, Findings)  

a) Beskriv resultaten av undersökningen.  

b) Om statistiska analyser använts identifiera de resultat som är statistiskt signifikanta och ange 

signifikansnivån.  

c) Vid tolkande analyser, ange teman och/eller kategorier. Verkar resultaten logiska, 

tillförlitliga och trovärdiga?  

6. Diskussion och/eller konklusion (eng. Discussion, Conclusion, Implications for further 

research)  

Läs nu diskussion och konklusion igen.  

a) Vilka slutsatser drar forskaren?  

b) Vilka begränsningar diskuterar forskaren?  

c) Räkna upp förslag på fortsatt forskning, forskarens och/eller egna.  

d) Verkar detta rimligt i förhållande till Din egen utgångspunkt och forskarens syfte?  

7. Innebörden av studien för den praktiska vården (eng. Clinical implications, Implications 

for practice  

a) Vilka resultat kan ha betydelse för den praktiska vården enligt forskaren?  

b) Anser Du att resultaten är lämpliga att omsätta i praktiskt vårdarbete? Om ja, i vilken miljö?  

c) Hur skulle användandet av dessa resultat förändra arbetet på Din avdelning? Beskriv utifrån 

tidsaspekter, arbetsbelastning, ekonomi, juridiska och etiska aspekter, kvalitet för vem/vilka 

grupper.  

8. Sammanfattande helhetsbedömning  

 

a) Syftet: varför har undersökningen gjort?  

b) Genomförandet: på vilket sätt har undersökningen gjorts?  

 

c) Kvaliteten: hur bra anser du att undersökningen är?  

d) Relevans: är denna studien relevant för dina patienter?  

 

 


