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SAMMANFATTNING 

Bakgrund Inom dialyssjukvården möts dialyssjuksköterskor och patienter regelbundet flera 

gånger varje vecka, kanske under flera år. Detta medför många möten där relationer uppstår. 

Syfte Att beskriva dialyssjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av långvariga 

vårdrelationer med personer med kronisk njursjukdom som kräver hemodialysbehandling. 

Metod Tolv dialyssjuksköterskor i Mellansverige intervjuades. Kvalitativ innehållsanalys 

genomfördes. 

Resultat Tillfredsställelsen av långa vårdrelationer med dialyspatienter berikar 

dialyssjuksköterskan både professionellt och som person. Möten med patienter under lång tid 

ger många positiva känslor och det är roligt att få följa patienternas utveckling. Upplevelsen 

av Komplexiteten i långa vårdrelationer, att möta och nötas mot samma patienter över lång 

tid, ibland över flera år kunde upplevas utmanande att i professionen hantera dessa på ett bra 

sätt. Strategier att hantera gränser i professionen, att ha verktyg för att hantera 

gränssättningen mellan det professionella och patienten. Exempel är reflektion och 

handledning med kollegor för att detta kan underlätta att inte bli för privat i relationen med 

patienten och känna sig professionell. Kollegornas betydelse i arbetet är en viktig del med 

erfarenhetsutbyte och stöd för att hantera relationer och situationer som kan uppstå. 

Avslutande kommentar Det är berikande och positivt att arbeta med patienter i långa 

vårdrelationer. De komplexa situationer som uppstår kan påverka dialyssjuksköterskorna och 

det ses som värdefullt att ha tillgång till forum där frågor om vården av patienterna kan 

diskuteras och att riktlinjer sammansatta av arbetsgruppen är en trygghet att luta sig mot.  

Nyckelord: Dialyssjuksköterska, långvariga relationer, kronisk njursvikt, hemodialys, 

sjuksköterske-patient relation 

 

 

 

 



3 

 

ABSTRACT 

Background In the dialysis nurses and patients meet regularly every week, sometimes over 

several years.  This makes it possible for relations to occur. 

Aim Describing dialysis nurses perceptions and experiences of long-term care relations with 

persons with chronic renal disease who requires hemodialysis. 

Method Twelve dialysis nurses at hospitals in the middle of Sweden were interviewed. 

Qualitative content analysis was performed. 

Results The satisfaction with long-term care relations with patients in hemodialysis enrich 

the dialysis nurse both professional and as a person. The encounter with patients during a long 

time gives many positive emotions and it is joyful to be able to follow the patient 

development. The experience of the Complexity in long term relations, to meet and be rubbed 

against the same patients over time, sometimes several years could be a challenge experience 

in the profession to deal with in a good way. Strategies to manage the boundaries of the 

profession are to have tools to handle the boundaries between the professional role and the 

patient. Examples of tools are reflection and coaching session with colleagues since this can 

make it easier to avoid to be too private in the relation and to feel professional. Colleagues' 

role in the work is an important part with exchange of experiences and support to deal with 

the relations and the situations that may occur, in these relations. 

Concluding comment It is enriching and positive to work with patients in long-term 

relations. The complex situations that occur can affect the dialysis nurses and it seems 

important to have access to forum where questions can be discussed and to have guidelines 

that is put together by the workgroup to rely on. 

Key-words: Dialysis nurse, long-term relations, chronic kidney disease, hemodialysis, nurse-

patient relations 
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BAKGRUND 

På dialysmottagningar bedrivs livsuppehållande hemodialysbehandling och patienterna 

kommer dit tre-fyra gånger i veckan året om för sina behandlingar, vilka kommer att pågå tills 

de eventuellt blir transplanterade eller avlider (Nyberg & Jönsson, 2004). I praktiken blir det 

cirka 150 till 250 besök per år för en patient som går i hemodialys. Detta medför långa 

vårdtider där patienterna kommer regelbundet för sina behandlingar, ofta under flera år 

(Otsubo m.fl., 2007). I och med detta etableras en plattform där relationer mellan patienter 

och personal kan uppstå och utvecklas. En vårdande relation är en form av relation som är 

osymmetrisk och bunden till en viss tid och sammanhang. Vårdande relationer beskrivs som 

komplicerade fenomen och är en del av den relation som skapas mellan personal och patienter 

med kroniska sjukdomar (Berg, Skott, & Danielson, 2007). Långvariga vårdrelationer 

beskrivs oftast utanför akutsjukvården i en vårdkontext där patienten bor och finns dygnet 

runt (K. S. McGilton & Boscart, 2007; Wilson & Davies, 2009), och sällan beskrivet vid 

mottagningsverksamhet. 

Kronisk njursjukdom  

Njursjukdom kan uppstå genom flera olika sjukdomstillstånd. De vanligaste orsakerna till 

njursjukdom enligt statistik från SNR (Svenskt Njurregister, Årsrapport 2012) är 

glomerulonefrit, diabetesnefropati, cystnjuresjukdom och nefroskleros. Ofta kan det vara flera 

diagnoser som leder till att en person får terminal njursvikt, som blir dialyskrävande och 

många av patienterna är multisjuka. I Sverige fanns det den sista december 2011 närmare 

3000 personer i assisterad hemodialys inom slutenvården, 112 personer med hem-hemodialys 

och 813 personer med peritoneal-dialysbehandling. Könsfördelningen inom patientgruppen är 

2/3 män och 1/3 kvinnor med en medelålder på 59 år vid dialysstart. Medelåldern för en 

dialyspatient är 66 år och mortaliteten är 19,4 %. Det betyder att svenska patienter i 

genomsnitt har aktiv uremivård med dialys under cirka 5 år med variation, där en del patienter 

har varit inom hemodialys under 10-20 år vilket medför många besök på en dialysmottagning 

under tiden man har behandling och där kan ha vårdats av samma sjuksköterskor under åren 

(Svenskt NjurRegister Årsrapport 2012, Otsubo m.fl., 2007). 

Hemodialys 

Dialys är en behandlingsform som möjliggör överlevnad för patienter med liten eller ingen 

njurfunktion. Behandlingen går ut på att med regelbundenhet avlägsna slaggprodukter samt 
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överskottsvätska och se till att patienten kan må bra i sin vardag. Detta sker genom att 

hemodialysen utförs tre gånger i veckan (Himmelfarb & Ikizler, 2010). 

Långvariga vårdrelationer 

Sloan (1999) benämner närhet mellan sjuksköterska och patient som något som inte är helt 

lätt att sätta ord på och att det inte är enkelt att utveckla nära relationer med patienter på en 

arbetsplats. För att kunna utveckla relationer som skulle kunna klassas som en nära relation 

beskrivs att självkännedom hos sjuksköterskan är en väsentlig del för att det ska kunna bli en 

god relation. En självkännedom och trygghet behövs för att inte dela med sig av alltför privata 

delar med patienten även om denne frågar och för att ha det hela inom en professionell ram 

och att inte belasta patienten med personliga problem. Trots allt är närhet en väsentlig del av 

omvårdnad och sjuksköterskor upplever både en personlig samt en professionell 

tillfredsställelse av att utveckla relationer med patienter. Sjuksköterskor är ofta den profession 

som träffar patienten mest inom hälso-sjukvården och det är därför viktigt att förstå syftet 

med den relation som kan uppstå professionellt mellan sjuksköterska och patient. Den 

professionella relationen är en interaktiv process och kan vara en nyckel till att utveckla en 

vårdande relation (Granados Gamez, 2009). 

Relationer och vård som finns på hem där personer lever och vårdas dygnet runt har studerats 

för att se om relationer finns och hur de kan utvecklas under lång tid. Inom denna vård kan det 

utvecklas och uppstå nära relationer, som ses som viktiga för de personer som vårdas där. Det 

som kan påverka hur en relation utvecklas är vilken grad av interaktion som uppstår mellan 

vårdare och patient. Det som poängteras är vikten av kommunikation och att den vårdade 

känner sig sedd och hörd (K. S. McGilton & Boscart, 2007).  Relationer inom kommunal 

omsorg och på vårdhem har studerats och man fann att det finns olika angreppssätt för hur en 

relation uppstår och vilken påverkan detta har på hur nära en relation kan bli och hur den 

upplevs. En relation kan antingen ha fokus på själva uppgiften eller behandlingen som skall 

genomföras, vara mer individfokuserad på den som ska få en behandling eller vara mer 

relationsinriktat. Individ -och relationsfokus var de delar som gav en mer positiv känsla till 

den vårdade än när fokus låg mer på behandlingen (Wilson & Davies, 2009). 

Professionell vård sker i kontext som inte liknar de vardagliga sammanhang där relationer kan 

uppstå (Fealy, 1995). Att vårda människor och mötas flera gånger i veckan är en känslig 

arbetsuppgift, då man i varje möte vet att man kommer att mötas igen. En relation som ingen 

part har valt att ingå men som är en del av båda parters liv, men på olika villkor. Obalansen 
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mellan sjuksköterskor och patienter är en variabel som bör uppmärksammas och ses som en 

relevant faktor i vårdrelationers dynamik. Makten ligger hos sjuksköterskan och det är inte 

alltid som patienten blir inbjuden att dela denna för att ta beslut om sin egen vård (Henderson, 

2003). Långa vårdrelationer har belysts inom äldreomsorgen (K. S. McGilton & Boscart, 

2007; Wilson & Davies, 2009). Relationer kan uppstå inom olika vårdmiljöer och under olika 

vårdsituationer. Det gemensamma kan ses vara det personliga mötet mellan en sjuksköterska 

och en patient. Dessa relationer uppstår vid vårdmöten vid svåra sjukdomstillstånd som vid 

intensivvård, onkologi, högteknologisk vård som dialys eller vid vårdhem där patienter vårdas 

över en längre tid (Bennett, 2011; Dowling, 2008; McGrath, 2008). 

Tidigare forskning 

Det finns ett fåtal studier utförda på de relationer som uppstår inom dialyssjukvården mellan 

dialyssjuksköterskor och kroniskt sjuka hemodialyspatienter. Sloan´s intervjustudie visade på 

hur patienterna upplevde relationerna med personalen och hur olika etiketter användes som 

till exempel hjälte, tillit eller lagarbete (Sloan, 1999). I vård där teknik är dominant som vid 

hemodialys har man studerat sjuksköterskans roll i den tekniska professionen som den person 

som sköter avancerade behandlingar och samtidigt har en omvårdande roll. Dessa roller och 

funktioner är båda viktiga och frågor som rör dialyssjuksköterskans relationer med 

dialyspatienterna är inte så utforskade (Bennett, 2011). För patientgruppen som har dialys är 

det viktigt att ha engagerad personal och kunna utveckla relationer då de har ett unikt 

vårdbehov som är ständigt pågående och även fyllt med olika spänningar (Thorne, Harris, 

Mahoney, Con, & McGuinness, 2004).  

Dialyssjuksköterskans profession  

Att arbeta inom hemodialysverksamhet är en profession som är speciellt på så sätt att det inte 

finns någon kurs i praktisk dialysvård. Det finns kurser inom universitet som är teorietiska när 

det gäller njursjukvård, men det rena hantverket som omvårdnad och den tekniska delen av 

vård vid dialys erhålls med utbildning på den arbetsplats som man anställs vid. De delar som 

en sjuksköterska med specialisering inom njurmedicinsk omvårdnad bör ha, har en stor vidd 

och bredd, bör innehålla bland annat palliativ vård, etik och helhetssyn, säkerhet och kvalitet, 

personlig och professionell utveckling och bemötande samt information och undervisning. 

Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening har tillsammans med Svensk 

sjuksköterskeförening tagit fram en kompetensbeskrivning med förslag till utbildning för 

legitimerad sjuksköterska med specialisering inom njurmedicinsk omvårdnad då det i 
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dagsläget inte finns någon utbildning som leder till en specialistutbildning med legitimation 

(Holm, Johansson, Lindberg, Lidén, & Lundström Landegren, 2012). Där finns även beskrivet 

när det gäller bemötande och vad en sjuksköterska inom njurmedicinsk omvårdnad bör kunna:  

- ”Initiera och genomföra samtal med patienten utifrån dennes behov”(sida 9) 

- ”Tillvara patientens och/eller närståendes kunskaper och erfarenheter samt på ett 

respektfullt, lyhört och empatiskt sätt bemöta patienter med njurmedicinsk sjukdom.” 

(sida 9) 

Denne ska även kunna argumentera för, motivera och värdera: 

- ”vad det innebär att drabbas av akut eller kronisk njurmedicinsk sjukdom” (sida 9) 

- ”samtalsmetodik, copingstrategier, uttryck för lidande, existentiell smärta och normala 

krissituation inom olika kulturer.” (sida 9) 

För att erhålla dessa kunskaper och erfarenheter är praktiskt arbete inom området ett sätt, men 

även att via olika utbildningar exempelvis tillgodogöra sig kunskaper såsom kommunikation, 

samtalsmetodik eller coping-strategier. Det tillsammans ger en bild av den komplexa vård av 

den psykosociala omvårdnaden som existerar tillsammans med den tekniska bit som är en stor 

del i en njurmedicinsk sjuksköterskas kompetensområde (Holm m.fl., 2012). 

Peplaus interpersonliga vårdteori 

Att ha ett interpersonligt fokus inom omvårdnaden är att sjuksköterskan bör vara medveten 

om och uppmärksam på de interpersonliga processer som kan uppstå mellan sjuksköterska 

och patient. Tyngdpunkten ligger i den interpersonliga processen och att det uppstår en 

relation (Grundberg, Rooke, & Larsson-Wentz, 1995). Peplaus vårdteori är patient-orienterad 

och kan vara ett exempel på en teori som kan hjälpa till att förstå patienters existentiella 

situation (Nyström, 2007). 

Faser i relationen 

De faser som beskrivs är orienteringsfasen, bearbetningsfasen, (som har två underfaser: 

identifikationsfasen och nyttjandefasen) samt avslutningsfasen. Dessa faser sker i serie samt 

är målinriktade. 

Orienteringsfasen, är det första mötet mellan sjuksköterskan och patienten och  där relationen 

börjar byggas upp. Patienten kan här testa om sjuksköterskan är tillförlitlig. Fasen är över när 

patienten kan identifiera sina problem och arbeta vidare med dem.  
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Bearbetningsfasen innehåller två underfaser, identifikationsfasen och nyttjandefasen. 

Relationen rör sig fram och tillbaka mellan dessa faser när nya problem identifieras och 

bearbetas och kan delvis överlappa varandra. Under identifikationsfasen identifieras 

problem/behov med hjälp av sjuksköterskan. Nyttjandefasens fokus är att nu har patienten den 

kunskap och kraft att till fullo använda sig av sjuksköterskan kunskap och profession. Här 

sker även identifikation av nya områden att bearbeta eller att gå vidare till nästa fas.  

Avslutningsfasen är ett avslutande av relationen mellan sjuksköterska och patient. Den 

påbörjas när alla planer är genomförda och avslutas när sjuksköterska och patient inte längre 

har kontakt. Den inkluderar planering för vidare stöd, vård och problemprevention (Forchuk, 

1991). 

Problemformulering 

Forskning om dialyssjuksköterskans upplevelse av långvariga vårdrelationer med dess 

innehåll är dåligt belyst och upplevs som ett område viktigt att erhålla mer kunskap inom för 

att kunna ge stöd till personal, skapa verktyg att hantera relationer och i förlängningen skapa 

en miljö där bra relationer med patienter kan utvecklas för en trygg vård. Området om 

dialyssjuksköterskans erfarenheter och upplevelser i relation till patienter i en palliativ 

vårdform upplevs som ett ämne väsentligt att belysa för att visa på den komplexitet som finns 

i den vård som sker under lång tid och där långvariga relationer möjliggörs mellan patienter 

och personal. 

Syfte 

Att beskriva dialyssjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av långvariga vårdrelationer 

med personer med kronisk njursjukdom som kräver hemodialysbehandling. 

METOD 

Design 

Designen är explorativ med semistrukturerade intervjuer, denna form är en bra metod att 

samla in data gällande känslor, upplevelser och erfarenheter (Kvale, 2009). Författaren 

bedömde att en kvalitativ metod var den som bäst skulle kunna svara på studiens syfte. 

Kvalitativ intervju kan medverka till att få fram dialyssjuksköterskornas erfarenheter och 

upplevelser på ett beskrivande vis (Kvale, 2009). 
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Urval 

Ett strategiskt urval av dialyssjuksköterskor genomfördes, för att finna informanter med en 

bredd och variation av yrkeserfarenhet och dialyserfarenhet passande studiens syfte (Polit & 

Beck, 2012). Inklusionskriterierna var dialyssjuksköterskor som har arbetat minst tre år på 

samma arbetsplats med kroniska hemodialyspatienter, för att de skall ha en bred erfarenhet av 

de relationer som studien vill undersöka. Förutom de tio deltagarna inkluderades även de två 

provintervjuerna som genomfördes i förstudien, då dessa tillförde studien väsentliga data 

(Kvale, 2009). Fem dialysenheter tillhörande tre dialyskliniker kontaktades i Mellansverige 

för att finna intresserade informanter. Dessa kontaktades då de fanns inom ett rimligt 

geografiskt avstånd och enheterna har en likartad verksamhet. 

Tabell 1 Informanter 

 

n = 12 

Ålder 

år 

Antal år som 

sjuksköterska 

Antal år inom 

dialyssjukvård 

Intervjutid 

min 

Spridning 28-57 5 – 35 5 – 27 17-36 

Medelvärde 44,3 17,75 11,5 30,1 

 

Inkluderade enheters kontext 

De olika enheterna var till stor del organiserade på ett likartat sätt.  Enheterna tog emot mellan 

30-85 patienter minst tre gånger i veckan. Ett par enheter hade patienter som kom upp till fem 

gånger i veckan, för kortare behandling. Det fanns inom dessa grupper patienter som hade 

assisterad dialysbehandling, eller patienter som skötte sin egen behandling med lite eller ingen 

assistans.  

Alla deltagande enheter använde sig av omvårdnadsansvarig/patientansvarig sjuksköterska, 

där varje sjuksköterska ansvarade för 3-4 patienter under en obegränsad tid. 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in via semistrukturerade intervjuer, det vill säga intervjuer som har öppna 

frågor och en öppen struktur som medför att forskaren kan anpassa sina frågor till vad som 

kommer upp under samtalet (Henricson, 2012). Vid dessa användes en intervjuguide med 

frågor (Bilaga 1). Frågorna var av en öppen karaktär och var ett stöd för att hjälpa till att finna 

ut de väsentligaste delarna i ämnets kärna. De första frågorna hade en allmän karaktär om 

organisationen på arbetsplatsen för att finna en ingång och starta upp samtalet, de följande 
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blev mer riktade frågor som handlade om ämnet. Exempel på frågor var Kan du berätta om 

kontakten med dialyspatienterna? och Hur tycker du att det är att hålla distans i vårdrelationen 

till patienten?  Frågorna handlade om relationer och möten mellan patienter och personal och 

hur dessa upplevs av dialyssjuksköterskorna. Frågorna bör guida deltagarna att kunna dela 

med sig av de erfarenheter och upplevelser de har i ämnet. Bakgrundsinformation gällande 

deltagarnas ålder, yrkeserfarenhet samt dialysvårdserfarenhet insamlades för att belysa 

urvalet. Det samlades även in information om hur arbetsplatsen var organiserad när det gäller 

omvårdnadsansvarig/patientansvarig sjuksköterska för att kunna erhålla en bild av hur 

kontakterna mellan sjuksköterska och patient var strukturerad på de olika enheterna (Polit & 

Beck, 2012). 

Tillvägagångssätt 

Provintervjuer och en enklare provanalys genomfördes under förberedelsefasen för att ha 

testat att frågor och analys var genomtänkta och skulle kunna ge svar på studiens syfte. 

Smärre förändringar i ordföljd skedde för att skapa ytterligare tydlighet i frågorna (Henricson, 

2012). Möjliga studiedeltagare identifierades genom att kontakt med dialyskliniker i 

Mellansverige etablerades. Berörda verksamhetschefer kontaktades och informerades via mail 

(Bilaga 3). Avdelningschefer/chefssjuksköterskor kontaktadess via mail och via telefon 

(Bilaga 2). På de enheter där författaren själv inte var på plats, ombads 

avdelningschefer/chefssjuksköterskor om hjälp att komma i kontakt med intresserade och 

finna lämpliga deltagare för denna studies inklusionskriterier. De assisterade även med att 

dela ut informationsbrevet (Bilaga 4) till studiedeltagarna med information om studien och 

dess syfte, samt ett informerat samtyckesformulär att deltagande i studien var frivilligt. 

Samtyckesformulären samlades in i samband med intervjun. Intervjuerna bokades in på 

deltagande enheter via mail och telefon. Intervjuerna tog mellan 17-36 minuter och 

genomfördes i ett avskilt rum på de enheter som deltog. Dessa spelades in och transkriberades 

sedan så snart det var möjligt efteråt 

Forskningsetiska överväganden 

Denna studie har utförts inom ramen för högskoleutbildning och krävde därav inte någon 

granskning av etisk forskningskommitté (SFS 2003:460). För tillstånd att genomföra studien 

kontaktades berörda verksamhetschefer (Bilaga 3.) All data som insamlades hanterades 

konfidentiellt utan tillgång för obehöriga och kodades enligt en kodnyckel som enbart 

författaren hade tillgång till (SFS, 1998:204). Då studien genomfördes på kollegor och 
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arbetskamrater inkluderades flera kliniker för att minska risk för eventuell identifiering av 

enskilda personer. Resultatet redovisas så att uppgifter inte kan härledas tillbaka till en enskild 

person.  

Forskning med kollegor kräver en finkänslighet då man besöker andra i deras verklighet och 

får ta del av deras erfarenheter och upplevelser. Då är det viktigt att vara ödmjuk, vara 

tillåtande och öppen i det som berättades och inte uttrycka starka negativa kommentarer om 

det som sades. Att genomföra kvalitativa studier kräver och förutsätter ett ömsesidig 

förtroende. I studien intervjuades kollegor och arbetskamrater på den egna kliniken samt 

kollegor på inkluderande kliniker. Det förutsågs som eventuellt problem var frågan om 

osäkerhet gällande sekretess och tillit samt om det under samtalen skulle komma upp saker av 

känslig natur för den intervjuade som skulle kunna påverka denna negativt. När detta 

upplevdes att det kom fram tankar och erfarenheter från deltagarna som eventuellt kunde vara 

känsligt stannade jag till i samtalet och frågade hur detta upplevts och hur de hanterade just 

dessa känslor. Det var inte många tillfällen som detta skedde, men det kändes viktigt att 

hantera det för att den intervjuade skulle ha fått prata om det även om det inte alltid var inom 

studiens syfte. Det var av största vikt att vara tydlig i kontakterna och förvalta de förtroenden 

som samlades in för att det inte skulle uppstå osäkerhet eller annan oro hos de deltagande 

(Malterud, 2009). 

Vid genomförande av studier där människor deltar skall man beakta att vara varsam både vid 

insamlandet av data och hur dessa hanteras för att inte någon skall ta skada. Det är av största 

vikt att informera om varför en studie genomförs, att det är helt frivilligt att delta och att det är 

möjligt att avbryta när man vill samt att berätta hur man hanterar det insamlade materialet. 

Intervjuerna spelades in, transkriberades av författaren själv, förvarades så att inga obehöriga 

kom åt det samt att det kommer att förstöras efter godkänd examination (CODEX). 

Bearbetning och analys 

De transkriberade intervjuerna analyserades med innehållsanalys för att finna ut det väsentliga 

i fenomenet. Den kvalitativa innehållsanalysen fokuserar på tolkning av texter och där kan 

den ske på olika nivåer. Analysens fokus är att beskriva variationer och där skillnader och 

likheter visas upp i kategorier. Analysstegen vid en kvalitativ innehållsanalys är att få ett 

helhetsintryck, identifiera meningsbärande enheter, abstrahera innehållet i de enskilda 

meningsbärande enheterna och sammanfatta betydelsen av detta. I tabell 2 finns ett utdrag på 

hur analysen genomfördes och de olika stegen i analysen. Texten kan ses manifest eller latent 
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och innehållet i en text tolkas, men på olika djup och i olika grader av abstraktion. För att få 

ett mer meningsfullt resultat krävs en viss tolkning och abstraktion för att vara underlättande 

vid analysen vilket ökar förutsättningarna att se sammanhang och mönster. Analysprocessen 

pendlar mellan helheten i texten och dess delar (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

Analysen påbörjades först när alla intervjuer var genomförda och transkriberade. Texterna 

genomlästes flera gånger, där den första genomläsningen var mer ytlig för att få en första 

känsla för materialet och skapa en helhetsbild. Därefter identifierades meningsbärande enheter 

i texten utifrån studiens syfte. Dessa bör ej vara för stora då de kan vara svåra att vidare 

hantera i analysen. Under analysfasen kondenserades och abstraherades meningsenheterna för 

att skapa mer lätthanterliga enheter där det väsentliga innehållet bevarades. Därefter 

abstraherades den kondenserade texten och försågs med koder för att lufta innehållet till en 

högre logisk nivå. Koder är etiketter för att kortfattat beskriva meningsenheter och skall 

skapas med hänsyn till meningsenhetens kontext. Kategorier utgörs av flera koder med 

liknande innehåll och ska kunna svara på frågan ”vad” och relatera till innehållet på en 

beskrivande nivå. En kategori kan även omfatta ett antal underkategorier (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008).  

Förförståelse 

Min egen förförståelse som dialyssjuksköterska sedan 14 år kan vara både en tillgång och ett 

störande element. Mina egna erfarenheter och möten med patienter under mina yrkesår är det 

som väckt mitt intresse i frågan och som skulle kunna påverka analys och resultat. Jag har 

själv erfarenheter och upplevelser av både positiv och negativ karaktär i relationen till de 

patienter jag mött under mitt yrkesliv och det fascinerar mig hur dessa relationer utvecklas. 

Både över tid och genom det patienterna upplever när de är i den livsuppehållande vård som 

dialys är. Det är viktigt att vara medveten om detta när intervjuer genomförs för att frågorna 

inte ska bli ledande utan vara öppna för att fånga de intervjuade personernas erfarenheter och 

upplevelser. Att ha erfarenhet från den verksamhet som de intervjuade arbetar inom och ha 

kunskap och erfarenhet om det sammanhang som vården bedrivs kan vara en bra grund och ge 

en känsla av samhörighet med de man intervjuar. Det är samtidigt viktigt att vara öppen och 

mottaglig för det man samlar in förutsättningslöst (Malterud, 2009). 
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Tabell 2.  Utdrag från analysprocessen   

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod Subkategori Kategori 

vad som är positivt, att man lär känna dem 

väldigt väl, man vet alla patienter på sitt 

lilla vis. Ju längre man har dem så vet 

man mer om dem, inte bara som patient 

utan även deras familj även om man inte 

träffat dem (#7) 

Det är positivt att lära känna dem väl, 

man vet lite om alla patienter. Ju 

längre man har haft dem så vet man 

ner om dem och även lite om deras 

familjer 

Positivt att lära 

känna patienten 

närmare med tiden 

Glädje att möta 

hela människan 

Tillfredsställselsen av långa 

vårdrelationer 

ja, asså… ibland upplever man ju att man 

har stångats mot en vägg och man har 

tjatat om det många gånger… det kan ju 

vara svårt också att orka med… att dra 

samma harang igen… åh, motivera 

patienten… (#6) 

Ibland upplever man ju att man har 

stångats mot en vägg och tjatat, det 

kan vara svårt att göra det igen och 

försöka motivera patienten igen. 

Ibland upplever 

man sig som tjatig, 

maktlös och att 

patienten inte 

lyssnar 

Komplexa 

utmaningar i möten 

Komplexiteten i långa 

vårdrelationer 

man har en inre karta, o när man råkar 

kommer in i svåra möten md patienten… 

då får man ta en paus från patienten, för 

man vet att man måste träffa patienten 

igen imorgon, nästa vecka, om tre veckor, 

om ett halvår, om fyra år… man måste på 

ngt sätt komma igenom en sån ska, på ngt 

vis ta upp med patienten på ngt vis, om 

man nu verkligen har kommit in i en 

svårighet med patienten, det går inte alls 

bra nu, hur ska vi…(#1) 

När man hamnar i svåra möten med 

patienten får man ta en paus, för man 

vet att man kommer ses även 

framöver. 

Upplever behov av 

en paus/distans för 

att orka med 

Skilja på personligt 

och privat 

Strategier att hantera gränser 

i professionen 

jobbet blir lättare då, om man delar det… 

om man får höra andras synpunkter… ngn 

kollega kanske har tänkt på ngt annat sätt 

som kan vara till hjälp för mig också.. så 

det tycker jag är väldigt bra, att man delar 

när det är jobbigt (#9) 

Jobbet blir lättare om man delar det 

och får höra andras synpunkter. En 

kollega kanske har tänkt på ett annat 

sätt som kan vara till hjälp även för 

mig. Så det tycker jag är väldigt bra, 

att man delar när det är jobbigt 

Värdefullt att dela 

erfarenheter med 

kollegor 

Erfarenhetsutbyte Kollegornas betydelse i 

arbetet 
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RESULTAT 

Analysen resulterade i fyra kategorier och elva underkategorier. En översikt av resultatet visas 

i Tabell 3. Resultatet kommer att presenteras i löpande text och med påståenden från 

intervjuerna, vilka har kodats med en siffra för varje deltagares bidrag.  

Tabell 3 Dialyssjuksköterskors upplevelser och erfarenheter från långa vårdrelationer 

Kategori Underkategori 

 Tillfredsställelsen av 

långa vårdrelationer 

 Glädje/tillfredsställelsen att 

möta hela människan 

 Kontinuitet och trygghet 

 

 Komplexiteten i långa 

vårdrelationer 

 Mångfasetterade utmaningar i 

möten 

 Att favoriseras och vara 

utvald 

 Erfarenhet och strategi vid 

möten utanför vården 

 Relationens avslut 

 

 Strategier att hantera 

gränser i professionen 

 Otydlighet i yrkesrollen 

 Att skilja på personligt och 

privat 

 Beslutsfattande och tydlighet i 

yrkesrollen 

 Handledning, reflektion och 

uppföljning 

 

 Kollegornas betydelse i 

arbetet 

 Kollegialt stöd och 

erfarenhetsutbyte 

 

 

Tillfredsställelsen av långa vårdrelationer 

Denna kategori beskriver informanternas positiva upplevelser av att möta patienterna under 

lång tid och hur det kan berika dem även som personer och inte enbart i den professionella 

rollen. 

Glädje att möta hela människan 

I dialysvården möts sjuksköterskor och patienter till en början i de roller som finns inom 

vården, men över tid får alla mer kunskap om varandra som är berikande och tillför en positiv 

känsla i att vårda kroniska sjuka patienter. 
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Att få följa patienten över tid och ha möjlighet att följa deras utveckling som personer och 

patienter, få möjligheten att ledsaga och guida dem att må så bra de kan i sina liv med sin 

sjukdom.  Kunskapen om hur de är som personer ger ett stöd i bemötande, ha insikt i deras 

rutiner och det är tillfredsställande att ha denna kunskap för att få dem att må bra. Att med 

tiden inte bara vara i den professionella rollen utan även samtala om annat än sjukdom och 

sjukvård. Den långvariga relationen ger möjlighet att hinna få mer kunskap om människan 

bakom patienten och detta ger en möjlighet att vara mer personlig i mötena. Kunskapen om 

hur en patient mår och att kunna upptäcka de förändringar som sker över tid upplevs positivt, 

även om det kan vara jobbigt att se dem försämras men detta ger samtidigt en värdefull 

kunskap för att kunna ge en bra omvårdnad och anpassa vården till patienten. 

”men, det är ju roligt att man kan se att dem utvecklas också, kan man säga… som 

dialyspatient om jag får uttrycka mig så [ ] De är ju människor också då som utvecklas, 

ja… sen kan man ju få följa dem genom livet, också” (Informant 6) 

Det finns en glädje och positiv känsla i möten på en dialysavdelning. Den sociala samvaron i 

form av samtal och tiden tillsammans är en stor del av arbetet som samtidigt även kan ge 

upphov till en känsla av ett långsamt nötande. Det ger mycket att få följa patienterna och 

upplevs som en viktig del av arbetet. 

”vad som är positivt, att man lär känna de väldigt väl, man vet alla patienter på sitt lilla 

vis. Ju längre man har dem så vet man mer om dem, inte bara som patient utan även 

deras familj även om man inte träffat dem” (Informant 7) 

Kontinuitet och trygghet 

De långa vårdtiderna som sträcker sig över lång tid och med en tät frekvens, och där ses 

kanske flera gånger i veckan ger en känsla av kontinuitet som bidrar till en trygghet i arbetet. 

Att ha kunskap om varför patienterna kommer och att båda parter har insikt i vad som är 

orsaken till dessa besök på dialysavdelningen stärker detta. Att kunna möta patienten med en 

kunskap sedan tidigare möten och sjuksköterskan kan då koncentrera sig i dagens behandling 

och därifrån arbeta sig vidare. Dialysavdelningen är den arena som mötena sker på och där 

alla deltagande vet vad som ska komma att ske.  

Personalen upplever att det har betydelse för patienten, som kan komma och veta att denne är 

känd och inte behöver förklara så mycket om sin sjukdom utan kan vila i den tryggheten. 

Kunskapen om varje individ till vad som fungerar och hur de mår bäst ger en trygghet för alla 

parter. 
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”Det blir ju en relation som blir väldigt speciell då man träffar dem ju så ofta, det blir ju 

så att man känner varandra lite närmare så, men… och patienterna bygger upp ett 

förtroende då, mina brukar säga att vad skönt att du är här, då kan de på ett sätt slappna av 

”(Informant 11) 

Komplexiteten i långa vårdrelationer 

Denna kategori beskriver hur informanterna upplevde det komplexa i vårdrelationerna över 

lång tid och att avslutandandet kunde påverka dem. Det är inte alltid enkelt att möta samma 

patienter vecka ut och vecka in, kanske över flera år. Under den tiden uppstår många möten 

mellan personal och patient som är komplexa situationer där personalen upplever det som 

utmanande i sin profession att hantera på ett bra sätt.  

Mångfasetterade utmaningar i möten 

Täta möten med patienter är positivt men innehåller även situationer som inte är helt lätt alla 

gånger att hantera. Att vara patientansvarig sjuksköterska/omvårdnadsansvarig sjuksköterska 

(PAS/OAS) för en patient kan vara en utmaning och vara den som har huvudansvaret för en 

patient och är mer engagerad i deras vård. Det kan vara svårt vid upplevelsen att patienten inte 

lyssnar eller tar till sig de råd och ordinationer som ges, och kan leda till att personalen inte 

alltid orkar vara engagerad. Det är en utmaning att nå fram till patienten och få dem att inse 

att råden är för deras skull och inte för sjukvårdens skull.  

”ja, asså… ibland upplever man ju att man har stångats mot en vägg och man har tjatat 

om det många gånger… det kan ju vara svårt också att orka med… att dra samma 

harang igen… åh, motivera patienten… ”(Informant 6) 

Det händer att patienter tappar känslan för vad gränserna går och säger väldigt plumpa saker 

inför andra patienter och kollegor som kan kännas nedvärderande. Kommentarer om klädsel, 

utseende eller känsloutbrott som kan upplevas kränkande och ge en känsla av utsatthet. 

”de tar sig friheten, och det kan ju bli lite sådär, nu gick du för långt… de blir mer 

privata än man vill” (Informant 3) 

Starka känslor från patienterna upplevs ibland som svåra att hantera, när en patient uppträder 

aggressivt eller otrevligt.  

Att vara utvald och favoriseras 

Upplevelsen av att vara utvald och favoriseras av patienten upplevs som komplicerat och 

svårt. Det är en dubbel känsla, det kan kännas positivt att vara den som patienten utser som 

dennes förtrogne men ger samtidigt en känsla av utsatthet och att ingå i en pakt av ett negativt 

slag där kollegorna anses vara något sämre än en själv. Man vill gärna vara uppskattad av 
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patienten men inte till det pris att man måste ta avstånd från kollegorna. Det är viktigt att vara 

lyhörd för detta och en kunskap som utvecklas med erfarenhet och som kan vara svårare att 

hantera som ny.  

”Vi försöker att inte tillmötesgå patienterna just för att det kan bli så negativt när de 

börjar föredra vissa sköterskor så, men det är jättesvårt” (Informant 10) 

Erfarenhet och strategi vid möten utanför vården 

När personal stöter på en patient utanför vården kan det uppstå ett dilemma. Är det okej att 

hälsa eller inte är den fråga som kan uppstå. Vad kan sägas till det egna sällskapet? Flera av 

informanterna har mött sina patienter ute på stan och hanterar det så att de låter patienten ta 

första steget, för att låta dem välja om de vill hälsa eller inte. Någon har då i efterhand 

förklarat när de träffades på dialysen igen att hon gör så, att hon låter patienten själva välja 

om denne ville ha kontakt och att det var därför hon inte hälsade.  

”Mmmm, jag har träffat flera, de har faktiskt kommit fram och hejat, så de har… då har 

de… men jag väntar alltid lite, jag tar inte första kontakten” (Informant 3) 

Facebook och sociala medier har medfört att patienter kan kontakta personal via dessa kanaler 

och är ett nytt område. Ska man vara så personlig med en patient eller inte? En informant fick 

en dag ett meddelande via facebook och kände att det var för nära och privat, kände att det 

inte var där patienten skulle få ta plats och finnas i den privata sfären. 

”Så jag gick hem… i mitt privata liv liksom och ut kom hans bild på datorn, tjolahopp 

stod det. Och jag kände på något sätt att här vill jag inte ha honom. Det var för mycket. 

Det var ingen vänförfrågan, utan en hälsing, så då skrev jag tillbaka en hälsning. Och 

sen dagen efter gick jag tillbaka till patienten oh tackade för hälsningen, det var 

trevligt”. (Informant 1) 

På en enhet har det förts diskussioner om hur detta skall hanteras och kommit fram till att 

personalen inte bör vara vänner med patienter på facebook, för att det sänder signaler att vissa 

vill vara ens vän men inte andra.  

”det var nog bra att vi tog upp det, så att alla, så hur man ska handha det, så att inte nån 

tackar jag och någon nej, kunde bli konstigt bland patienterna. Jaha, hon ville vara vän 

med mig men inte hon, så att vi i grupp bestämde hur vi skulle hantera det”(Informant 

4) 

Relationens avslut och uppföljning 

Patienter försvinner från dialysen på olika vis. De kan flytta, avlida eller få en njure via 

transplantation. Det kan vara planerat eller akut, men resultatet är detsamma, att de inte 
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kommer tillbaka. Det kan uppstå en tomhet i anslutning till att en relation tar slut och de 

känslor som då uppstår är inte alltid lätta. Att en patient får en njure ger positiva känslor och 

då undrar personalen hur det går för patienten. Vid akuta dödsfall kan personalen uppleva en 

känsla av sorg vilket även kan uppstå från nära håll då en patient långsamt tacklar av och 

försämras och vården kanske måste ta beslut om att inte fortsätta behandlingen. Där kan den 

långa relationen vara ett stöd, där personalen kanske har hunnit samtala med patienten på ett 

djupare plan om dennes önskningar och tankar om vård i livets slutskede. För dessa samtal 

upplevs tiden som en väsentlig faktor för att kunna komma djupare och samtala om 

existentiella frågor. Detta kanske inte är genomförbart vid ett första möte utan att det tar tid 

innan man kommer dit. 

”Det är sorgligt när de dör, när vissa dör, känner jag ingenting, vad skönt… men jag har 

blivit jätteledsen ett par gånger, tre gånger, verkligen ledsen” (Informant 8) 

Uppföljning, att få veta vad som hänt med de patienter man mött, och som kanske avlidit, 

flyttat eller tranplanterats upplevs som väsentligt. Att få prata om den person man vårdat 

under lång tid, få veta om en patient som transplanterats mår bra eller när en patient avlidit. 

” … man vill ju veta…[hur det blir med dem] de är ju så stor del av mitt jobb liksom, de 

har ju vart där så länge, så det… de saknar man ju, vissa gör ju mer avtryck än andra… 

faktiskt” (Informant 3) 

Strategier att hantera gränser i professionen 

Denna kategori beskriver hur informanterna upplevde och använde sig av sina erfarenheter 

gällande det professionella och det personliga i relationerna med patienterna. Hur det ibland 

kunde kännas något oklart var gränsen går och insikt att det är viktigt att hantera sina känslor 

för att inte bli privat gentemot patienten. En strategi för att hantera svåra situationer var att 

tillsammans med kollegor ha reflektion och handledning för att få hjälp att kunna upprätthålla 

den professionella hållningen. 

Otydlighet i yrkesrollen 

De frekventa möten som är med patienten gör att det ibland inte känns som om 

dialyssjuksköterskan alltid är sjuksköterska med stort S. Utan att yrkesrollen kan ibland 

kännas något suddig, upplevs mer att det är två personer som möts och där båda parter vet vad 

som kommer att ske.  
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”så där jättemycket sjuksköterska tycker jag inte att man är, man blir lite mer privat, lite 

mer… Dom vet ju, de flesta vet ju ändå ganska mycket om sin sjukdom och varför de är 

här, det är ju inget nytt som har hänt mellan varje gång… egentligen” (Informant 12) 

Det småprat som sker om livet och vad som händer under helgen kan ge en känsla av att 

mötet är mer på ett personligt plan emellanåt och inte så yrkesmässigt. Känslan av att man 

kommer för nära patienten kan ibland påverka beslutsfattandet. 

”Med vissa patienter kanske man kommer på sig med att man har kommit lite för nära, 

då är det ju lite svårt att backa i en relation, har man kommit dem nära så har man och 

då kanske det kan vara svårt att vara den där sjuksköterskan istället” (Informant 4) 

Att skilja det personliga från det privata 

Det är viktigt att skilja sitt privatliv från arbetet och inte blir för nära och privat med 

patienterna utan håller en gräns. Att inte dela med sig av sina egna relationsproblem eller 

andra svårigheter som personalen har, inte göra patienten till sin förtrogne eller till sin 

terapeut. Det känns ok att vara personlig och berättar om vardagliga ting, om vad som hände 

under helgen eller berätta om en kommande resa. Det upplevs ofta som trevligt att kunna dela 

detta med patienten om de frågar och att kunna få veta lite mer om patienten med. Som 

personal gäller det att skilja ut vad som är personligt och vad som är privat och vad som inte 

är lämpligt att dela med sig av till patienterna, då dessa inte skall belastas med personalens 

problem. 

”… man måste skilja på sitt privatliv och sitt personliga liv, privatlivet det handlar till 

stor del om vad man tycker om att äta, eller vad man gjorde i helgen eller om man varit 

bortrest, varit på bio eller… den där delen av privatlivet, det pratar man om med 

patienten, och de pratar om samma sak. Men hur man har det hemma i äktenskapet eller 

ett annat dilemma, för det är inte riktigt” (Informant 1) 

Att skapa distans och vila ifrån relationen kan skapas bland annat genom att se till man rent 

fysiskt inte befinner sig med samma patienter hela tiden eller att arbeta deltid.  

”Man tar en viss distans några dar, en vecka eller… sen så går man in igen”  

(Informant 6) 

Beslutsfattande och tydlighet i yrkesrollen 

Yrkesrollen är alltid med, och det upplevs inte som något problem att ta de beslut som krävs i 

vården, när det så är. Ibland kan det hända, att man tycker att det är svårt att konfrontera 

patienter och ta beslut. Det upplevs enklare om det är förankrat tillsammans med kollegor och 

med läkaren. Man tar de beslut som behövs för att det ska bli en bra vård, även om patienten 

inte håller med och sjuksköterskan kanske måste ta beslut utan att patienten känner sig 
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delaktig eller rent av missnöjd med beslutet. Dialyssjuksköterskan har inte problem med att 

vara professionell och tydlig, för de har alltid sin yrkesroll med den stolthet och ansvar som 

följer med i arbetet som utförs på en dialysavdelning. 

”Ibland kanske man måste ta ett svårt beslut, eller ett medicinskt, då måste man ju göra 

det. Då måste man gå in i yrkesrollen helt och ta bort allt annat som har funnits” 

(Informant 3) 

”ja, men man får försöka på något sätt dra en gräns, nu måste jag koncentrera mig på 

mitt arbete istället för att höra en massa saker som hänt privat, då får man markera att 

nu vill jag att det ska bli bra” (Informant 11) 

Handledning och reflektion 

Att få samtala om det som är komplext, knepigt eller utmanande i arbetet är viktigt. På några 

enheter finns det olika former av handledningsmöten regelbundet där det finns extern eller 

intern handledare och där det går att få stöd att se på olika situationer och erhålla olika 

verktyg att hantera detta på ett bra sätt. Att i handledning tillsammans dryfta och lufta de 

känslor som kan uppstå i de möten personalen har med patienterna.  

”Vi märker att det behövs, för det är mycket prat på fritiden, alltså på raster och 

lunchraster… då blir det mycket jobbprat och patientprat och det är inte där riktigt som, 

på lunchen skall man koppla loss, det är fritid… så, så då bestämde vi att vi måste ha ett 

forum där vi kan prata om sånt” (Informant 10) 

Reflektion efter dagens arbete med en arbetsledare för att se om det är något som hänt under 

dagen som personalen behöver lufta och reflektera över innan de går hem upplevs positivt och 

nödvändigt i arbetet med kroniskt sjuka patienter som personalen vårdar under lång tid. 

Kollegornas betydelse i arbetet 

Den här kategorin beskriver informanternas insikt att kollegornas stöd och möjlighet till 

erfarenhetsutbyte är ett betydande inslag för att kunna hantera olika relationer. 

Kollegialts stöd och erfarenhetsutbyte 

Det stöd som ges emellan kollegor är värdefullt. Ibland kan det kännas tungt att möta vissa 

patienter av olika skäl, och då är det på alla inkluderande enheter självklart att 

dialyssjuksköterskorna hjälps åt. Oftast är det är upp till varje individ att själv uttrycka om 

denne behöver avlastning eller stöd. Det arbetar många kollegor på varje enhet så det är 

möjligt att få hjälp att vila en stund från någon relation som är krävande. Detta gör att det 

finns någon i personalgruppen som kan bemöta varje patient efter dennes behov. 
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”Men då tycker jag ända att man kan prata om det… vi har ju haft såna patienter genom 

åren… då får man turas om, så att inte samma människor hela tiden… det tycker jag har 

funkat bra här” (Informant 2) 

Erfarenhetsutbytet med att dela med sig av de erfarenheter varje dialyssjuksköterska har när 

det gäller patienter och situationer, knep som fungerar och kunskap om en specifik patient är 

det som gör att det blir en bättre vård. 

”jobbet blir lättare då, om man delar det… om man får höra andras synpunkter… någon 

kollega kanske har tänkt på något annat sätt som kan vara till hjälp för mig också.. så 

det tycker jag är väldigt bra, att man delar när det är jobbigt” (Informant 9) 

DISKUSSION 

Tillfredsställelsen av långa vårdrelationer med dialyspatienter berikar dialyssjuksköterskan 

både professionellt och som person. Möten med patienter under lång tid ger många positiva 

känslor och det är roligt att få följa patienternas utveckling. Upplevelsen av Komplexiteten i 

långa vårdrelationer, att möta och nötas mot samma patienter över lång tid, ibland över flera 

år kunde upplevas utmanande att i professionen hantera dessa på ett bra sätt. Strategier att 

hantera gränser i professionen, är att ha verktyg för att hantera gränssättningen mellan det 

professionella och patienten. Exempel är reflektion och handledning med kollegor för att detta 

underlättar att inte bli för privat i relationen med patienten och känna sig professionell. 

Kollegornas betydelse i arbetet är en viktig del med erfarenhetsutbyte och stöd för att hantera 

relationer och situationer som kan uppstå. 

Resultatdiskussion 

Tillfredsställelsen av långa vårdrelationer 

Att möta patienter under lång tid upplevs positivt och är berikande både professionellt och på 

ett sätt personligt plan som dock är kopplat till dialysverksamhetens kontext. Det är roligt och 

utvecklande att möta personer som har ett dialysbehov och att de långa vårdrelationer som 

uppstår är något positivt och glädjerikt. Genom relationen är det möjligt att uppleva flera sidor 

av en person/patient och dessutom ha möjlighet att kunna bemöta hela människan via de 

sociala kontakter som existerar jämsides med det professionella i dialyssjuksköterskerollen. 

Dialyssjuksköterskorna uttrycker en upplevelse att de hinner utveckla djupare relationer då 

tiden finns och kontinuiteten över tid är en del av kontexten inom dialyssjukvård, samt att det 

är en trygghet att veta vem man har framför sig när patienten kommer och inte behöver börja i 

en orienteringsfas vid varje möte. Detta stöds i en studie där patienter upplever det som en 
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trygghet att vara känd av personalen samt att personalen upplever att de får något tillbaka via 

relationen (Dowling, 2008). Som vårdare av personer med kronisk sjukdom kan man få ha 

olika roller i relationen med patienten (Forbes & While, 2009). Detta belyses i Peplaus modell 

där olika stadier i relationen ger upphov till olika behov hos patienten som kräver olika roller 

och grad av bemötande beroende på vårdbehov och patientens egen möjlighet att hantera sina 

problem. Peplau (1997) skriver om nyttjandefasen när man kan se patienten ta mer ansvar för 

sina problem och kan hantera dessa. Det nämns i studien att det är roligt att se hur patienten 

utvecklas som patient och kan ta kommandot över sin sjukdom och behandling. Det stämmer 

även överens med Berg et al (2006) som beskriver i sin studie om omvårdnad att 

sjuksköterskor upplever en glädje i att möta patienter, men att de känner att det krävs tid för 

att komma djupare i relationerna för att komma ner på detaljnivå. Sjuksköterskor blir 

påverkade av patienterna, och de av sjuksköterskorna i vårdkontexten. 

Komplexiteten i långa vårdrelationer 

Sjuksköterskorna upplever ibland att de testas av patienterna, att patienterna vill undersöka 

om sjuksköterskorna är tillförlitliga. En del patienter försöker komma undan sin egen hälsa 

genom att försöka manipulera personalen på olika sätt för att slippa prata om och ta tag i det 

som kan vara besvärligt med de hälsorelaterade problemen som finns. Patienterna kan ha ett 

gränslöst beteende där personalen kan uppleva att gränser för vad som upplevs bra att 

kommentera hos personalen överträds. Exempel på detta kan vara kommentarer om att de ser 

trötta ut, har konstiga frisyrer eller att de har gått upp i vikt. Starka, negativa känslor hos 

patienten kan vara jobbiga att hantera och bemöta, en person är väldigt arg och aggressiv och 

behöver få ut sina känslor och låter dem landa på och hos personalen på ett sätt som kan 

kännas personligt. Det är viktigt att lära sig hantera de svåra känslorna så att sjuksköterskorna 

kan låta patienten ha sina känslor och att kunna bemöta känslorna professionellt för att 

upprätthålla en slags balans i vårdrelationen. Att som personal känna igen sina egna starka 

känslor och kunna hantera de så att de inte färgar vårdrelationen och överförs till patienten på 

ett oprofessionellt vis. Oro och ångest är känslor som kan överföras mellan patient och 

sjuksköterska och som sjuksköterska är det av största vikt att kunna se detta hos sig själv för 

att inte öka graden av oro hos patienten. Flertal känslomässiga utmaningar hos patienten testar 

sjuksköterskans kompetens och integritet. Dessa kan bestå av händelser som får sjuksköterkan 

att uppleva sig oprofessionell i möten med patienter (Peplau, 1992, 1997). Respekt mellan 

patient och sjuksköterska är något som krävs i en vårdrelation för att båda parter ska kunna ta 

hänsyn till varandra (Berg m.fl., 2007). Känslor som kan vara svåra att hantera och som kan 
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få vårdpersonal att känna ilska eller avsky gentemot patienten. De konflikter som uppstår och 

de negativa känslor som kommer med diskuteras inte alltid öppet och kan vara något som 

varje individ håller inom sig då det uppfattas som att det inte alltid är accepterat att ha dessa i 

en vårdkontext (Gallant, Beaulieu, & Carnevale, 2002). Williams och Kitsen diskuterar i sin 

studie att det är ett problem med att bemöta patienter som är arga eller har utspel mot vården 

och dialysenheter. Upplevelser av svåra och komplexa händelser bidrar till att det är viktigt att 

vården/organisationen har riktlinjer för att stödja personalen i hanteringen av dessa patienter. 

Personal inom professionen dialyssjukvård behöver få utbildning och handlingsplaner för att 

kunna se till att vården och arbetsmiljön för personal och patienter blir bra och säker 

(Williams & Kitsen, 2005). 

Favorisering kan förekomma i en negativ form, att upphöjas och särskiljas från sina kollegor 

där patienten försöker skapa en pakt: vi mot de andra. Detta beteende hos patienten kan 

eventuellt utlösas av att sjuksköterskan inte hanterar de negativa känslor som uppstår och då 

undvika patienten (Moran, Scott, & Darbyshire, 2009).  Motsatsen till att negativt favoriseras 

är det att tillsammans med patienten etablera ett partnerskap där förhandling och maktdelande 

ingår (Gallant m.fl., 2002). Möten utanför vården kan vara knepig, hur nära kan man vara en 

patient och hur ska man agera när man möter en patient i affären eller får hälsningar via 

sociala medier och hanterades individuellt. 

Avslutandet av relationen väcker känslor hos sjuksköterskorna, både positiva och negativa. En 

lång relation upplevdes kunna underlätta att ta beslut om man skall avsluta en behandling, 

man hade haft tid att uppfatta patientens existentiella tankar. Detta ses inte alltid i andra 

vårdsammanhang där tiden upplevdes limiterad i kontakterna (Berg & Danielson, 2007). 

Ibland kan det kännas överraskande och förvånande när en patient försvinner och inte 

kommer tillbaka efter exempelvis en transplantation. I en avslutandefas är syftet att se till att 

patienten klarar sig själv och kan hantera sin framtida vård eller om det är så att patienten 

avlidit. Väsentligt vid avslutande av en vårdrelation är att sjuksköterskan får möjlighet att 

reflektera (Peplau, 1997). 

Strategier att hantera gränser i professionen 

Dialyssjuksköterskorna kan uppleva att denne inte bara är den professionella sjuksköterskan, 

att det även existerar en mer personlig roll som kan bidra till att det känns som om relationen 

blir för nära och personlig och att det då är svårt att återgå till en ytligare, opersonligare 

relation. Detta stöds i resultatet samt av egna erfarenheter. Inom onkologin har det belysts att 
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sjuksköterskor försöker hålla en känslomässig distans för att inte komma för nära 

relationsmässigt (Dowling, 2008). Den för nära relationen kan ibland upplevas som om det 

kan påverka beslutstagandet i vården.  Det finns behov av att vila från relationerna med 

patienterna ibland, för att något i relationen tar för mycket kraft eller att det känns som om det 

blivit för nära. Där kan samtal med kollegorna vara en strategi att hantera gränser samt 

möjligheten att få arbeta med andra patienter ett tag. Det fanns även sjuksköterskor som 

arbetade deltid för att känna att de får distans för att orka med. Olika tillvägagångssätt för att 

blockera, eller få tid att vila på kan vara att undvika patienten på olika vis, undvika 

ögonkontakt eller beter sig som det är väldigt mycket att göra och därmed inte har tid att 

kommunicera (Moran m.fl., 2009). Dialyssjuksköterskorna poängterar att det är viktigt att se 

till att skilja på det personliga och det privata och att inte lämna ut för intima saker i sitt liv 

utan vara på en nivå där personalen inte låter patienten ta del av ens egna problem. Patienten 

är inte en förtrogen utan skall slippa ta del av händelser som kan kännas jobbiga eller som kan 

påverka deras egen vård. Ibland kan det vara svårt att ta beslut mot patientens vilja trots att 

det är rätt ur behandlingssynpunkt, då upplevs det viktigt med teamarbete och att hela gruppen 

är samstämmig samt att läkaren är ett stöd i besluten. Att få reflektera och få handledning ses 

som positivt och ofta nödvändigt. Detta fanns inte på alla enheter, en del arbetade mer aktivt 

än andra med dessa verktyg. De som hade det tyckte att det var bra, ibland var det interna 

möten och några enheter hade externa handledare för att få råd utifrån. King och Moss 

beskriver i sin studie att verktyg som handledning, policys och utbildning av personal är 

efterfrågat då det på många enheter inom dialyssjukvården i USA saknas för att hantera 

situationer där det kan förekomma komplexa situationer med patienter (2004). God trivsel på 

arbete och en känsla hos personalen av att ha bra kontakt med sina patienter förstärktes med 

en intervention där personalen genomgick en kommunikationsutbildning (K. McGilton, 

Robinson, Boscart, & Spanjevic, 2006). Utmaningen i att möta patienter och arbeta med 

relationer i en vårdmiljö baseras på sjuksköterskan egen kunskap och möjlighet att hantera de 

känslor som uppstår. Det är inget rutinartat att ta hand om människor och att befinna sig i en 

relation mellan sjuksköterska och patient (Peplau, 1997). 

Kollegornas betydelse i arbetet 

Det är viktigt med goda kollegor och en arbetsgrupp att trivas med. Upplevelsen att det är 

okej att fråga och få stöd, att dela på det som är svårt och få hjälp vid olika frågor kändes bra. 

Ha möjligheten till att kunna avlasta varandra för att inte ta med jobbet hem. Få lufta sina 

känslor och kanske få bekräftat att andra känner och upplever samma saker. Detta resultat 
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konfirmeras hos Dowling (2008) som intervjuat personal inom onkologi och där funnit att det 

var viktigt för sjuksköterskor att kunna dela sina känslor med kollegorna och där finna stöd. 

Att ha stöd hos kollegorna kunde även vara en trygghet och en grund att kunna bygga djupare 

relationer med patienterna. Detta ses även inom akutsjukvård där samtal med kollegor och 

erfarenhetsutbyte upplevs väsentligt i omvårdnaden av patienter (Berntsson & Hildingh, 

2013). 

Metoddiskussion 

Design 

Studien genomfördes med kvalitativ ansats med en beskrivande/explorativ design för att 

kunna nå en förståelse av hur dialyssjuksköterskor upplever möten med personer som har 

livsuppehållande hemodialysbehandling. Semistrukturerade intervjuer med intervjuguide ger 

möjligheten att ställa följdfrågor som följer informantens svar och kan därmed ge ett djup i 

studiens syfte.  

Urval 

Antalet deltagare valdes i samråd med handledaren vid planeringen till tio och alla intervjuer 

genomfördes innan analysen påbörjades. De två pilotintervjuerna valdes att ta med då dessa 

bidrog till resultatet. Eventuellt hade färre intervjuer kunnat räcka, men då analysen 

påbörjades först när alla intervjuer var genomförda var det inte möjligt att uppskatta om 

eventuell mättnad hade uppnåtts. Urval av informanter på deltagande enheter genomfördes 

både med egen rekrytering samt med hjälp av avdelningschefer på externa enheter. 

Urvalsprocessen av informanter var strategisk med de inklusionskriterier som var uppsatta. 

Ett strategiskt urval är att de som deltar kan svara på de frågor studiens syfte har. 

Sammansättningen på deltagarna gav en bredd av yrkeserfarenhet, ålder och dialyserfarenhet 

vilket kan ge studien en styrka i insamlingsmaterialet (Malterud, 2009).  

Bearbetning och analys 

Kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004) genomfördes först när alla 

intervjuer var klara och transkriberade. Detta kan ha stärkt analysen att genomföra gentemot 

att ha en kontinuerlig analys.  

Etiska överväganden 

På två enheter tillfrågade författaren själv personer som kunde tänkas tillföra material av 

intresse och det kan kanske ha haft en påverkan då de tillfrågade var kollegor. Detta 
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upplevdes från författarens sida inte som något hinder och alla deltagare skrev under 

samtyckesformuläret. Alla intervjuer genomfördes av författaren som på två enheter var känd 

av informanterna och på tre enheter inte var känd sedan tidigare. Det personliga mötet i 

intervjun och möjligheten att ställa fördjupande frågor kan vara en styrka. På de enheter där 

författaren inte var känd kan det både ha varit hämmande eller ha lett till öppnare svar då 

denne inte skulle möta informanterna vidare i dagligt arbete. 

Förförståelse 

Författarens eget arbete inom området kan ha haft både positivt och negativ inverkan. 

Materialet skulle ha kunnat bli annorlunda om intervjuerna hade genomförts av någon utan 

kännedom och erfarenhet inom området dialysomvårdnad. Den egna kunskapen och 

erfarenheten kunde även vara en tillgång då följdfrågor kunde skapas och ge ett förtroende till 

informanterna att författaren kunde förstå innebörden i deras upplevelser. Medvetenhet hos 

författaren att ha ett öppet sinne till följd av de egna erfarenheterna inom området 

identifierades tidigt och fanns med i varje intervju. 

Tillförlitlighet 

Intervjuerna transkriberades av författaren och under detta arbete genomlyssnades 

intervjuerna flera gånger samt att den färdiga texten lästes igenom flera gånger under 

processen med innehållsanalysen. Analysarbetet är beskrivet och ett utdrag ur kodningen 

finns förevisat. 

Giltighet 

Resultatet innehåller citat från informanterna. Dessa är valda för att kunna beskriva och 

förtydliga kategorierna och ökar trovärdigheten. De valda informanternas erfarenheter är de 

som ligger till grund till resultatet där alla informanter är inkluderade för att visa på de 

erfarenheter och upplevelser som dialyssjuksköterskorna hade. Analysarbetets olika steg är 

presenterat och dokumenterat. 

Överförbarhet 

Studien innehåller personliga beskrivningar av upplevelser och erfarenheter av att möta 

dialyspatienter under lång tid. Flera enheter är representerade och resultatet skulle kunna 

användas av liknande dialysenheter som är beskrivna i studien.  



30 

 

Framtida forskning 

Hemodialysbehandling är en vårdform som ofta sträcker sig över lång tid. 

Dialyssjukköterskors behov av verktyg att hantera dessa relationer och att utveckla 

bemötandet till patienter skulle kunna vara intressant att studera närmare för att stärka 

professionen inom dialyssjukvården. Det sker redan idag olika former av handledning enligt 

denna studie och det vore av största intresse att skapa handledningsprogram utformade 

specifikt för hemodialysvården. 

Avslutande kommentar 

Det är berikande och positivt att arbeta med patienter i långa vårdrelationer. De komplexa 

situationer som uppstår kan påverka dialyssjuksköterskorna och det ses som värdefullt att ha 

tillgång till forum där frågor om vården av patienterna kan diskuteras och att riktlinjer 

sammansatta av arbetsgruppen är en trygghet att luta sig mot.  
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BILAGA 1 

Intervjuguide 

 

Kön  Kvinna  Man 

Ålder  ………………….. 

Yrkesverksamma år …………………… 

Yrkesverksamma år inom dialyssjukvården ……………………………….. 

Har ni omvårdnadsansvarig sköterska/patientansvarig sköterska? J      N 

Hur många är man då oas/pas till? ………………Hur länge? ………………………….. 

Arbetar ni på samma plats/sal, eller roterar ni på avdelningen? ………………………… 

 

1. Kan du berätta om kontakten med dialyspatienterna? 

 

2. Hur upplever du din yrkesroll i vårdrelationen på dialysen? 

 

3. Upplever du någon påverkan av relationerna med patienterna i ditt beslutsfattande i 

arbetet? 

 

4. Kan du beskriva något positivt i vårdrelationerna? 

 

5. Kan du beskriva något negativt i vårdrelationerna? 

 

6. Hur tycker du att det är att hålla distans i vårdrelationen till patienten?  

 

7. Hur kan man vara personlig utan att vara privat?  

 

 

Följdfrågor: 

a) Kan du beskriva hur du upplever det? 

b) Har du något exempel?  

c) Vad kände du? 

Får jag kontakta dig igen om det skulle behövas? 
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BILAGA 2 

 

Förfrågan till avdelningschef/chefssjuksköterska att få hjälp med förslag på 2-3 

studiedeltagare till studien om Dialyssjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av 

långvarigavårdrelationer inom dialyssjukvården. 

 

Jag heter Karin Eklund och är student på Uppsala universitet och under våren kommer jag att 

skriva en D-uppsats inom vårdvetenskap Jag arbetar även som sjuksköterska på Dialys- och 

aferesmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Er verksamhetschef  har godkänt ert 

deltagande. 

 

Syftet med uppsatsen är att genomföra en intervjustudie och få kunskap om de känslor och de 

erfarenheter som uppstår hos dialyssjuksköterskor på en dialysavdelning där de och 

dialyspatienterna möts regelbundet i en professionell långvarig vårdrelation. Förhoppningen 

är att denna studie kan bidra med ökad kunskap till att förbättra arbetsmiljön inom 

dialyssjukvården och att förbättra och kvalitetssäkra omvårdnaden av dialyspatienter. 

 

Jag undrar om jag kan få hjälp att komma i kontakt med möjliga studiedeltagare. Det antal 

dialyssjuksköterskor jag behöver komma i kontakt med och intervjua är totalt cirka 10, men 

då jag väljer att kontakta flera dialysenheter betyder det två till tre personer per arbetsplats. 

 

Jag kommer att vilja intervjua dialyssjuksköterskor som har arbetat minst tre år och som du 

tror kan ha erfarenheter och intresse om vårdrelationer att dela med sig av. En spridning i 

dialyserfarenhet är önskvärd för att få möjlighet till en bred informationsinsamling. 

Intervjuerna beräknas ta 30-40 minuter och äga rum under mars- april. Uppsatsen beräknas 

vara klar i maj. 

 

Jag kompletterar gärna denna skriftliga information med ett telefonsamtal och undrar när det 

är lämpligt att jag kontaktar dig. 

 

Vänliga hälsningar  

Karin Eklund 

Mail: Karin.Eklund.3840@student.uu.se  

Telefon: 018- 611 4275 

 

Handledare: Doris Hägglund 

Mail: doris.hagglund@pubcare.uu.se 

 

 

mailto:doris.hagglund@pubcare.uu.se
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BILAGA 3 

Förfrågan till verksamhetschef om tillstånd att genomföra studien 

Dialyssjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av långvariga vårdrelationer inom 

dialyssjukvården. 

Jag heter Karin Eklund och är student på Uppsala universitet och under våren kommer jag att 

skriva en D-uppsats inom vårdvetenskap. Jag arbetar även som sjuksköterska på Dialys- och 

aferesmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala 

 

Syftet med uppsatsen är att genomföra en intervjustudie och få kunskap om de känslor och de 

erfarenheter som uppstår hos dialyssjuksköterskor på en dialysavdelning där de och 

dialyspatienterna möts regelbundet i en professionell långvarig vårdrelation.Förhoppningen är 

att denna studie kan bidra med ökad kunskap till att förbättra arbetsmiljön inom 

dialyssjukvården och att förbättra och kvalitetssäkra omvårdnaden av dialyspatienter. 

Jag undrar om jag kan få tillåtelse att genomföra denna studie på er dialysklinik. Det antal 

dialyssjuksköterskor jag behöver komma i kontakt med och intervjua är totalt cirka 10, men 

då jag väljer att kontakta flera dialysenheter betyder det att två till tre personer per arbetsplats. 

Jag kommer att vilja intervjua dialyssjuksköterskor som har arbetat minst tre år och ber om 

tillstånd att genomföra dessa på arbetstid på arbetsplatsen. Intervjuerna beräknas ta cirka 30- 

40 minuter. Dessa skulle äga rum under mars – april. Uppsatsen beräknas vara klar i maj. 

Om det finns några frågor så kontakta mig. 

Vänliga hälsningar  

Karin Eklund 

Mail: Karin.Eklund.3840@student.uu.se  

Telefon: 018- 611 4275 

Handledare: Doris Hägglund 

Mail: doris.hagglund@pubcare.uu.se 
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BILAGA 4 

Informationsbrev för studie om 

Dialyssjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av långvariga vårdrelationer inom 

dialyssjukvården 

Du tillfrågas härmed att delta i en intervjustudie om dialyssjuksköterskors erfarenheter och 

upplevelser av vårdrelationer inom dialyssjukvården. Syftet med studien är att få kunskap om 

de känslor och de erfarenheter som uppstår på en dialysavdelning där dialyssjuksköterskor 

och dialyspatienter möts regelbundet i en vårdrelation, ofta under lång tid. Förhoppningen är 

att studien kan bidra med ökad kunskap till att förbättra arbetsmiljön inom dialyssjukvården 

och att förbättra och kvalitetssäkra omvårdnaden av dialyspatienter. 

Cirka tio sjuksköterskor på dialyskliniker i Mellansverige kommer att intervjuas. För att vara 

med är minst tre års erfarenhet från dialyssjukvård önskvärt för att kunna ha den erfarenhet 

när det kommer till längre, vårdrelationer med patientgruppen. Ditt namn har jag fått från din 

avdelningschef då jag frågade efter intresserade deltagare. Verksamhetschefen har givit sitt 

samtycke till denna studie. 

Intervjun kommer att genomföras av mig och beräknas ta 30-40 minuter. Den kommer att äga 

rum på din arbetsplats eller i en lokal i närheten. Intervjun kommer att genomföras under 

mars-april och bokas in i förväg. Intervjun kommer att spelas in och det insamlade materialet 

kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga att de uppgifter som lämnas kommer att 

förvaras och hanteras så att obehöriga inte kan ta del av dem. De som deltar i studien kommer 

inte att identifieras i resultatet och materialet kommer att förstöras efter godkänd examination.  

Jag som genomför denna studie är student på Uppsala Universitet och ska under våren skriva 

en D-uppsats inom vårdvetenskap.  Jag arbetar som sjuksköterska på Dialys- och 

aferesmottagningen på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. 

Om Du har några frågor eller om det råder några oklarheter hör gärna av Dig.  

Med vänliga hälsningar 

Karin Eklund 

Mail: Karin. Eklund.3840@student.uu.se 

Telefon: 018 – 611 4275 

 

Handledare: Doris Hägglund  

Mail: doris.hagglund@pubcare.uu.se 

…………………………………………………………………………………………………... 

Härmed ger jag mitt samtycke till ovanstående studie och bekräftar att jag fått skriftlig och 

muntlig information 

Datum   Namnunderskrift 

____________  ______________________________________ 


