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Sammanfattning

Syftet med studien var att undersöka vid vilka tillfällen hemodialyspatienter ansåg att det är 

svårast att undvika vätskeintag. Datainsamlingen skedde med en enkät som delades ut till 

dialyspatienter som uppfyllde författarnas förbestämda inklusionskriterierna. Av 158 patienter 

så valde 103 dialys patienter att delta i studien. Deltagarna valdes ifrån dialysenheter (n=12) 

som låg söder om Örebro samt norr om Sundsvall dvs mellan Sverige togs ej med. Enkäten 

som delades ut bestod av 32 olika situationer och till dem hörde nio olika svarsalternativ som 

innefattade olika svårighets grader. De nio olika svarsalternativen var; inga problem, mycket 

lätt, lätt, varken lätt eller svårt, svårt, mycket svårt, omöjligt, vet ej samt gäller inte mig. I 

databearbetningen delades de 32 olika situationer in i fyra olika grupper, fysiologiska, 

affektiva, sociala och miljöfaktorer. Huvudresultatet visade att det i de fysiologiska 

situationerna var svårast att följa vätskerestriktionerna. Exempelvis när patienterna kände sig 

torra i munnen, kände sig törstiga samt när de åt salt mat. 

Nyckelord: Hemodialys, vätskerestriktioner, följsamhet
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Abstract

The aim of this study was to investigate which situations haemodialysis patients consider as 

the hardest for avoiding fluid intake. The data collection was performed with a questionnaire 

which was distributed to haemodialysis patients who fulfilled the inclusioncriteria. Of 158 

haemodialysis patients 103 haemodialysis patients chose to participate in the study. The 

participants were chosen from  different dialysis centres (n=12)  in north and south of sweden, 

excluding the middle of Sweden. The questionnaire that was given out consisted of 32 

situations, the response format included nine alternatives, that included different kind of 

difficultes. The nine alternatives were; very easy, easy, neither easy or hard, hard, very hard, 

impossible, do not know, do not concerns me. The 32 situations were devided into four 

categories, physiological, affective, social and environmental factors. The main result 

indicated that it was hardest to avoid fluid in the physiological situations. For exampel when 

the patients felt a dryness in the mouth, when they felt thirsty or when they hade eaten salty 

food. 

Keywords:haemodialysis, fluid restrictions, compliance
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1. Introduktion

Dialys är ett grekiskt ord och betyder ”ta bort genom att rinna igenom”. Det var på 1970-talet 

som patienter med kronisk njursvikt fick börja med dialysbehandling.  I Sverige tillkommer 

varje år 1000 nya patienter som är i behov av dialys. I Sverige fanns år 1972 ca 260 patienter 

som behandlades med dialys, 1998 hade antalet patienter ökat till ca 2700 patienter (1). År 

2002 fanns det över 1 miljon människor runt om i världen som fick aktiv livsuppehållande 

uremivård (2).

1.1 Definition av dialysbehandling

Det finns två olika dialysformer, hemodialys och påsdialys. Dialys innebär rening av blodet. 

Hemodialys utförs på dialysavdelningar på vissa sjukhus runt om i landet. Påsdialys kan 

utföras av patienten själv i hemmet, vilket är vanligt förekommande hos yngre patienter. Vid 

påsdialys sker reningen via bukhinnans blodkärl där ca 2 liter dialysvätska förs in via en 

inopererad kateter. Förutom att genomgå en njurtransplantation är hemodialys och påsdialys 

de enda behandlingsmetoder för njursjuka patienter (3).

1.2 Vilka får dialysbehandling

När patienter drabbas av njursvikt kan de komma att behöva dialysbehandling en kortare eller 

en längre tid i livet. Njurarnas funktion är att rena blodet ifrån slaggprodukter och när inte 

njurarna fungerar själv behöver patienterna hjälp med det, annars finns risken att dö i 

urinförgiftning. Njurfunktionen kan också i många fall återställas genom att en frisk njure från 

en annan människa transplanteras in. En lyckad transplantation är den bästa rehabiliteringen. 

Om den transplanterade njuren avstöts kan patienten återgå till dialysbehandling (1).  År 2006 

utfördes 365 njurtransplantationer i Sverige. Den 1 juli 2007 stod 470 personer uppsatta på 

väntelista för njurtransplantation (4).

1.3 Hur går hemodialys behandling till

Den vanligaste formen av dialys är hemodialys. De flesta får behandling 3 ggr i veckan ca 3-4 

timmar åt gången. Vid hemodialys förs patientens blod ut ur kroppen via en kateter och vidare

till en dialys maskin med ett dialysfilter. Detta filters funktion liknar en vanlig njure fast 

utanför kroppen dvs konstgjord njure.  Efter att blodet passerat dialysfiltret förs blodet tillbaka 
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till kroppens blodbana. För att kunna föra blodet ut från kroppen och tillbaka behövs en ut-

och infart och det kan ordnas på tre olika sätt. En permanent kateter sätts in (ett operativt 

ingrepp) under det högra nyckelbenet. Kateterspetsen förs ner till gränsen mellan vena cava 

superior och höger förmak. Katetern är en två vägs kateter där blodet kan föras ut och sedan 

in igen. Infektion vid insticks stället av katetern är en vanlig komplikation. En tillfällig kateter 

kan sättas in i akuta situationer, då sätts den på halsen med kateterspetsen i halsens blodkärl 

(vena jugularis interna). Det tredje sättet är att göra en dialysfistel. En dialysfistel görs genom 

att frilägga en artär och en ven antingen på handen eller på underarmen. Venen utvidgas 

genom artärens höga tryck vilket gör att trycket i venen blir högre samt att venen får en 

kraftigare kärlvägg. När fisteln skall användas för dialys sticks två dialysnålar in, en i artären 

och en i venen (5). I Tyskland behandlas hela 84,7 % av dialyspatienterna med hemodialys, 

medan i Belgien behandlas 51,6 % med hemodialys. Resterande 15,3 % och 48,4 % behandlas 

med påsdialys eller ingen behandling alls (6). I Sverige var det år 2002 ca 75 % av alla 

dialyspatienter som genomgick hemodialys som behandlingsform (7).

1.4 Prognos vid dialysbehandling

Enligt en studie gjord i USA (8) överlever cirka en tredjedel av hemodialyspatienter i fem år, 

medan 70 % av njurtransplanterade patienter överlever över 5 år. De flesta avlider tillföljd av 

kardiovaskulära sjukdomar eller övervätskning. Två faktorer vilket ses påverka på detta är 

patientens skick och behandlingens kvalitet (9). Irreversibel njursvikt kan leda till döden. 

Utan akut uremi vård skulle ett tusental människor i bara Sverige avlida inom kort (10).

1.5 Vätskerestriktioner

Med vätskerestriktioner menas att patienterna måste minimera sitt vätskeintag på grund av att 

vätska ansamlas i kroppen. Svenska hemodialyspatienter rekommenderas att endast inta 5 dl 

vätska per dygn. Vätskerestriktionerna bör anpassas individuellt utifrån restfunktion, 

urinproduktion samt vätske- och elektrolytstatus (10). Andra länder har sina egna 

vätskerestriktioner tex USA har 10 dl per dygn (11), medans andra har noll tolerans. Med 

vätskerestriktioner följer även livsstilförändringar med. Många njursjuka måste lägga om hela 

sin livsstil efter att ha fått sina vätskerestriktioner (12). Tidigare studier visar att 

vätskerestriktionerna är det svåraste i behandlingen och bekräftar även att 

vätskerestriktionerna inte bara ska ses som en fysisk stressfaktor utan också som en psykisk 
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stressfaktor (13,14). Det rapporteras vidare att behoven av att följa vätskerestriktionerna gör 

patienterna deprimerade (14). För många patienter är detta en kamp att hålla sig till 

restriktionerna. I en rapport ifrån 1999 framkommer det att årstiderna har stor betydelse för 

hur följsamheten är, vinterhalvåret tycks vara den svåraste tiden med många högtider att fira.

När patienter inte följer kost- och vätskerestriktionerna riskerar de att under pågående 

behandling drabbas av t ex långsiktiga hjärtproblem, blodtryckshöjning, vätskeansamlingar i 

kroppen och ”myrkryp" i benen” (15).  Törst kan definieras till ett subjektivt symtom eller 

känsla associerad med en längtan att dricka. Sammanhang när vi vanligtvis intar vätska, när vi 

får en känsla av ett behov eller en önskan av vatten, en känsla av torrhet i munnen och halsen 

associeras ofta med en önskan av vätska, en mycket stark känsla eller önskan efter vatten då 

patienterna inte kan ignorera och kan orsaka ett kraftfullt beteende till att dricka vatten (13). I 

samband med läkemedelsintag är det näst intill omöjligt att undvika att inta vätska och även i 

samband med måltider, det hör till att inta någon form av vätska tillsammans med maten.

1.6 Att leva med hemodialys behandling

Med hjälp av hemodialysbehandling har det visat sig att många patienter lever med god 

livskvalitet i många år samt minskar komplikationerna och följd sjukdomarna (9,16). För att 

uppnå och bibehålla den bästa möjliga livskvaliteten, är det nödvändigt med passande 

rådgivning till hemodialyspatienterna och deras anhöriga. De måste bli uppmuntrade att 

acceptera mat- och vätskeintaget och att göra anpassningar där det tillåts att vara sociala och 

fysiskt aktiva (9). Det är viktigt att veta att det inte finns en rekommendation att hålla sig till 

för alla patienter, det är idividuellt. Därför är det viktigt att hitta en kombination av 

rekommendationer vilket omfattar avlägsnande av hinder för att hålla fast vid, utbildning, och 

kognitiva beteende strategier (17). Hemodialysbehandling är en väldigt stor omställning för 

patienten både tidsmässigt och socialt eftersom livet skall anpassas till bland annat kost- och 

vätskerestriktioner. Detta är inte bara krävande för patienten utan även för familjen och de 

närmast anhöriga (10). 

1.7 Problemområde

Författarna har inte kunnat hitta någon studie från Sverige vad det gäller hemodialyspatienter 

och deras vätskerestriktioner. Flertalet studier har visat att bland annat vätskerestriktionerna är 
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den svåraste biten i behandlingen och leder till psykisk och fysisk stress. Det är även viktigt 

att komma ihåg att individanpassa vätskerestriktionerna (13,14,17). Därför är det av yttersta 

vikt att utvärdera och beskriva hur människor i hemodialysbehandling upplever sin vardag.  I 

synnerhet då att dialyspatienterna får rangordna de svåraste situationerna att undvika 

vätskeintag. Detta för att sjuksköterskan ska kunna identifiera vilka situationer som upplevs 

som svårast och hjälpa patienterna att lättare kunna bemästra dessa situationer. Samarbetet 

mellan patient och sjuksköterska är viktigt för en fungerande vård. Samarbetet kan liknas vid 

ett kontrakt, liknande det som Orem tar upp i sin omvårdnadsteori. På grund av upphörd 

urinproduktion ges hemodialyspatienter vätskerestriktioner i form av rekommendationer att 

inte konsumera mer vätska än en halv liter per dygn. Eftersom det har visat sig vara mycket 

svårt för hemodialyspatienter att följa dessa givna kost- och vätskerekommendationer är det 

både intressant och lärorikt för sjukvårdspersonal och framför allt en viktig kunskap. Orem

(18) presenterade sin omvårdnadsteori första gången 1959, och har sedan vidareutvecklat den. 

Orems (18) omvårdnadsteori bygger på en överenskommelse, ett kontrakt, mellan vårdaren 

och patienten samt mellan institutionen och patienten. Kontraktet betonar Orem mycket starkt 

att patienten skall sätta målen för omvårdnaden (18).

Orem (18) delar in sin egenvårdsmodell i tre olika teorier: egenvård, egenvårdsbrist och 

omvårdnadssystem. Teorins huvudtes är att människor i allmänhet har både den förmåga och 

motivation till syfte att tillvarata och främja sin egen hälsa och förebygga sjukdom, eller för 

att utföra åtgärder vilket kan motverka sjukdom. Orem (18) betonar mest den centrala punkten 

i klargörandet av sjuksköterskans funktion och ansvarsområde. När sjuksköterskan 

exempelvis ska undervisa patienten i egenvård är Orems (18) teori förhållandevis detaljerad 

när det gäller identifiering av viktiga faktorer för att tillgodose identifierade behov. Teorin om 

egenvårdsbrist kan verka som en överordnad referensram som fäster stor vikt vid konkreta 

beskrivningar av åtgärder, de är nödvändiga för att säkerställa kroppslig integritet och 

funktion. Teorins praktiska hållbarhet är intressant och aktuell i en sjukvårdskontext.  Därför 

att Orem (18) beskriver människans generella benägenhet att tillvarata sin egen hälsa genom 

målinriktade handlingar. Teorin om egenvård är därför grundad i en igenkännbar verklighet. 

Patienten själv eller dennes anhöriga kan avgöra tillståndets utveckling, och kan själva vidta 

erforderliga praktiska åtgärder. 

När det gäller frågan om tillämpbarhet för Orems (18) teori framkommer många konkreta 

anvisningar till sjuksköterskan, om vilken information hon/han måste samla in vad det gäller 
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att kunna bedöma patientens egenvård, egenvårdskapacitet och egenvårdsbehov. Enligt 

Kirkevold (19) har Orems teori helt klart relevans för många områden av 

omvårdnadskontexter. En omvårdnadskontext är exempelvis omvårdnad av 

hemodialyspatienter och vid ett studiebesök på dialysmottagningen väcktes detta intresse för 

denna patientgrupp. Vid samtal med en sjuksköterska på dialysavdelningen i Bollnäs 

framförde hon en önskan att författarna delgav personalen där, då hon ansåg att det är mycket 

viktiga kunskaper. 

1.8 Syfte

Att undersöka vid vilka tillfällen hemodialyspatienter anser att det är svårast att undvika 

vätskeintag.

1.9 Frågeställning

 Hur rangordnar hemodialyspatienter svårighetsgraden när det gäller att undvika 

vätskeintag vid vissa tillfällen?

2. Metod

2.1 Design

Studien genomfördes med en beskrivande empirisk och kvantitativ ansats.

2.2 Urval och undersökningsgrupp

Ett strategiskt tvärsnittsurval gjordes där dialyspatienter från de 12 olika svenska 

dialysenheter togs med. Totalt tillfrågades 18 olika dialysenheter om deltagande i studien, 12 

enheter var villiga att delta i studien. I undersökningsgruppen fanns både kvinnor och män i 

olika åldrar med pågående hemodialysbehandling. För att studien inte skulle sammanfalla 

med andra pågående studier av samma karaktär valdes endast dialysenheter söder om Örebro 

samt norr om Sundsvall med, dvs att de dialysenheter där i mellan tillfrågades ej  pga av att 

andra studier pågick där. Det urvalet beräknades kunna ge ca 100 deltagande patienter. Totalt 
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fanns det vid tidpunkten för denna studie 200 hemodialyspatienter på dessa 12 enheter, 139 

män och 61 kvinnor. Av dessa 200 patienter uppfyllde 158 patienter de förbestämda 

inklusionskriterierna. Av de 158 patienterna valde 103 patienter att delta i studien. 

Anledningen till att de 42 patienter vilka inte uppfyllde inklusionskriterierna inte fick delta 

var för att författarna inte ville att något/någon skulle påverka resultatet. Svarsfrekvensen blev 

ca 65 % då 103 patienter av 158 möjliga uppfyllde inklussionskriterierna och deltog.

Dessa inklusionskriterier bestämdes:

Deltagarna skall:

 ha fått dialysbehandling i minst sex månader.

 Skall minst genomgå hemodialys tre gånger i veckan. 

 vara minst 18 år.

 vara orienterad i tid, rum och person.

 kunna sköta sina dagliga aktiviteter (ADL) självständigt. 

 förstå det svenska språket i tal och skrift.

 kunna besvara enkäten själva. 

Åldern på deltagarna varierade mellan 24 år till 90 år. Även på frågan om hur länge du känt 

till att du har en njursjukdom varierade det ifrån i år 2006 till för 39 år sedan. Ca 81 % av 

deltagarna påbörjade sin dialys behandling på 2000-talet och endast ca 16 % påbörjade 

dialysbehandling från 1981 fram till 2000. Det var 3 patienter som inte besvarade frågan om 

när dialysbehandlingen påbörjades.

2.3 Datainsamlingsmetod

Enkäten som användes var ”Fluid Intake Appraisal Inventory Rang” (FIAI Rang) som är en 

omarbetad version av FIAI (Fluid Intake Appraisal Inventory), se bilaga 3. FIAI har i tidigare 

studier visat sig ha mycket hög intern konsistens (Crohnbach alpha 0.96) (20) vilket är 

rekommenderat för klinisk tillämpning av frågekonstruktionerna (21). I början av enkäten fick 

deltagarna fylla i födelseår, kön, när de blev njursjuka, dialysbehandlings start, urinmängd per 

dygn, hur mycket vätska de intar per dygn samt vad de själva ansåg vara en ”lagom” mängd 

vätska per dygn, se bilaga 2.
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Enkäten bestod av 32 olika situationer där det kan vara problematiskt att följa 

vätskerestriktionerna. Till de 32 situationerna fanns nio svarsalternativ där deltagarna fick 

kryssa i ett svarsalternativ, för att själva skatta svårigheterna med att avstå vätskeintag. 

Alternativen var: inga problem, mycket lätt, lätt, varken lätt eller svårt, svårt, mycket svårt, 

omöjligt, vet ej samt gäller inte mig. Ett exempel på ett påstående ”Hur bedömer du 

möjligheten att undvika intag av vätska/dryck när du känner dig orolig?”, se bilaga 3. 

Enkätens påståenden är uppdelade i 10 fysiologiska, 5 affektiva, 11 sociala och 6 

miljösituationer. 

2.4 Procedur datainsamling

Brev sändes till avd chef eller motsvarande vid 18 dialysenheter med förfrågan om 

dialysenheten kunde och ville medverka i datainsamlingen, av de 18 enheter så beslutade sig 

12 dialysenheter att delta i studien. Projektplanen medsändes i brevet för beskrivning av 

metodiken. Brevet inkluderade även inhämtat tillstånd från verksamhetschef.

Svarstalong återsändes med dialysenhetens ställningstagande. Till enkäten skickades också ett 

följebrev med, se bilaga 1. Deltagande enheter rapporterade vilka sjuksköterskor som skulle 

utföra uppdraget på svarstalongen. Dessa kontaktades per telefon för att fråga hur många 

presumtiva deltagare enheten hade och om de hade några frågor rörande 

datainsamlingsmetoden. Enkäter, frankerade svarskuvert, rapporteringsunderlag för rapport av 

antal patienter vid enheten, hur många som uppfyllde kriterierna och hur många som 

tillfrågades och fick enkäten sändes till de namngivna sjuksköterskorna vid dialysenheterna.

Vid ett ordinarie hemodialystillfälle under november månad 2006 tillfrågade sjuksköterskorna 

de patienter som uppfyllde kriterierna om deltagande. Besvarandet kunde antingen ske under 

pågående hemodialys eller hemma mellan två hemodialyssessioner utifrån patientens 

preferenser. Besvarade enkäter samlades in och skickades med frankerad svarspost till 

handledaren Magnus Lindberg (ML).

2.5 Dataanalys

Enkäterna numrerades och registrerades i data programmet Microsoft Excel för att sedan 

öppnas och bearbetas i statistikprogrammet SPSS (Statistical Packages for the Social 

Sciences). På den första sidan av enkäten bestående av 8 allmänna frågor valde författarna att 

omvandla svaren till siffror. Författarna valde att numrera de olika svarsalternativen med 
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siffror från 1-9 där ett var ”inga problem” och nio var ”vet ej”. Det bestämdes även att vid 

obesvarade svarsalternativ skulle de markeras med siffran 10 för att få med det i statistiken 

och vid tvetydiga svarsalternativ (ex. 8-10 dl) valdes det högsta värdet. En frekvenstabell togs 

fram där författarna valde att fokusera på tre svarsalternativ som innebar svårigheter (svårt, 

mycket svårt, omöjligt). De olika situationernas svarsandelar räknades ut i procent och 

rangordnades sedan i fyra olika tabeller. Vid dataanalysen delades de 32 olika situationerna in 

i de 4 olika grupperna: ”fysiologiska, affektiva, sociala och miljöfaktorer”. 

2.6 Forskningsetiska överväganden

I denna studie har det inte gjorts några ingrepp på deltagarna

eller annan intervention på sätt som anges i etikprövningslagen. Den behandling av person-

uppgifter som har skett har gjorts i samtycke med deltagarna. Mot bakgrund 

härav omfattas inte studien av bestämmelserna i lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor. Rådgivande yttrande beträffande metodiken är inhämtat från regionala 

                      etikprövningsnämnden Uppsala Dnr 2005:163 och Dnr 2004:M-393. Kraven för 

                      anonymitet och konfidentialitet har uppfyllts i denna studie (22). Tillstånd har sökts hos resp. 

verksamhetschef på dialysenheterna. Patienterna i enkäten har deltagit med informerat 

samtycke.

3. Resultat
Författarna fick tillbaka 103 st enkäter. Resultatet kommer att presenteras i fyra olika tabeller, 

samt en sammanställd tabell över de åtta svåraste situationerna. Tabellerna är framtagna 

genom att använda de olika grupper som enkätens påstående blivit indelade i, dvs.

fysiologiska, affektiva, sociala och miljöfaktorer. De olika situationerna rangordnas i 

tabellerna.

3.1 Tabell 1 “Fysiologiska faktorer”

Situationer                                                                                        n*
När du känner dig torr i munnen                       52,9 %              102
När du känner dig törstig                                  49,6  %              101
När du äter salt mat                                           44,1 %              102
När du tar dina läkemedel                                 41,8 %              101
När du är hungrig                                              24,3 %              103
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När du känner av muskelkramper                     17,5 %              103
När du känner dig medtagen/trött                     13,0 %              100
När du känner dig andfådd                               12,7 %              102
När du känner dig yr                                         12,7 %              102
När du känner dig mätt                                       0,0 %                99

*antalet varierar pga att vissa frågor ej besvarats av alla respondenter.
  Totalt 103 st respondenter ingick

Av Tabell 1 framgår det tydligt att de fysiologiska situationerna blev högt rankade som 

problematiska för dialyspatienternas undvikande av vätskeintag. Den av ovanstående 

situationer som rankades som svårast var när patienterna kände sig torr i munnen. Den 

situation som förknippades lägst med svårighet att undvika vätskeintag var när patienten

känner sig mätt.

3.2 Tabell 2 ”Affektiva faktorer”

Situationer                                                                                         n*
När du känner dig orolig                                   12,9 %               101
När du känner dig stressad                                  9,0 %               100  
När du känner dig spänd                                     4,0 %                 98
När du känner dig glad/lycklig                           3,0 %                101
När du känner dig avspänd                                 1,0 %                99

*antalet varierar pga att vissa frågor ej besvarats av alla respondenter.
  Totalt 103 st respondenter ingick

Av Tabell 2 framgår det att de affektiva situationerna överlag var lågt rankade som 

problematiska för dialyspatienternas undvikande av vätskeintag. Den av de undersökta 

affektiva situationerna som mest var förknippad som problematisk var oro. 

Medan känslan av glädje var lågt förknippad med svårigheter att undvika vätskeintag.

3.3 Tabell 3 ”Sociala faktorer”.

Situationer                                                                                      n*
När du äter middag                                            35,0 %            103
När du äter frukost                                             33,4 %           102
När du äter lunch                                               33,0 %            103
När du är på fest/bjudning                                 29,7 %            101
När du besöker ett café                                      26,0 %            100
När du besöker en restaurang                            24,2 %              99
När du äter mellanmål                                       22,0 %            100
När du får besök i hemmet                                18,4 %            103
När du besöker någon i dennes hem                  15,9 %           101
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När du lagar mat                                                  5,0 %            100
När du tittar på TV                                              2,9 %            103

*antalet varierar pga att vissa frågor ej besvarats av alla respondenter.
  Totalt 103 st respondenter ingick

I Tabell 3 redovisas dialyspatienternas rankning vad det gäller svårigheter att undvika intag av 

vätska vid sociala situationer. Här framgår att måltidssituationer fick överlag jämn fördelning 

i procent sett. Medan situationen när patienten tittar på TV var lågt förknippad med svårighet 

att undvika vätskeintag.

3.4 Tabell 4 ”Miljö faktorer”

Situationer                                                                                      n*
När det är varmt utomhus                                 55,5 %             101
När det är varmt inomhus                                 30,0 %             100
När du inte har dialysbehandling                      18,8 %             101
När du nyss kommit hem ifrån dialysen           17,6 %             102
När du har dialysbehandling                             11,7 %             102
När det är kallt utomhus                                     2,0 %              102

*antalet varierar pga att vissa frågor ej besvarats av alla respondenter.
  Totalt 103 st respondenter ingick

Av Tabell 4 framgår att bland miljösituationerna rankades situationen när det är varmt 

utomhus överlägset de andra situationerna. Medan situationen när det är kallt utomhus 

rankades lågt vad det gäller svårighet att undvika intag av vätska.

3.5 Tabell 5 ”De 8 svåraste situationerna”

Situationer                                                                                     n*
När det är varmt utomhus                                 55,5 %           101
När du känner dig torr i munnen                       52,9 %          102
När du känner dig törstig                                  49,6  %          101
När du äter salt mat                                           44,1 %          102
När du tar dina läkemedel                                 41,8 %          101
När du äter middag                                            35,0 %          103
När du äter frukost                                             33,4 %         102
När du äter lunch                                               33,0 %          103

*antalet varierar pga att vissa frågor ej besvarats av alla respondenter.
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  Totalt 103 st respondenter ingick

I Tabell 5 visas en sammanfattning av de 8 svåraste situationerna, en situation har med 

miljöfaktorer att göra, fyra situationer som har med fysiologiska faktorer att göra samt tre med 

sociala faktorer. Något man kan se som är gemensamt för dessa fyra översta i tabellen är ju 

det att de alla har att göra med vätskebalansen i kroppen. 

4.Diskussion 

4.1 Huvudresultat
Huvudresultatet visade att det i de fysiologiska situationerna var svårast att följa 

vätskerestriktionerna. Exempelvis när patienterna kände sig torr i munnen, kände sig törstig 

samt när de åt salt mat. Vid dessa situationer ansåg patienterna att det var mycket svårt att 

hålla sig till restriktionerna. I tabellen över de åtta svåraste situationerna dominerade de 

situationer som hade med fysiologiska och sociala situationer att göra.

4.2 Resultatdiskussion
Syftet med studien var att undersöka vid vilka tillfällen dialyspatienter anser att det är svårast 

att undvika vätskeintag. I studien framkom det att patienter som får hemodialys och har 

vätskerestriktioner finner det svårast att undvika vätska i samband med fysiologiska 

situationer, se tabell 1. I dessa situationer kunde författarna förvänta sig att patienterna hade 

svårigheter med att följa vätskerestriktionerna. När patienterna känner sig torr i munnen och 

är törstig är det normalt för människan att inta vätska för att återställa vätskebalansen. Detta 

resultat är därför inte något förvånande. Även sociala situationer visade på höga värden 

gällande att avstå vätskeintag, se tabell 3. De sju svåraste sociala faktorerna har alla med olika 

måltider att göra. Detta resultat kan väl också anses vara väntat då de sociala faktorerna är 

mycket förknippat med mat och dryck, de flesta människor vill gärna äta eller dricka något 

tillsammans med varandra.

I tabellen över känslomässiga situationer visas låga värden, se tabell 2. Det kan kanske bero 

på att vid känslomässiga situationer är dryck inte det första människor tänker på. Tidigare 

studier visar också på att det är vid de fysiologiska situationerna som det är som svårast att 

följa vätskerestriktionerna (13). Detta kan kanske förklaras med resultatet från en studie som 

påvisar att hypotalamus känner av förändringar i kroppsvätskorna och att törsten därav triggas 

igång, definitionen av törst beskrivs som ett symtom på detta (13). Det är mycket viktigt att 

dessa svårigheter kommer tillkänna för omvårdnadspersonalen som vårdar njursjuka patienter 
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med hemodialysbehandling. Vilket kan återkopplas till Orems (18) egenvårdsteori där hon 

betonade överenskommelsen (kontraktet) som en viktig del i sin egenvårdsteori. Vad det 

gäller hemodialyspatienters vätskerestriktioner och dialyspersonalens arbete så kan man likna 

det vid ett ”kontrakt” mellan patient och personal, där de i samspel med varandra ”ger och 

tar”, dvs att personalen ger råd och tips vad det gäller vätskerestriktioner. Vid nästa 

hemodialysbehandling följa upp hur det har gått för patienten att följa dessa råd och tips.  

Under författarnas studies gång blev de överraskade över några saker tex att 

hemodialyspatienterna tyckte att det är svårare att undvika vätska när det är varmt utomhus än 

när det är varmt inomhus, se tabell 4. Att den situationen får sådan överlägsen procentsats 

jämfört med situationen varmt inomhus, kan tänkas bero på att värmen utomhus kan man ej 

skydda sig på nåt sätt emot. När man ser på tabellen över de åtta svåraste situationerna så blir 

författarna annars inte så förvånad, se tabell 5. De åtta svåraste situationerna är vanliga 

situationer som förknippas med vätskeintag. Något som kan se som är gemensamt är att fyra 

av situationerna i tabellen har alla att göra med vätskebalansen i kroppen. Är man törstig så 

dricker de flesta, vid middagar då dricker många och känns det torrt i munnen då fuktar 

många med vätska. De situationer som hamnade på plats sex, sju och åtta i tabellen är alla 

sociala faktorer där det också kan antas att många intar någon form av vätska. Denna tabell 

kan sammanfattas genom att säga att den absolut svåraste situationen är den när det är varmt 

utomhus, då känner många också törst för att kompensera vätskeförlusten som blir utav 

svettning en varm sommardag. Tätt därefter kommer de fysiskt relaterade och 

måltidsrelaterade situationerna som svårast för hemodialyspatienter.

När hemodialyspatienter är mer tillfreds med deras sociala nätverk tenderar dom att ha mer 

kontroll över vätskeintaget. Dom psykosociala behoven för hemodialyspatienter bör inte 

undervärderas. Yngre patienter är mer benägna att hoppa över hemodialysbehandlingen än 

jämfört med deras äldre motsvarighet. Likaså tiden man gått i hemodialys och annan samtidig 

sjukdom kan också associeras med följsamhetsbeteenden. (14)

Beteendemedlingsstrategier kan vara något som kan underlätta gällande vätskerestriktioner, 

liksom självkontroller, som associeras med förbättrad kost- och vätskeföljsamhet bland 

hemodialyspatienter. Genom att använda sig av självkontrollsdokumentation av kost- och 

vätskeintag ses förekomsten av ett visst beteende. Fördelarna med självkontroll är att 
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tonvikten läggs på individuell kontroll över beteendet, kontinuerlig och omedelbar feedback 

till patienten och en mer komplett och en mer fördjupad värdering av beteendet. 

Självkontroller har använts framgångsrikt bland en mängd kroniskt sjuka, däribland mycket 

feta patienter och diabetespatienter. Exempelvis har Sperduto, Thompson och O`brien (1986) 

i en studie funnit att efter 15 veckors självkontrollerande resulterade detta i 64% mer 

viktnedgång jämfört med en kontrollgrupp (11). 

4.3 Metoddiskussion
Beskrivande forskning används då man gör en undersökande studie som har som huvudsyfte 

att noggrant porträttera karaktärer hos personer, situationer eller grupper, och/eller i vilken 

utsträckning frekvenser av vissa säkra fenomen förekommer (23). I frågeställningen 

framkommer att författarna avsåg att undersöka och beskriva ett mönster av ett fenomen hos 

en viss grupp av personer. Författarna valde därför mot bakgrund av detta denna design på 

uppsatsen.

Beskrivande statistik används för att beskriva och summera data.  Statistisk analys hjälper 

forskarna att få en betydelse av kvantitativ information. Utan statistik skulle kvantitativa data 

endast vara en kaotisk massa med siffror (23). 

Deltagarna till studien valdes ut med totalurval vilket medförde risk för att bara få information 

från ett litet antal deltagare att titta närmare på och totalurvalet kanske inte tillhandahöll de 

mest informationsrika källorna. Totalurval är det lättaste urvalet av de mest lättillgängliga 

personer för att delta i en studie (23). Men åt andra sidan stärktes studien av att författarna 

hade en bra, ca 65 %, svarsfrekvens på enkätstudien och det motiverade valet av urvalsmetod. 

Totalurval kan ses som den enklaste och effektivaste urvalsmetoden, men ses inte allmänt 

som det urval man fördrar mest, därför att det är den svagaste formen av urval. Men även här 

stärktes urvalsmetoden i studien av frågeställningen därför att författarna vände sig till en 

specifik grupp av patienter. En annan aspekt är den att det är ekonomiskt försvarbart och 

enkelt att använda sig av ett totalturval (21,23). En styrka vad det gäller urvalsmetoden är 

också den att några andra tidigare studier, (14,15) också använt sig av totalurval, vilket visar 

på att det är en ofta förekommande urvalsmetod. 

De deltagande sjuksköterskorna i studien fick instruktioner från handledaren Magnus 

Lindberg (ML) via post och uppföljande telefonsamtal för frågestund och möjlighet att senare 
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ta kontakt via e-post. Studien stärks av att sjuksköterskorna hade den möjligheten till kontakt 

med handledaren (ML) för att förhindra att eventuella oklarheter vad det gällde 

frågeformuläret och inte bara nonchalerade oklarheterna som kunde medföra 

missuppfattningar. Utan att handledaren (ML) och sjuksköterskorna kunde bringa klarhet i 

eventuella frågor angående frågeformuläret.   

På dialysmottagningen fanns alltid tillgång till sjuksköterskor under tiden patienterna fyllde i 

enkäten för att fråga om det framkom oklarheter med enkäten, vilket är en styrka i studien 

anser författarna. En annan stark aspekt i studien kan vara att de personer som valt att tacka ja 

till att delta, blev tillfrågade av en sjuksköterska på dialysmottagning. Vilket också bidrog till 

att de kände en större samhörighet både vad det gäller studien och till dialysmottagningen. 

Men åt andra sidan kan deltagandet bero på att patienterna kan ha känt sig tvingade att tacka 

ja till att delta i studien pga att det var just den dialysmottagning som ingick i studien.

Författarna i en studie bör vara specifik vad det gäller att definiera kriterierna för vilka som 

inkluderas i en population (23). Studien stärks av att författarna har varit mycket noggranna 

med att definiera inklusionkriterierna. För att på så sätt få en så rättvis svarsbild av 

enkätstudien, men åt andra sidan blev det många som på så sätt inte kom att delta i studien 

exempelvis invandrare, patienter i behov av personlig assistent, dyslektiker eller patienter med 

tex någon form av förståndshandikapp. Inkludering av dessa patientgrupper hade förstås gett 

en bredare svarsbild med flera infallsvinklar vad det gäller vätskerestriktioner men samtidigt 

varit både mer tidskrävande och mer kostsamt för studien. Författarna vet inte om detta hade 

gett en annan svarsbild men detta bör tas upp och diskuteras i alla fall. I detta får man ju lägga 

in faktorer som att exempelvis en tolk och personliga assistenter är utifrån påverkande 

faktorer som kan påverka resultatet. Alla patienter som motsvarade inklusionskriterierna 

tillfrågades både muntligt och skriftligt för att få informerat samtycke, vilket resulterade i att 

103 st accepterade till att delta i studien. Förutom inklusionskriterierna ansåg författarna 

dessutom för att uppnå en homogen grupp med stabil hemodialysbehandling och liknande 

viktökning, att patienterna skulle ha haft hemodialysbehandling tre-fyra gånger per vecka 

under de senaste 6 månaderna. 

Efter diverse ändringar kom slutprodukten, enkäten, att bestå av 32 punkter som är teoretiskt 

indelade i fyra antagna faktorer. Ämnena delades in för att beskriva patienternas förmåga att 

begränsa vätskeintaget vid just detta tillfälle. Skalan är utvecklad som en summerande 
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rankingskala där summan av alla punkter är väl övervägd att representera beteendet i den 

individuella egenvården vad det gäller utövandet av ett lågt vätskeintag (21). Originalenkäten 

utvärderad i svensk dialyspopulation har visat sig ha mycket hög intern konsistens 

(crohnbachs alpha 0,96), vilket tyder på att studien uppfyller kraven på reliabilitet. 

Crohnbachs alpha innebär att ta reda på hur de enskilda frågorna i en skala samvarierar och 

graderas mellan värdena 0,00 till +1,00 och ju högre värden desto högre intern konsistens 

(23,24). 

4.4 Allmän diskussion 
Genom denna studie har flera viktiga aspekter lyfts fram som kan vara till hjälp i 

omvårdnaden av dialyspatienter. Med dessa viktiga och ökade kunskaper från denna studie 

kan sjuksköterskan och vårdpersonal bättre förstå, och kunna hjälpa patienten att lättare 

bemästra de svåraste situationerna. Enligt Orems omvårdnadsteori är samarbetet mellan 

patient och sjuksköterska framför allt att hjälpa och stötta patienterna med bland annat 

svårigheter som tex i detta fall, vätskerestriktionerna. Det sker mycket forskning omkring 

behandlingsformen hemodialys, dess olika former och hemodialyspatienter men då inte om 

deras vätskerestriktioner, varför denna studie kan anses mycket motiverad.  Det behövs dock 

fler studier exempelvis med en experimentell studie där interventionen är att man låter en 

grupp hemodialyspatienter föra någon form av dagboksanteckning över sitt vätske- och 

kostintag. En annan intressant forskningsfråga som författarna anser är att göra en studie med 

inte fullt så snäva inklusionskriterier. 

Att denna studie har klinisk relevans styrks av att författarna blivit ombedda att delge 

dialyspersonalen på olika avdelningar denna färdiga C-uppsats, därför att de ansåg det mycket 

intressant för de som sjuksköterskor och vårdpersonal att få ta del av studiens resultat.
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Bilaga 1

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi         

Vill Du deltaga i en studie om vätskerestriktioner för dialyspatienter?

Du som dialyspatient har förmodligen givits rekommendationer om vätskerestriktioner pga 
upphörd urinproduktion, till exempel att inte konsumera mer vätska än en halv liter per dygn. 

Syftet med vår studie är att undersöka vid vilka tillfällen dialyspatienter anser att det är 
svårast att undvika vätskeintag?

En enkät skickas ut till ca 12 dialysavdelningar i Sverige med diverse påståenden och olika 
svarsalternativ. Detta utskick kommer att ske under hösten och vintern –06.

Du som patient deltar i enkäten med informerat samtycke vilket innebär att deltar av egen fri 
vilja.

Kraven för anonymitet och konfidentialitet kommer att uppfyllas vid denna studie. Tillstånd 
har givits av respektive verksamhetschef på dialysenheterna. Enkäterna kommer att vara helt 
fri från personuppgifter.

Resultaten av denna studie kommer att sammanställas i vår C-uppsats våren –08. Vi ser detta 
som en viktig information i vår utbildning och omvårdnad av dialyspatienter. 
Informationen kommer givetvis även att delges de olika dialysenheterna.

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
motivering.

Med Vänliga Hälsningar

_______________________ ______________________
Student Handledare
Mikaela Pollmeyer Magnus Lindberg

Leg Sjuksköterska

_______________________
Student
Efva Lindberg
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Bilaga 2
Frågor om Dig och Din behandling.

Jag är:

�Man

� Kvinna

Vilket är Ditt födelseår?______________(ange endast årtal ex 1940)

När fick Du kännedom om att Du har en njursjukdom? Ange år och månad:______________

När började Du med dialysbehandling? Ange år och månad:______________

Hur mycket vätska drack Du uppskattningsvis under gårdagen? Ange i deciliter: __________
(ett normalt dricksglas motsvarar ca 2 deciliter)

Vad tycker Du är en lagom mängd vätska att dricka per dygn? Ange i deciliter:____________

Hur stor urinmängd hade Du uppskattningsvis under gårdagen?

�Mindre än tre deciliter �Mellan tre deciliter och en liter   �Mer än en liter

Har Du under de senaste sex månaderna fått några råd om att förändra Ditt vätskeintag?

� Ja, att öka vätskeintaget� Ja, att minska vätskeintaget   � Nej, har inte fått några råd

Om ja, beskriv med egna ord hur rådet gavs och vad det innehöll 
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Bilaga 3
När är det svårast att undvika intag av vätska/dryck?

Vi är intresserade av att få veta när dialyspatienter tycker att det är svårast att undvika intag av 
vätska/dryck. Vi vill att Du tar ställning till hur lätt/svårt Du skulle ha det i 33 vardagliga 
situationer. Ange Din bedömning med ett kryss i lämplig ruta. Om en specifik situation inte 
gäller för Dig, eller om Du inte kan göra någon bedömning för en situation anger Du det med 
ett kryss i avsedd ruta. Vi är även intresserade av att veta om Du har förslag på andra 
situationer som kan vara viktiga att bedöma.

Hur bedömer Du möjligheten att undvika intag av vätska/dryck i följande situationer?

Inga 
probl
em

Myck
et lätt

Lätt Vark
en 
lätt 

eller 
svårt

Svårt Myck
et 

svårt

Omöj
ligt

Vet 
ej

Gälle
r inte 
mig

När Du får besök i 

hemmet

När Du känner dig 

orolig

När Du äter salt mat

När Du besöker 

restaurang

När Du känner dig 

glad/lycklig

När Du är hungrig

När Du ska ta dina 

läkemedel

När Du känner dig 

stressad

När Du har 

dialysbehandling

När det är varmt 

utomhus

När Du känner dig 

torr i munnen
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När Du är på 

fest/bjudning

När det är kallt 

utomhus

Hur bedömer Du möjligheten att undvika intag av vätska/dryck i följande situationer?

Inga 
probl
em

Myc
ket 
lätt

Lätt Vark
en 
lätt 
eller 
svårt

Svårt Myc
ket 

svårt

Omö
jligt

Vet 
ej

Gälle
r inte 
mig

När Du nyss kommit 
hem från 
dialysbehandling 
När Du känner dig 

törstig

När Du lagar mat

När Du besöker någon 

i dennes hem

När det är varmt 

inomhus

När Du känner dig 

andfådd

När Du tittar på TV

När Du äter frukost

När Du äter lunch

När Du äter middag

När Du äter mellanmål

När Du känner dig yr

När Du besöker ett 

café

När Du är mätt

När Du känner dig 

spänd

När Du inte har 
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dialysbehandling

När Du känner dig 

medtagen/trött

När Du känner dig 

avspänd

När Du känner 
muskelkramper 
”myrkrypningar”

Saknade Du någon för dig angelägen situation? Ange vilken/vilka inklusive din bedömning 
för denna/dessa.

Situation Inga 
probl
em

Myc
ket 
lätt

Lätt Vark
en 
lätt 
eller 
svårt

Svårt Myc
ket 

svårt

Omö
jligt

Saknade Du någon för dialyspatienter i allmänhet angelägen situation? Ange vilken/vilka 
inklusive din bedömning för denna/dessa.

Situation Inga 
probl
em

Myc
ket 
lätt

Lätt Vark
en 
lätt 
eller 
svårt

Svårt Myc
ket 

svårt

Omö
jligt


