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Sammanfattning

Syftet med denna studie var att beskriva hur hemodialyspatienter uppfattar begreppet torrvikt. 

Studien utnyttjade en beskrivande design med kvalitativ ansats. Data insamlades via 

intervjuer med öppen frågeställning. Tio intervjuer utfördes med patienter på en dialysenhet i 

Mellansverige. Manifest innehållsanalys användes för att analysera materialet. Resultatet 

utmynnade i sex kategorier: överlämnande, okunskap, börda, delaktighet, insikt och ignorans. 

Begreppet torrvikt är grundläggande vid genomförandet av en adekvat och säker 

hemodialysbehandling, eftersom torrvikten styr avgörande delar av behandlingsregimen.

Huvudresultatet visade att vissa av deltagarna i studien inte har någon uppfattning om vad 

begreppet torrvikt är och vad det innebär. Andra deltagare uttryckte en känsla av utanförskap 

samt upplevde torrvikten som en börda i vardagslivet. Vissa av deltagarna kände sig mer 

delaktig i sin situation när de gjorde en del kontroller under behandlingen själv.

I det kliniska arbetet har dialyssköterskan en viktig uppgift i att bistå patienten att uppnå 

förståelse för vilken central roll begreppet torrvikt har för dennes behandling. Vad begreppet 

står för utgör en barriär i kommunikationen mellan den dialysbehövande och dennes 

vårdgivare/sjuksköterska. Konklusionen i denna studie påvisar att det finns brister i 

kunskapsförmedlingen till dialyspatienter. Resultatet kan ha betydelse för fortsatt utveckling i 

den kliniska verksamheten. 

Nyckelord: Torrvikt, undervisning, dialys.



Abstract

The purpose of this study was to describe how haemodialysis patients perceive the concept of 

dry weight. The study used a descriptive design with a qualitative approach. Data was

collected through interviews with open questions. Ten interviews were carried out with 

participants at a dialysis unit in central Sweden. Manifest content analysis was used to analyze 

the material. The analysis resulted in six categories: presentment, ignorance, burden, 

empowerment, insight and neglection. The concept of dry weight is essential in the 

implementation of an adequate and safe hemodialysis treatment, since the dry weight control 

crucial aspects of the treatment regimen. The main results showed that few of the participants 

in the study had no idea of what the concept of dry weight was and what it meant. Some of the 

participants expressed a sense of alienation and felt that dry weight was a burden in everyday 

life. A few of the participants felt more involved of their situation when they did some checks 

during treatment itself. In the clinical work has dialysis nurse an important role in assisting 

the patient to achieve understanding of the crucial role that the concepts of dry weight are on 

their treatment. What the concept stands for is a barrier in communication between the patient 

and his/hers caregiver/nurse. The conclusion of this study demonstrates that there are gaps in 

knowledge mediation to dialysis patients. Results may be important for further development 

in the clinical practice.

Keywords: Dry weight, education, dialysis.
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1. Introduktion

1.1 Historik

I slutet av 1960-talet utvecklades en metod för permanent tillgång till blodbanan vilket ledde 

till att patienter med kronisk njurinsufficiens kunde få dialysbehandling. Före denna erövring 

var det inte möjligt att genomföra långvarig behandling med livsuppehållande dialys. 

Begreppet torrvikt är fundamentalt för genomförandet av dialysbehandling och lika gammalt 

som själva behandlingen. Definitionen av torrvikt har dock förändrats genom tiderna. 

Thomson med kollegor var de första att år 1967 definiera begreppet torrvikt som en 

minskning av blodtrycket till lägsta möjliga nivå genom ultrafiltration (1). Genom 

kontinuerlig forskning har dialysbehandlingen förfinats och den tekniska utvecklingen har 

medfört många nya behandlingsmöjligheter. Bland annat med förbättrad ultrafiltration och 

mätmetoder för behov av ultrafiltration. Kunskapsutvecklingen har bidragit till att 

definitionen av torrvikt reviderats. Den senaste definitionen är sammanställd år 2009 av

Agarwal och Weir. De föreslog en definition att patienten ska ha den lägsta vikt efter 

dialysbehandlingen som kan uppnås med det minsta upplevda symtomen av hypovolemi eller 

hypervolemi (2)

1.2 Njurinsufficiens

Njurarna upprätthåller kroppens vätske – och elektrolytbalans och producerar dessutom 

hormoner som deltar i regleringen av blodtrycket samt i bildningen av röda blodkroppar. 

Normalt har människan två njurar. Njuren är bönformad och ungefär stor som en knuten hand. 

Cirka två miljoner nefron finns i två friska njurar och dessa nefron erbjuder en god 

reservkapacitet för blodets rening. Detta innebär att även vid nedsatt njurfunktion så kan en 

tillfredsställande reningsfunktion upprätthållas utan att patienten får märkbara symtom (3).

Njurinsufficiens medför en ökning av risken av bland annat hjärt-kärlsjukdomar och därmed 

en förkortad livslängd (4). Det finns två former av njurinsufficiens: akut och kronisk (3).

1.2.1 Akut njurinsufficiens

Denna form utvecklas snabbt mellan ett par timmar till några veckor. Den akuta 

njurinsufficiensen korrigeras spontant av kroppen i många fall men ibland kan den leda till 

kronisk njurinsufficiens med en bestående nedsatt njurfunktion som följd. Inte förrän 

njurfunktionen har reducerats till ca 50 % av sin kapacitet uppträder några symtom. Symtom 
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som illamående, trötthet, ökande eller minskande urinmängder samt törst uppkommer vid ca 

30 % njurfunktion. Ökade besvär med illamående, kräkningar, diarréer samt 

blödningsbenägenhet tillkommer vid ca 20 % njurfunktion. Patienterna besväras ofta av 

samtliga symtom när enbart 5 – 10 % av njurfunktionen återstår. Orsaker till akut 

njurinsufficiens kan vara kraftigt försämrad genomblödning av njuren som vid blodförlust, 

vätskeförlust, septisk chock eller kardiogen chock. Även toxiska njurskador som vid t ex 

svampförgiftning och urinavflödeshinder kan vara en orsak. Om den akuta njurinsufficiensen 

inte behandlas effektivt så kan den övergå till en kronisk njurinsufficiens (5).

1.2.2 Kronisk njurinsufficiens

Kronisk glomerulonefrit, kronisk pyelonefrit och diabetesnefropati är de vanligaste 

anledningarna till kronisk njurinsufficiens (6). Vid uppkomst av denna sjukdom börjar 

patienten behandlas mot sina symtom. Den höga kvävehalten samt andra toxiska produkter i 

blodet kan orsaka t.ex. huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter. När dessa symtom 

uppkommer är det en stark indikation för att starta dialysbehandling (5).  Dialys kan ske dels 

genom att blodet dialyseras genom bukhinnan, peritoneum, då man tillfört dialysvätska in i fri 

bukhåla, så kallad peritonealdialys (PD), eller genom att blodet får passera genom ett 

semiperabelt membran utanför kroppen, hemodialys (HD). Njurtransplantation är ytterligare 

ett behandlingsalternativ men på grund av brist på organ utgör det sällan ett lämpligt första 

hands alternativ (6).

1.3 Peritonealdialys (PD)   

Genom att tillföra dialysvätska, en steril balanserad salt- och sockerlösning, till bukhålan så 

kan man utnyttja bukhinnan som dialysmembran (7).  PD utförs vanligen kontinuerligt över 

hela dygnet, men kan också ges bara under natten. En tunn plastkateter ligger tunnelerad 

under huden på buken och passerar genom bukhinnan in i bukhålan. Dialysvätskan byts 4-5 

gånger dagligen och patienten kan själv sköta behandlingen vilket ger få inskränkningar i 

vardagen. Patienter med PD behåller ofta urinproduktionen under en längre tid och erhåller en 

jämnare dialys över dygnet jämfört med patienter med HD behandling (8).

1.4 Hemodialys (HD)

HD förutsätter att man har tillgång till blodbanan via en så kallad access. Genom att anlägga 

en arteriovenös fistel (AV-fistel) på ena armen utvecklas en ven med högt tryck från artären.  

Då erhålls en nödvändig tillgång till blodbanan genom att dialysnålar sätts i kärlet. Om 
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patientens egna kärl inte är tillräckligt stora kan man istället anlägga ett graft (konstgjort kärl) 

till en artär. Alternativt anläggs en dialyskateter (CDK) i vena cava superior genom punktion 

av något av de större kärlen på halsen. Vid dialysbehandlingen leds blod från patienten via 

dialyskateter/fistel i ett slangset genom dialysatorn (den konstgjorda njuren) som består av ett 

semipermeabelt membran jämte dialysvätska och ytterhölje, och sedan tillbaka till patienten. 

Dialysen sker i dialysatorn där molekyler som är mindre än de porer som finns i membranet 

passerar ut i dialysvätskan som omger membranen (enligt diffusionsprincipen). Vätska från 

patienten dras bort genom att man lägger ett negativt tryck (sug) på dialysvätskesidan, det vill 

säga ultrafiltration. Hemodialys sker vanligen 3-4 gånger per vecka i 4-5 timmar. Hemodialys 

sker antingen på sjukhus (instutionsdialys) eller i hemmet (hemhemodialys). De patienter som 

föredrar att sköta behandlingen i hemmet kan ha längre dialystider och dialysera sig oftare, 

vilket innebär att uremigraden blir lägre och som i sin tur leder till att långtidskomplikationer 

kan minska (9).

1.4.1 Limited Care (LC)

En variant av hemodialys är limited care (LC). Det är en behandlingsform där patienterna 

utför sin behandling själva men på institution. Patienterna får genomgå en teoretisk och 

praktisk utbildning som avslutas när patienten har uppnått givna mål. De får även skriva ett 

kontrakt där de tar på sig ansvaret för behandlingen de utför. Denna behandlingsform är en 

friare variant än vanlig institutions HD då patienten har möjlighet att utföra sin behandling när 

som helst under klinikens öppettider. LC patienterna har tillgång till personal om de skulle 

behöva (10).

1.4.2 Överskottsvätska och torrvikt

Dialysbehandling kompenserar dock inte en normal njurfunktion. Detta innebär att problem 

ofta uppstår på grund av att patienterna samlar på sig uremiska toxiner och överskottsvätska 

mellan behandlingarna (11).  Symptomen som kan uppstå är bland annat hjärtarytmier på 

grund av att kaliumnivåerna i kroppen påverkas. Klåda, illamående, nedsatt aptit är symptom 

på överskott av toxiner i blodet.  Patienten kan också besväras av hjärtsvikt, benödem och 

tungandning på grund av ökad vätskeansamling i kroppen. Detta kan också i svåra fall leda till 

lungödem. (12). Dialyssjuksköterskor får ofta en långvarig relation till patienterna och är 

därmed idealiska till att undervisa och uppmuntra de som har svårigheter att följa de vätske-

och kostrestriktioner som ordinerats för att undvika de behandlingsrelaterade problem som 

vanligen uppstår vid stora vätskedragningar såsom blodtrycksfall och sendrag (13).
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För att kunna beräkna hur mycket överskottsvätska patienten har och därmed bestämma hur 

mycket vätska som ska tas bort under dialysbehandlingen använder sjuksköterskan sig av 

begreppet torrvikt (14). Torrvikten är ständigt föränderlig och sätts utefter blodtryck och 

symptom såsom perifer svullnad och tungandning (15). En definition på torrvikt är den 

kroppsvikt som uttryckt i kilogram uppnås efter avslutad dialysbehandling och där ett 

normaliserat blodtryck bibehålls fram till nästa dialys utan blodtryckssänkande mediciner. 

Tanken är att den extracellulära vätskan och blodtrycket ska normaliseras efter behandlingen 

(14).

1.5 Problemområde

Begreppet torrvikt är grundläggande vid genomförandet av en adekvat och säker 

hemodialysbehandling, eftersom torrvikten styr avgörande delar av behandlingsregimen (2). I 

samråd med patienten använder dialyssköterskan torrvikt för att beräkna hur mycket 

överskottsvätska som ska ultrafiltreras bort under respektive behandling. Vid peritonealdialys 

är begreppet torrvikt inte lika framträdande då ultrafiltrationen utförs under hela dygnet och 

inte som vid hemodialys under ca 4 timmar tre gånger per vecka. I det kliniska arbetet har 

dialyssköterskan en viktig uppgift i att bistå patienten att uppnå förståelse för vilken central 

roll begreppet torrvikt har för dennes behandling (16). Vad begreppet står för utgör en barriär 

i kommunikationen mellan den dialysbehövande och dennes vårdgivare/sjuksköterska (17). 

Genomförd litteratursökning inom området identifierar flertalet medicinskt inriktade artiklar 

vilka bland annat fokuserar på klinisk medicinsk bedömning för fastställande av torrvikt och 

torrviktens betydelse för patientens överlevnad (18,19,20,21). Någon forskning som fokuserat 

på begreppet torrvikt ur patientens perspektiv har inte kunnat identifieras. 

1.6 Syfte

Syftet med studien var att beskriva hur hemodialyspatienter uppfattar begreppet torrvikt.

1.7 Frågeställning

Hur uppfattar hemodialyspatienter begreppet torrvikt?
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2. Metod

2.1 Design

Studien utnyttjar en beskrivande design med kvalitativ ansats (22).

2.2 Urval 

Kriterierna för att medverka i studien var att de presumtiva deltagarna skulle vara orienterade 

till tid och rum. De skulle även vara svensktalande och ha fått dialysbehandling i minst 1 år.

Kliniken där studien genomfördes låg i Mellansverige och hade ca 50 patienter i pågående 

dialysbehandling. Urvalet till studien var ett icke slumpmässigt urval, det vill säga ett 

bekvämlighetsurval. Det fanns 27 patienter tillgängliga utifrån nämnda kriterier och utav 

dessa valde 14 personer att deltaga i studien. Utav dessa 14 så föll dock fyra presumtiva 

deltagare bort innan datainsamlingen slutförts, två på grund av medicinska orsaker och två på 

grund av att dessa även hade kompletterande dialys i hemmet. Deltagarna i studien bestod av 

en kvinna och nio män i åldrarna 30 – 85 år. De hade haft dialysbehandling under 1- 6 år. 

Utav dessa tio deltagare handhade tre sin dialysbehandling själv på kliniken och resterande sju 

fick behandlingen utförd av personal på kliniken.

2.3 Datainsamlingsmetod

Datainsamlingen gjordes via intervjuer med öppen frågeställning. Intervjuerna genomfördes 

under maj och juni månad 2009. Författarna utgick ifrån en intervjuguide (bilaga 1) som 

skapats utifrån studiens syfte. Intervjuerna spelades in med hjälp av en Mp3 spelare. Därefter 

transkriberades och kodades intervjuerna med löpnummer. 

2.4 Tillvägagångssätt

Ansökan om tillstånd att genomföra studien erhölls från verksamhetschefen på den utvalda 

dialysmottagningen och hos det Forskningsetiska rådet på Högskolan i Gävle.  Information 

och en förfrågan att medverka i studien gjordes både muntligt och skriftligt via ett 

informationsbrev till patienterna (se bilaga 2). Informationsbrevet delades ut under pågående 

dialysbehandling. Förfrågan delades ut till de patienter som sköter sin behandling 

självständigt (limited care) och till dem som har institutions HD. Informerat samtycke till 

medverkan i studien lämnades muntligt till författarna. Författaren som arbetar på 

dialysmottagningen intervjuade de patienter som sköter sin behandling självständigt. Den 
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författare som har avslutat sin tjänstgöring utförde intervjuer på dem som erhöll hjälp av 

personalen. Intervjuerna skedde under pågående dialysbehandling vilket innebär att de 

intervjuade patienterna var uppkopplade till en dialysmaskin. De låg i en säng i en stor öppen 

sal med flera dialyspatienter i sin närhet. Störande moment under pågående intervjuer fanns 

såsom telefonsignaler, maskinlarm och vårdpersonal som utförde erforderliga kontroller under 

pågående dialysbehandling. 

2.5 Dataanalys

Manifest innehållsanalys användes för att analysera data. De transkriberade intervjuerna lästes 

igenom flera gånger. Meningar och stycken av text som hörde ihop genom sitt innehåll och 

sammanhang identifierades av författarna var för sig. Ord och meningar (meningsenhet) 

kondenserades. Därefter skedde en kategorisering av de kondenserade meningsbärande 

enheterna som hade ett liknande innehåll (23). Detta utförde författarna tillsammans. Det 

mynnade ut i sex kategorier. Externa läsare, inklusive författarnas handledare, kom fram till 

liknande kategoribenämningar. Exempel ur analysprocessen presenteras nedan (se tabell 1).

Tabell 1. Exempel ur analysprocessen

Meningsbärande enhet Kondensering Kategori
… ja jag skulle väl 
förklara det att jag 

kommer in på dialys och 
då räknar de ut hur 

mycket jag ligger över 
min torrvikt och hur 

mycket som ska dras… är 
det viktigt med torrvikt? 
… det är väl någon vikt 
man ska väga som de 
koncentrerat sig på…

Är det viktigt?
Är väl någon vikt man 

ska väga?
Okunskap

Den vikt man har med 
normal vätskebalans…
Man passar sig för sånt 

här hemma(lyfter på 
muggen). … jag vet hur 

mycket jag får dricka och 
hur mycket jag kan gå 

upp i vikt.

Vikten man har vid 
normal vätskebalans.

Jag vet hur mycket jag får 
dricka.

Insikt

… jag kan väl knappast 
påstå att jag går omkring 
och känner nåt för 
torrvikten inte...

..har jag tänkt på 
det?(torrvikten)

Går inte omkring och 
känner nåt för torrvikt.
Har jag tänkt på det?

Ignorans
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2.6 Forskningsetiska överväganden

Ansökan till forskningsetiska rådet på Högskolan i Gävle gjordes. De etiska principer som 

Helsingforsdeklarationen rekommenderar följdes (24). Det fanns en risk att patienterna kunde 

känna sig i beroendeställning eftersom intervjuerna genomfördes av personal på kliniken. Det 

finns å andra sidan även möjlighet att patienter med dialysbehov kan få hjälp i större 

utsträckning genom denna studie. Sannolikheten att studien skulle göra större skada än nytta 

för deltagarna ansågs vara liten. Ansökan om tillstånd till berörd verksamhetschef på berörd 

dialysmottagning gjordes. Information och förfrågan om att deltaga i studien lämnades till 

utvalda patienter via informationsbrev. Materialet behandlades konfidentiellt. Den ena av 

författarna har avslutat sin tjänstgöring på dialysmottagningen och var den som utförde 

intervjuerna på de ordinarie hemodialyspatienterna och den andra författaren utförde 

intervjuerna på de patienter som sköter sin dialysbehandling självständigt och därmed inte var 

i någon beroendeställning gentemot författarna. 

3. Resultat

Analysarbetet resulterade i sex kategorier (figur 1). De formulerade kategorierna redovisas i 

texten nedan och illustreras med citat.

3.1 Kategorier

Fig. 1. Sammanställning av identifierade kategorier

Överlämnande

Börda

Okunskap

Delaktighet

Insikt

Ignorans

Torrvikt
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3.1.1 Överlämnande

Några av de intervjuade beskrev en känsla av ”utanförskap” när de började med dialys. De 

lämnade över sin sjukdom och ansvaret för behandlingen till personalen på mottagningen. De 

var då ofta så fysiskt utmattade på grund av sin njursjukdom att de inte orkade ha ett 

engagemang i behandlingen och begreppet torrvikt. Att starta en dialysbehandling innebar 

ofta en stor stress och ett stort trauma för patienten. De hade en känsla av att inte kunna 

påverka sin situation. Hela livssituationen blev upp och ner vänd och de överlät därför till 

personalen att fatta alla beslut angående torrvikt och dialysbehandling. Begreppet torrvikt 

nämndes av personalen vid varje dialystillfälle i början, men eftersom patienten inte var 

mottaglig för information vid de tillfällena var begreppet bara ett ord de hörde men inte 

förstod innebörden av. 

”Det är väl någon vikt man ska väga som dem koncentrerar sig på…//…expertisen…ni t ex 

som är utbildade och vet ju…vad torrvikten helst ska vara då ” (Nr 3)

”Jag tänkte aldrig så speciellt på det. Det måste bara gå det här. Andra fick sköta om det här 

och ta beslut och allting ” (Nr 9)

”Ja dem där uppe på lasarettet påstår att torrvikt är vad jag skulle ha … Den vikt jag skulle 

ha” (Nr 5)

3.1.2 Okunskap

Några av deltagarna i studien påvisade okunskap om vad torrvikt är. När de skulle beskriva 

begreppet torrvikt var det ett fåtal som med ord kunde beskriva det. Även fast man varit 

dialyspatient i flera år visste man inte vad ordet torrvikt innebar. Patienten förstod inte hur 

viktigt torrvikt är för att få en optimal dialysbehandling. De insåg inte att torrvikten kunde 

påverka hur de mådde mellan dialysbehandlingarna och att det var något som de själva kunde 

styra över. 

”Är det viktigt med torrvikt? ” (Nr 9)

”Men torrvikt det begriper ju inte folk” (Nr3)
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3.1.3 Börda

Flera av dialyspatienterna uttryckte en uppgivenhet och upplevde torrvikten som en börda i 

vardagslivet. De hade ständigt med sig i sina tankar hur mycket de druckit under dygnet och 

kände en press att hålla vätskerestriktionen. De nämnde att ställa sig på vågen före 

dialysbehandlingen var jobbigt och kändes som en börda. Flera uttryckte att de kände 

skuldkänslor när vågen visade för mycket viktuppgång. Även de patienter som var aktuella 

för en njurtransplantation upplevde dialysbehandlingen som en börda då väntan på en ny njure 

kunde vara en lång utdragen process. 

”Problem… //…väldigt svårt, väldigt svårt när man är törstig, det går inte...//…så fort man 

tar i någonting så tänker man vätska hela tiden. Det har varit otroligt svårt de här åren med 

det här med vätskebalansen. ” (Nr 4)

”Tycker jag att jag har druckit för mycket så får jag väldiga skuldkänslor” (Nr 7)

3.1.4 Delaktighet

Några patienter beskrev att de har valt att själva göra vissa kontroller under 

dialysbehandlingen och känner då att de blir mer delaktiga i sin situation. De räknar t ex ut 

hur mycket över sin torrvikt de väger före behandlingen och hur mycket vätska som 

därigenom ska dras bort. De kände att det var mer tillfredställande att vara engagerad i viss 

del av sin dialysbehandling. Några deltagare uttryckte att de kände en frihetskänsla när de 

skötte sin behandling självständigt och att de hade mer kontroll över sin situation. Det var 

roligt att få vara involverad i sin behandling och det stärkte patientens självkänsla.

”Jag har börjat att göra lite saker själv. Tar blodtryck och försöker säga vad dem ska dra för 

någonting. Så jag försöker värdera det och det verkar ha gått hyfsat i alla fall.” (Nr 7)

”Jag tycker att det är kul när man får kolla lite själv. Nu kan man ju få vara med och besluta 

lite vad som ska dras och så. Man får ju känna sig lite mer vad kallas det, deltagande. (Nr 9)
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3.1.5 Insikt

Ett fåtal av dialyspatienterna hade en del kunskap om begreppet torrvikt. De beskrev det som 

en relativ vikt som ständigt är föränderlig relaterat till kost och motion och att det är en vikt 

som de skulle ha haft om de hade haft en normal njurfunktion. 

”Det betyder… den vikt man har med en normal vätskebalans…//… den varierar ju beroende 

på hur mycket eller lite man äter och hur mycket man tränar sin muskelmassa.” (Nr 8)

”Men jag kan inte säga mer än att det är extravätskan som man drar på sig. Vätska va´. Som 

man inte skulle ha haft om man var normalt frisk.” (Nr 7)

”Man passar sig ju för sånt här hemma (lyfter på muggen). Så jag vet hur mycket jag får 

dricka och hur mycket jag kan gå upp i vikt och med dragning.” (Nr 2)

3.1.6 Ignorans

De flesta av dialyspatienterna i studien uttryckte ignorans över begreppet torrvikt. Några av 

de intervjuade uttryckte att de inte ens reflekterat över begreppet. 

”Är det (torrvikt) något jag borde ha tänkt på?” (Nr 3)

”Har jag tänkt på det (torrvikt)?” (Nr 1)

”Jag tänker ju aldrig på torrvikten när jag är hemma.......” (Nr 6)

”Jag går inte och tänker på…på torrvikten precis” (Nr 5)
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4. Diskussion

4.1 Huvudresultat

Huvudresultatet visar att det var få av deltagarna i studien som har någon uppfattning om vad 

begreppet torrvikt är och vad det innebär. En del av deltagarna uttryckte en känsla av 

utanförskap samt upplevde torrvikten som en börda i vardagslivet. Ett fåtal av deltagarna 

kände sig mer delaktig i sin situation när de gjorde vissa kontroller under behandlingen själv. 

Dessa deltagare hade även mer insikt i begreppet torrvikt än övriga deltagare. Konklusionen i 

denna studie påvisar att det finns brister i kunskapsförmedlingen till dialyspatienter.

Resultatet kan ha betydelse för fortsatt utveckling i den kliniska verksamheten genom att 

dialyssjuksköterskan får en större insikt i hur deltagarna i studien upplever begreppet torrvikt. 

Sjuksköterskan har då möjlighet att individualisera informationen om torrvikt till patienterna. 

4.2 Resultatdiskussion

Föreliggande studie är den första där man intervjuar dialyspatienter om deras uppfattning om 

begreppet torrvikt. Tidigare forskning fokuserar uteslutande på det medicinska, hur man 

fastställer torrvikt, vad det är definitionsmässigt och praktiskt. (18,19,20,21).

Därav finns det ej tidigare forskning gjord att jämföra resultatet med. Resultatet i 

föreliggande studie kunde efter analysarbetet fördelas in i sex kategorier. Dessa var 

överlämnande, okunskap, börda, delaktighet, insikt och ignorans. Enligt Charra definieras 

torrvikt såsom att: torrvikten är den kroppsvikt som uttryckt i kg uppnås efter avslutad 

dialysbehandling där ett normaliserat blodtryck bibehålles fram till nästa dialys utan 

blodtryckssänkande mediciner (14). Detta var en definition som endast ett fåtal av deltagarna i 

studien tycktes ha insikt i. Enligt Barnett m.fl. är dialyssjuksköterskan en idealisk person till 

att undervisa och uppmuntra de som har svårigheter att följa de som har vätske- och 

kostrestriktioner för att de ofta har en långvarig relation till patienterna (13). Resultatet i 

denna studie påvisar att det finns stora brister i kunskapsförmedlingen till dialyspatienter. 

Eftersom patienter i början av sin njursjukdom uttryckte att de kände sig traumatiserade och 

rädda måste sjuksköterskan ha återkommande undervisning med patienterna (25).

I Castners artikel framkom att symtom som illamående, klåda, ökade eller minskade 

urinmängder samt ödem uppkommer vid minskande njurfunktion (26). Detta är något som 

visar på att dialyspatienter inte är friska nog att ta till sig information om sin sjukdom och 

behandling vid dialysstart utan det bör upprepas genom kontinuerlig undervisning. Om 
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patienterna får undervisning om sin sjukdom och de behandlingsalternativ som finns redan i 

början av sin diagnos visar Clarkson m.fl. studie på att de känner mindre oro och 

behandlingsstarten kan skjutas fram (17). Att deltagarna i föreliggande studie hade 

knapphändiga kunskaper om begreppet torrvikt talar för att sjuksköterskeprofessionen måste 

hitta nya vägar att delge dialyspatienterna sina kunskaper. Chamney skrev att bekymmer ofta 

uppstår med att patienterna samlar på sig överskottsvätska mellan behandlingarna (11). I 

föreliggande studie framgick att dialyspatienterna upplevde torrvikten som en börda i 

vardagslivet och kände en press att hålla vätskerestriktionen. De dialyspatienter som hade valt 

att göra en del kontroller under dialysbehandlingarna själv uttryckte att de hade mer kontroll 

över sin situation. Det stärkte patienternas självkänsla. Detta styrks av Pagels studie (25). Ett 

fåtal av deltagarna i studien hade en del kunskap om begreppet torrvikt. De uttryckte att det 

var en vikt som är ständigt föränderlig. I Raimanns studie sattes torrvikten utefter blodtryck 

och symtom såsom perifer svullnad och tungandning och är därför ständigt föränderlig (15).

4.3 Metoddiskussion

Valet av en intervjustudie gjordes för att det ansågs att det skulle vara den lämpligaste 

metoden att med en beskrivande design besvara aktuell frågeställning. Författarna ville att 

studien skulle bygga på de intervjuades egna beskrivningar av begreppet torrvikt. Den 

kvalitativa forskningsintervjun beskriver specifika situationer och handlingsförlopp ur den 

intervjuades värld enl. Kvale (23). Författarna bearbetade materialet med kvalitativ 

innehållsanalys enl. Graneheim och Lundman (27). Studiens trovärdighet har analyserats med 

hjälp av följande begrepp; ”dependability” med det menas pålitligheten hos materialet och 

instrumenten, ”credibility” som avser studiens trovärdighet, ”confirmability” som står för 

objektivitet och ”transferability” som avser studiens överförbarhet till andra dialysenheter. 

(22,27). För att förstärka pålitligheten, ”dependability”, i analysförfarandet har författarnas 

handledare följt arbetet under hela processen. För att förhindra att en förändring sker under 

analysprocessen bör en öppen dialog med handledaren föras (27). Deltagarna i studien bestod 

av 1 kvinna och 9 män i åldrarna 30 – 85 år. De hade startat sin dialysbehandling mellan år 

2003 och 2008. Utav dessa 10 deltagare så var det 3 deltagare som skötte sin dialysbehandling 

själv på kliniken och resterande 7 fick behandlingen utförd av personal på kliniken. Denna 

variation i gruppen stärker studiens trovärdighet,”credibility”. Citat användes för att stärka 

objektiviteten; ”confirmability”, i resultatredovisningen. När det gäller studiens 

överförbarhet,”transferability”, till andra dialysenheter så bedömer författarna att det är 

genomförbart då urvalsmetod, datainsamlingsmetod, analysprocess och resultat tydligt har 
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presenterats (27). Bekvämlighetsurvalet utgjordes av 10 hemodialyspatienter på en 

hemodialysmottagning. Enligt Sandelowski ansågs det vara ett rimligt antal för intervjuer i en 

homogen grupp (28). En av författarna jobbade på berörd klinik (HBA), därför valde 

författarna att den som jobbade på kliniken utförde intervjuerna med deltagarna som skötte sin 

behandling självständigt. Detta för att minska risken för att de övriga deltagarna skulle känna 

sig i beroendeställning. Intervjuguiden som användes fångade in det område som ville 

belysas. Enligt Kylen bör en intevjuguide innehålla mellan fyra och sex punkter. Sju blir för 

mycket och de bör då delas upp i undergrupper (29). Det som inte gjordes i denna studie var 

en pilotintevju. Enligt Hansagi och Allerbeck bör en provintervju göras innan studien startas

(30). Det författarna känner är att en provintervju borde ha utförts för att få en bättre inblick i 

hur en intervju kan utvecklas. Intervjuerna gjordes i en stor öppen sal under pågående 

dialysbehandling med andra dialyspatienter i närheten. Störande moment under pågående 

intervjuer fanns såsom telefonsignaler, vårdpersonal, maskinlarm m.m. Dessa störande 

moment gjorde att samtal mellan intervjuare och deltagare var svår att uppfatta för 

närliggande patienter. En konsekvens utav dessa störande moment kunde vara att 

tankeprocessen hos intervjuare och deltagare kunde påverkas. Vissa intervjuer var svåra att 

uppfatta när de transkriberades pga. de ovanstående störande moment som fanns. Enligt Kvale 

är det en bra förutsättning att samtalet på bandet är hörbart och att det inte förekommer 

bakgrundsljud (23). Deltagarna i studien erbjöds att bli intervjuad före, under eller efter 

dialysbehandlingen. Men alla deltagarna valde att bli intervjuade under pågående 

dialysbehandling. Fördelen med detta var att alla deltagare blev intervjuade i samma miljö. 

Nackdelen var att det i intervjumiljön fanns störande moment. För att undvika att egna 

värderingar lades in under analysarbetet har författarna arbetat på varsitt håll med att läsa 

igenom materialet, att ta ut meningsbärande enheter och kondensera. Därefter träffades 

författarna för att diskutera vilka kategorier som bäst uppfyllde studiens syfte och 

frågeställning. Det positiva var att författarna var överens om kategoribenämningarna och att 

de fick fram liknande kategorier på var sitt håll. Även externa läsare av resultatet kom fram 

till liknande kategoribenämningar. Författarna till föreliggande studie hade ingen erfarenhet 

av att utföra intervjustudier och detta kan ha påverkat datainsamlingen negativt. En mer 

erfaren intervjuare skulle troligtvis ha fått fram mer data från deltagarna. Det kan vara både en 

nackdel och en fördel att författarna kände deltagarna i studien. Fördelen kan vara att 

deltagarna kände förtroende och vågade uttrycka sina känslor på ett mer ingående sätt. 

Nackdelen kan vara att deltagarna kände författarna och därmed inte ville säga allt de kände. 
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4.4 Allmän diskussion

I resultatet i föreliggande studie har författarna sett att flertalet patienter inte förstår 

innebörden av begreppet torrvikt som litteraturen beskriver den. Denna studie visar att den 

aktuella klinikens sjuksköterskor har ett stort arbete framför sig med att ge återkommande 

undervisning till klinikens patienter då det förekom bristande kunskaper om deras egen 

behandling och sjukdom. Det är viktigt med återkoppling och att sjuksköterskan tar sig tid att 

sitta ner med patienterna under deras behandling och samtala kring dessa frågor och att 

patienten känner att det finns tid för dem att ställa frågor. Det är också viktigt att patienterna 

känner ett förtroende för personalen och att inga frågor är för ”dumma” för att ställa. Det är av 

stor vikt att även sjuksköterskan har en förståelse för att varje patient är unik och det är varje 

patients personlighet som avgör hur mycket information patienten kan ta till sig samt hur de 

tar till sig information. Här kan man använda sig av olika psykologiska behandlingsstrategier 

som t e x kognitiv beteende terapi. Det som var anmärkningsvärt var att många inte 

uppfattade torrvikt som om det berörde deras behandling, utan det var ”de” (personalen) som 

hade ansvar för den saken. Att omforma den teoretiska utbildningen för patienterna angående 

begreppet torrvikt borde ge stora vinster för patienternas behandling och välmående. 

Utbildning för dialyssjuksköterskor i patientundervisning borde också implementeras i den 

kliniska verksamheten. Skapandet av riktlinjer och rutiner kan underlätta det dagliga arbetet 

med att öka förståelsen för torrvikt. Skapandet av rutiner och riktlinjer bör göras av t ex 

forskare inom området. Idag kan man se att teori och praktik inte är i jämvikt. För att kunna 

utföra en behandling som har hög kvalitet gentemot patienten så behövs mer forskning i 

området. Förslagsvis skulle en större intervjustudie göras för att få omfångsrikare svar och 

därigenom kunna komma deltagarnas känslor och åsikter närmare. Man skulle även kunna 

göra en jämförande studie mellan patienter som utför sina behandlingar självständigt s.k. 

limited care och institutionsHD. Detta för att se om limited care patienter har någon större 

inblick i sin sjukdomsbild än övriga patienter. En studie skulle också kunna genomföras med 

andra frågeställningar om patienternas egna kunskaper om dialysbehandlingar. Detta för att se 

om de kan beskriva och har kunskaper om något annat än just begreppet torrvikt.
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