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Sammanfattning 
 

Syftet var att undersöka om det finns årstidsvariationer i hemodialyspatienters viktuppgång mellan 

hemodialysbehandlingarna (IDWG) och systoliskt eller diastoliskt blodtryck före 

hemodialysbehandling samt undersöka samband mellan temperatur och viktuppgång. Registerdata 

beträffande hemodialyspatienters blodtryck och vikt före respektive efter hemodialysbehandling 

från två konsekutiva år har inhämtats. Dygnsmedeltemperatur från SMHI har även registrerats. Data 

har analyserats statistiskt med variansanalys (envägs ANOVA) och Spearmans rangkorrelation. 

Resultatet visade att statistisk signifikant variation över årstid för blodtryck och IDWG fanns.  

Endast ett svagt samband hittades till temperatur. Vetskapen att det finns skillnad i blodtryck och 

IDWG över årstid är av stor vikt för personal som vårdar dessa patienter. Utifrån denna kunskap 

kan vårdpersonal lättare förstå, stödja och förebygga högt IDWG och blodtryck hos den enskilde 

patienten. Konklusionen i denna studie påvisar att det finns skillnad över årstid gällande IDWG, 

systoliskt och diastoliskt blodtryck vilket är viktigt för den kliniska omvårdnaden till patienten. 
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Abstract 
 

The aim was to examine whether there are seasonal variations in hemodialysis patients' weight gain 
(IDWG) and systolic or diastolic blood pressure before hemodialysis treatment and to examine the 
relationship between temperature and weight gain. Index Data on hemodialysis patients' blood 
pressure and weight before and after hemodialysis treatment from two consecutive years has been 
obtained. Average daily temperature from SMHI has also been registered. Data were analyzed 
statistically using analysis of variance (one-way ANOVA) and Spearman´s rangcorrelation. The 
results showed  significant variation over the season for blood pressure and IDWG, but only a weak 
correlation was found with average daily temperature. The notion that changes in blood pressure 
and IDWG during the season is very important for the staff who care for these patients. Based on 
this knowledge, staff can better understand, support and prevent high blood pressure and IDWG for 
the individual patient. The conclusion of this study demonstrate that there is a difference over the 
current season IDWG, systolic and diastolic blood pressure which is important for the clinical care 
to the patient. 
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1. Introduktion 

 

1.1 Njurfunktion och njursvikt 

Njurarna har flera viktiga fysiologiska funktioner. Några av dessa är utsöndring av slaggprodukter 

som bildas vid ämnesomsättning, samt avlägsnande av överflödig vätska från kroppen. Vid 

njursvikt finns ofta ett överskott av vätska i kroppen på grund av minskad urinproduktion. Genom 

utsöndring av överskottsvätska bidrar njurarna till reglering av både vätskebalans och blodtryck (1). 

Dessa komplikationer leder till förhöjt blodtryck och ökad belastning på hjärtat. 

Hemodialyskrävande (HD) uremi är en allvarlig sjukdom där mortaliteten är cirka 3-4 gånger högre 

än normalbefolkningens (2, 3). HD-behandling är livsuppehållande behandling för patienter med 

kronisk njursvikt (2). Vid HD-krävande njursvikt kan njurarna inte längre avlägsna toxiska ämnen 

eller vätska från kroppen (4). Under HD-behandling avlägsnas vätska. Vätskebalansen återställs i 

kroppen och blodtrycket stabiliseras (1). 

 

 

1.2 Blodtryck 

Förhöjt blodtryck ger en ökad risk att utveckla njursvikt. Normalt blodtryck ska ligga under 120 

mmHg systoliskt och 80 mmHg diastoliskt. Blodtryck mäts i mm Hg. Klassifikation av hypertoni är 

att blodtrycket ligger över 140/90. Man klassificerar blodtrycket i två grupper. Grupp ett har lindrig 

hypertoni medan grupp två har svår hypertoni. Till vilken grupp patienten tillhör bestäms av det 

systoliska blodtrycket. Risken att utveckla njursvikt ökar upp till tio gånger vid svår hypertoni, och 

ger snabb uremiprogress hos patienter med redan känd njursjukdom. Hos patienter med 

njursjukdom är hypertoni mycket vanligt eftersom njurarna, genom utsöndring av hormoner spelar 

en betydande roll vid reglering av blodtrycket (5). Flera faktorer som påverkar blodtryck hos HD-

patienter är ålder, hudfärg, kön, diabetes, användning av erytropoetin och rökning. Störst risk för 

förhöjt blodtryck är diabetessjukdom. Hypertoniregleringen är ofta otillfredsställande för kroniska 

HD-patienter trots att 58-82 procent av patienterna använder blodtryckssänkande läkemedel (6). 

Högt blodtryck är en riskfaktor för ökad uppkomst av kardiovaskulära sjukdomar och för tidig död 

(1). Kardiovaskulär sjukdom är den ledande orsaken till för tidig död hos HD-patienter. Risken ökar 

10 till 20 gånger jämfört med normalbefolkningen (7). Att utföra blodtryckstagning korrekt är 

viktigt eftersom det annars finns stor risk för felvärde. Patientens position och tid för vila innan 

blodtryckstagning har stor inverkan (8). Rätt utrustning ska användas såsom rätt storlek på 

blodtrycksmanchett och kalibrerad utrustning (9). Eftersom HD-patienter har sämre utsöndring av 

vätska finns risk för övervätskning. Detta påverkar i hög grad blodtrycket negativt. Det är därför av 
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största vikt att lagom mycket vätska avlägsnas genom HD-behandling och att patienten har rätt 

ordinerad torrvikt (7). 

 

 

1.3 Torrvikt 

I klinisk verksamhet definieras torrvikt som den nivå där fortsatt vätskedragning skulle ge 

hypotension, muskelkramper, illamående eller kräkning (10). En korrekt satt torrvikt är av största 

vikt eftersom den är utgångspunkt för hur mycket vätska som skall avlägsnas under HD-

behandlingen. Torrvikt ordineras av njurspecialist i samråd med patientansvarig sjuksköterska. En 

för högt satt torrvikt leder till otillräckligt avlägsnande av vätska med kronisk övervätskning som 

följd. Symtomen på övervätskning behöver inte vara tydliga eftersom vätska kan gömma sig i 

kroppens hålrum. Patienten som har minskat i kroppsvikt men bibehållit den torrvikt som ordinerats 

kan drabbas av svåra komplikationer såsom andnöd och lungödem. För lågt satt torrvikt ger stor 

vätskedragning med obehag för patienten som följd t.ex. blodtrycksfall och kramper (7). 

 

Den rätta torrvikten kan vara svår att fastställa då den hela tiden är föränderlig. En liten förlust av 

aptiten kan reducera kroppsvikt med flera kilo och därmed förändras patientens egentliga torrvikt 

(10). Torrvikt och nutritionsstatus bör således utvärderas minst fyra gånger per år (5). 

Sjuksköterskan arbetar nära patienten och möter samma patient flera gånger i veckan. Det innebär 

att sjuksköterskan snabbt ser tecken på stora och små förändringar, och kan relatera till tidigare 

erfarenheter och därigenom göra mer korrekta bedömningar än läkaren gällande förändring av 

torrvikten. De vanligaste orsakerna till komplikationer under HD-behandling relaterat till torrvikt är 

att patientens torrvikt är felaktigt ordinerad, vågen har visat fel vikt eller att vågen är felaktigt avläst 

(1). 

 

 

1.4 IDWG 

Interdialytisk viktuppgång (IDWG) är en vedertagen metod för att mäta vätskeintaget mellan HD-

behandlingar. IDWG utgörs av en patients viktuppgång mellan två HD-behandlingar och beräknas 

genom att vikten i början av en HD-behandling subtraheras från vikten efter föregående HD-

behandling. Hög IDWG innebär risk för högt blodtryck, hjärtsvikt, lågt S-natrium, perifera ödem 

och andningssvårigheter (11). Dagligt rekommenderat intag av vätska är 500 ml/dygn med tillägg 

av motsvarande urinmängd/dygn (12). 

 

HD-patienter som har högre IDWG än 5,7 procent av torrvikten har 35 procent högre mortalitetsrisk 

än de patienter med IDWG under 5,7 procent. Högst mortalitet sågs hos diabetiker med hög IDWG 
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(13). Många HD patienter har svårt att hålla vätskeintaget lågt beroende på olika faktorer (14, 15, 

16).  

 

Ett högt IDWG har ett direkt samband med bra nutritionsstatus, fastän högt IDWG för med sig 

negativa effekter som högre blodtryck. De fördelaktiga effekterna av hög IDWG gällande nutrition 

och överlevnadsprognos är större än de negativa följderna som påverkar blodtrycket. Det är av 

största vikt att skilja på tillfällen där hög IDWG beror på god nutrition jämfört med övervätskning, 

och att vi vårdpersonal som arbetar med dessa patienter ska vara varsamma med råd som kan 

påverka nutritionen negativt (17). De positiva effekter som påvisats gällande högt IDWG stämmer 

endast in på de yngre HD-patienterna och inte på de äldre (18). För den enskilde patienten är det 

viktigt att hålla IDWG lågt för att undvika komplikationer under HD-behandlingen. 

 

 

1.5 Törst/Drickbeteende 

Törst uppstår när osmoreceptorer registrerar en höjning av natrium i blodet eller en höjning av det 

osmotiska trycket. Detta gör att törstcentrum i hjärnan stimuleras. Torrhetskänsla uppstår i mun och 

svalg och det ökar intaget av vätska. Det finns viss svårighet att mäta törst eftersom det är en 

subjektiv känsla och olika mätmetoder används i olika studier. Dessa studier är därför svåra att 

jämföra  (19). Många av de patienter som har HD-krävande njursvikt upplever en våldsam törst. 

Försök har gjorts för att kartlägga graden av törst hos patienter. Med hjälp av VAS-skalan har 

patienter fått gradera sin upplevelse av törst. De patienter med hög IDWG känner starkast törst. De 

kräver även mer vätska för att släcka sin törst. Vätskerestriktion är den svåraste rekommendationen 

att hantera och efterfölja för den enskilda patienten. Det är därför en viktig uppgift för en 

njursjuksköterska att hjälpa patienter att följa rekommendationerna (20). Att bara ge information 

har inte någon större inverkan på drickbeteende ur ett långtidsperspektiv. Det krävs utbildning om 

varför det är viktigt att hålla nere vätskekonsumtion, vilka komplikationer patienter annars får och 

att lära sig förstå samband mellan dessa faktorer. En njursjuksköterska bör hjälpa varje enskild 

patient att kartlägga sitt drickbeteende. Genom kombination av medicinsk information och ett 

tydliggörande av beteende (kognitiv beteendeterapi) kan 2/3 av dessa patienter minska sitt IDWG 

(21, 22). 

 

En minskning av natriumhalten med 5 mmol i dialysat minskar en patients IDWG men inte 

upplevelse av törst (23). En HD-patient kan minska sin upplevelse av törst genom att minska intag 

av salt, ha god munhygien, suga på isbitar/citron, äta rå frukt/grönsaker, suga på hårda karameller 

eller tugga tuggummi (19).  
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1.6 Årstidsvariationer 

Tabell 1. Huvudfynd i årstidsvariationer i blodtryck (Bltr) och interdialytisk viktuppgång (IDWG). 

Författare År Land Fynd årstidsvariation 
Argiles 1998 Frankrike Bltr           

IDWG       
Ja 
Nej 

Tozawa 1999 Japan Bltr          
IDWG      

Ja 
Ja 

Fine 2000 Nord America Bltr          
IDWG      

Nej 
Nej 

Cheung 2002 America Bltr          
IDWG      

Ja 
Ja 

Argiles 2004 Frankrike Bltr 
IDWG 

Ja 
Ja 

Jyh-Chang 2007 Taiwan Bltr          
IDWG      

Ja 
Ja 

 
Flera studier har påvisat variation i blodtryck över årstid. Blodtrycket mättes före HD-behandling. 

Studierna visade på högre blodtryck under årstiden vinter än årstiden sommar. Urvalet baserades på 

HD-patienter som hade behandling tre gånger/vecka i minst sex månader (2, 24, 25, 26, 27). Att 

variation i blodtryck ses över årstid kan ha fysiologiska förklaringar. Exponering av kyla höjer 

blodtrycket genom aktivering av sympatiska nervsystemet. Värme sänker det perifera motståndet 

och blodtrycket sjunker (25). Blodtryck kan påverkas av värme/kyla men enligt Cheung och 

medarbetare beror skillnaden på individuella egenskaper hos patienten och inte på årstiden (26).  

Undantaget är en Nord Amerikansk studie som inte visade några variationer mellan variablerna 

över årstid. Skillnader mot de andra studierna var att i denna ingick patienter med 10 års högre 

medelålder, inte någon av patienterna åt blodtrycksänkande läkemedel och procenten diabetiker var 

högre (2). Högre medelålder och diabetes minskar kroppens förmåga att förändra blodtrycket (2, 

28). Fine och medarbetare menade att de variationer som påvisats berodde på skillnader i livsstil 

och inte på årstidsvariationer. Möjliga faktorer var stress, alkoholkonsumtion, matvanor och 

motionsvanor (28). 

 

Även IDWG var signifikant högre under årstiden vinter och lägst under årstiden sommar (25, 26, 

24, 27). En fransk studie genomfördes två gånger. I den första sågs variation över årstid endast i 

blodtryck men när den genomfördes igen sex år senare fann de signifikant samband även med 

IDWG. Den studien visade att IDWG  är den huvudsakliga faktor som påverkade blodtrycket hos 

HD-patienter. Desto högre IDWG, desto högre blodtryck sågs (2, 24). Det förhöjda blodtrycket och 

ökade IDWG kunde förklara varför det var högre mortalitet vintertid än sommartid (25).  

 

Oavsett orsaken till skillnaden i blodtryck och IDWG över årstid, kan medvetenheten att dessa 

variationer finns underlätta behandlingen av kroniskt HD-krävande patienter (26). I det kliniska 

omhändertagandet av denna patientgrupp finns behov av hjälpmedel och verktyg för att på bästa sätt 

kunna stötta patienten. Ett av verktygen är The health belief model. 
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1.7 The health belief model (HBM) 

Tabell 2. Modellens sex huvudgrupper. 

Upplevd känslomässig 
påverkan 

Varje persons livserfarenhet och upplevelser påverkar våra känslomässiga reaktioner. Accepterande av 
diagnosen, personliga bedömningar om ens egna psykologiska resurser och hur man känner inför sjukdom i 
allmänhet 

Upplevd svårighetsgrad Upplevelsen om hur allvarligt ett tillstånd är eller hur sjukdom påverkar individen. Vilka konsekvenser och 
svårigheter tillståndet ger. Hur det påverkar arbetet, familjen eller andra sociala relationer både känslomässigt 
och ekonomiskt. Upplevd känslomässig påverkan och upplevd svårighetsgrad tillsammans betecknas som 
upplevd hotbild 
 

Upplevda fördelar Individens uppfattning om given rådgivnings effektivitet i att reducera risk och konsekvens. Tron på 
tillgängliga åtgärder som finns att tillgå för att reducera sjukdomshot  
 

Upplevda hinder Individens upplevelse om de verkliga uppoffringar som hindrar individen att följa givna rekommendationer 
och råd. Kan vara ekonomisk kostnad, smärtsam behandling, tidsödande eller opassande handlingar 
 

Antydan till handling 
 

Strategier att aktivera egen beredskap. Individens syn på nivån av allvar framkallar kraften till handling. De 
tänkta fördelarna leder fram till handling. Den utlösande faktorn till handling kan komma inifrån själva 
individen eller aktiveras av en yttre faktor. Handling utlöses lättare i situationer där hotet är stort 
 

Egen tilltro till förmåga Genom träning få trygghet i sin egen förmåga att handla positivt. När modellen först utformades lades ingen 
större vikt vid denna punkt därför att förebyggande handling oftast var engångshandlingar tex. Accepterande 
av en specifik röntgen, undersökning för att förebygga sjukdom. Allteftersom modellen utvecklats har den 
börjat användas på allt större områden som kräver livslångt förändring av beteende t.ex. rökavvänjning  

 
En persons motivation för att uppnå ett gott hälsobeteende kan delas in i tre kategorier, individuell 

uppfattningsförmåga, förändring av beteende och förutsättning för handling. 

HBM fokuserar på att förstå vad som motiverar en person att engagera sig i eller inte engagera sig i 

hälsorelaterade handlingar som resulterar i en förändring av ett beteende. 

Centrala begrepp i modellen är upplevt hot, sjukdomens negativa konsekvenser, effektiviteten i 

handlingarna och förväntningar på den egna förmågan. Det upplevda hotet påverkas av om 

personen har accepterat den ställda diagnosen och hur allvarligt de ser på sjukdomen. De negativa 

konsekvenserna måste vara rimliga och de egna insatserna måste kännas effektiva. 

Att återfå känslan av att ha kompetens är mycket viktigt för en persons förväntningar på sin 

förmåga att klara av att förändra sitt beteende. En viktig strategi för att återfå en känsla av 

kompetens är färdighetsträning, vilket bygger på att man provar, lyckas och därmed känner sig allt 

säkrare på att utföra den aktuella aktiviteten. Om personen inte lyckas med att hitta en sorts strategi 

känner den stress i olika grader (29). 

 

 

1.8 Stressorer 

All sjukdom skapar en viss stress. Det är en reaktion på fara/skada och kroppen mobiliserar då ett 

försvar. Sjukdom är ett hot om att mista kontrollen över sitt liv. Social bakgrund och personlig 

karaktär har inverkan på hur vi hanterar stressorerna. Reaktionen kan vara ilska, depression, 

rädsla/oro, skuld, förskjutning eller allt som en mix. Reaktionerna är inte statiska utan kan pendla 

mellan varandra (30). Det finns flera olika sätt för den drabbade personen att hantera detta. Attack: 
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förändra situationen, fly eller förbereda sig inför faran. Palliativt: reducera känslorna och på så sätt 

minska oron t.ex. användning av droger, fysisk träning eller yoga (31). Specifika stressorer hos HD- 

krävande patienter var osäkerhet inför framtiden, att förlora kroppsfunktioner, att inte kunna resa 

som man vill och begränsningar i kosten såsom vätskerestriktioner (32).   

 

I en svensk intervjustudie undersökte man vad som framkallade lidande hos HD-patienter. De 

berörde sjukdom, HD-behandling, interreaktion mellan patient, personal och den enskildes 

personliga liv. Att vara beroende av en HD-maskin och att själva behandlingen tog lång tid gjorde 

att de kände sig frihetsinskränkt. Det var viktigt för patienten att bli sedd som en person med 

individuella behov, att känna sig välkommen av och bli behandlad av kompetent vårdpersonal. En 

kompetent sjuksköterska var en som visste vad hon gjorde och även såg patientens personliga 

behov. Större påfrestningar sågs hos dessa personer i privatlivet. De hade svårt att hålla ihop med 

sina partners och många förhållanden upplöstes (33). Liknande studie gjordes efter tre månader och 

resultatet visade att patienten ändrade hanteringen av situationen över tid, beroende på hur länge 

man varit sjuk, kön, ålder och utbildningsnivå (34). Att acceptera sitt beroende och få bibehålla sin 

autonomi lindrade stressen hos HD-patienter (33). Även könsbundna stressorer hittades. Män 

oroade sig mer för ekonomiska problem medan kvinnor kände att de önskade ha mer personlig 

kontakt med vårdpersonalen. Om vårdpersonalen har en god förmåga att bemöta patienters 

personliga behov och visar förståelse finns det möjligheter att minska deras stressorer och därmed 

öka patientens förutsättningar till följsamhet (35). 

 

 

1.9 Följsamhet 

I United States Renal Data System (USRDS) definieras följsamhet som viktuppgång mindre än 5,7 

procent av idealvikten mellan varje HD-behandling (10). Alla patienter är i någon grad oföljsamma. 

Ingen kan strikt följa alla rekommendationer till fullo (13, 36, 4). Patienter har i allmänhet svårt att 

följa ordinerade vätskerestriktioner. Endast 40 procent visar sig vara följsamma men så många som 

65 procent av patienterna uppfattade sig själva som följsamma. Det är inte lätt att ändra sitt 

drickbeteende och svårigheten för patienten att vara ärlig mot sig själv om hur stort det egentliga 

vätskeintaget är finns. De patienter som har kvar en viss del av sin urinproduktion har lättare att 

hålla viktuppgången under 5,7 procent (37). Ibland kan patienter ha både kunskap och vilja att följa 

rekommendationer men hade ändå stora svårigheter att i praktiken göra det (15, 16). Om patienters 

följsamhet blir bra eller dålig beror på den specifika personens egenskaper. Det är inte endast 

medicinska faktorer som påverkar, utan även psykologiska egenskaper, sociala förutsättningar, 

personens moral och den upplevda somatiska hälsan. Hur en person hanterar detta beror också på 

sammanhanget där sjukdomen uppstår (38, 39, 40). En studie visar att patienters följsamhet 
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grundlades under de första sex månaderna i HD-behandling. Efter sex månader har de svårare att 

ändra ett redan inlärt beteende. Viktigt är att i tidigt skede få patienten att känna sig delaktig i 

behandlingen, få patienterna att se möjligheter att påverka sitt eget liv istället för att se 

begränsningarna. Att utbilda en patient tillsammans med familjen och på så sätt påverka den sociala 

miljön har positiva effekter (12). Omvårdnadspersonal kan höja följsamheten hos patienten genom 

att stödja vänner och anhöriga till patienten t.ex. genom att ringa en gång i veckan. Dessvärre 

försvinner effekten efter tre månader om kontakten upphör. Lösningen är således kortsiktig. De 

patienter som har bäst problemlösningsstrategi har bättre följsamhet (40, 4).  

 

Ett problem är att de äldre patienterna ofta klassas som följsamma, men att de egentligen är 

undernärda. Äldre personer har minskad känslighet för smak, lukt och ofta minskad aptit. De har 

svårare att komma ut att handla och laga mat. Nutritionsstatus bör kontrolleras regelbundet på dessa 

patienter (42, 13, 43). 

 

 

1.10 Problemområde 

För HD-patienter avspeglas vätskekonsumtionen i IDWG. HD-sjuksköterskan har en viktig uppgift 

att hjälpa patienten hålla vätskeintaget lågt och därmed undvika övervätskningsrelaterade 

komplikationer. Med instrument som HBM skulle vi som vårdpersonal kunna ha möjlighet att 

hjälpa patienter att förändra deras beteenden genom kombinerad självinsikt, personlig utveckling 

och utbildning och därmed ges möjlighet till bättre självkontroll. Kännedom om att det föreligger 

årstidsvariationer i IDWG och blodtryck är till hjälp för  HD-sjuksköterskan i den individanpassade 

vården. Att årstiden påverkar IDWG och blodtryck hos den enskilde patienten kan öka patientens 

förståelse för hur yttre faktorer påverkar oss.  

 

 

1.11 Syfte 

Syftet var att kartlägga huruvida det föreligger årstidsvariationer i hemodialyspatienters 

interdialytiska viktuppgång systoliskt eller diastoliskt blodtryck före hemodialysbehandling. Syftet 

var även att testa samband mellan temperatur och interdialytisk viktuppgång respektive blodtryck. 

 

 

 

1.12 Frågeställning 

Föreligger det skillnader i IDWG mellan årstiderna? 
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Föreligger det skillnader i systoliskt, diastoliskt blodtryck före dialysbehandling mellan årstiderna? 

Hur starkt samband finns mellan blodtryck och temperatur? 

Hur starkt samband finns det mellan IDWG och temperatur?  

 

 

2. Metod 

 
 
2.1 Design 

Deskriptiv tvärsnittsundersökning med komparativa inslag. 

 

 

2.2 Urval  

Studien genomfördes som en kvantitativ studie med registerdata som grund med 

bekvämlighetsurval som urval (44). Populationen bestod av alla HD-patienter som hade HD-

behandling under en tidsperiod på två år vid en av Mellansveriges HD-enheter 2002-03-01–2004-

02-29 (n=47). Totalt 125 patienter fanns registrerade under tidsperioden. Inkluderingskriterier var 

att data var dokumenterad, att patienterna haft från tre till fem timmars dialysbehandling tre gånger 

per vecka under tidsperioden. Detta för att kunna möjliggöra en jämförelse av resultatet med 

tidigare gjorda studier med samma inkluderingskriterier (2, 24, 25, 26, 27).  Antalet patienter som 

hade dialys två gånger per vecka uppgick till 12 stycken. Denna grupp exkluderades för att 

viktuppgång mellan HD-behandlingarna generellt sett blir högre för denna grupp än för den grupp 

som har HD-behandling tre gånger per vecka. Antalet patienter som hade haft HD-behandling 

mindre än sex månader under aktuell tidsperiod uppgick till 66 stycken. Denna grupp exkluderades 

för att vikt och blodtryck förändras mycket första tiden i HD-behandling. Ofta är patienten rejält 

övervätskade vid HD-start och sjunker successivt i vikt när överskottsvätskan avlägsnas och 

adekvat torrvikt kunnat fastställas. Totalt uppfyllde 47 patienter inkluderingskriterierna. 

Medelvärde på patienternas ålder var 67, 45 år, medianen var 67 år. Av patienterna som ingick i 

studien var 26 kvinnor och 21 män, åldern varierade mellan 39-94 år.  

 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Avidentifierad datoriserad registerdata i form av vikt- och blodtrycksregistreringar inhämtades 

retrospektivt via ett redan befintligt registreringsprogram under den angivna tidsperioden. Alla 47 

patienters registerdata från samtliga dialysbehandlingar registrerades. Registerdata för två år valdes 
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för att få två perioder av samma årstid och på så sätt få ett större underlag, därav ett säkrare resultat. 

Vikt uppmättes i kilogram (kg) med en våg som är ackrediterad. Blodtryck uppmättes i mmHg med 

manuell eller automatisk blodtrycksmätare vilka kontrolleras av medicin teknisk personal på 

sjukhuset. Dygnsmedeltemperaturen uppmätt i Celsius inhämtades från Sveriges Meteorologiska 

och Hydrologiska Institut (SMHI) och registrerats manuellt årstidsindelat. 

 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Tillstånd för studiens genomförande inhämtades från aktuell kliniks verksamhetschef. Redan 

registrerad data såsom vikt, systoliskt och diastoliskt blodtryck hämtades från dataprogrammet 

MedRec för att sedan manuellt registreras i SPSS.  

 

 

2.5 Dataanalys 

Utifrån syfte och frågeställning bearbetades datainsamlingen i statistikprogrammet SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) för både deskriptiv och analytisk statistik. I den deskriptiva statistiken 

ingick medelvärde, variationsvidd samt standardavvikelse. För att kunna påvisa skillnader i IDWG 

och blodtryck mellan årstiderna har data analyserats med variansanalys envägs ANOVA. Alla åtta 

årstidsperioderna testades mot varandra men även testning inom åren gjordes för att se om 

skillnader fanns inom de två åren. I alla testsituationer bedömdes p-värden<0,05 som statistiskt 

signifikant skillnad. Varje patients medel IDWG och blodtryck för respektive årstid och år har 

beräknats. Även undersökningsgruppens samlade IDWG och blodtryck i respektive årstid har 

beräknats både under år ett och år två. För att beräkna IDWG subtraherades vikten före 

dialysbehandling från vikten efter föregående behandling. Registreringar under mars till maj månad  

tillfaller våren, nästkommande kvartala månader tillfaller sommaren respektive hösten och 

december till februari tillfaller vintern. För analys av samband mellan IDWG och 

dygnsmedeltemperatur, blodtryck och dygnsmedeltemperatur har Spearmans 

rangkorrelationskoefficient använts.  

 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

I och med att data är avidentifierade upprättades inte något personregister enligt PuL utan det 

register som upprättades är en förteckning över vikt- och blodtrycksregistrering som inte kan 

härledas till enskild person. Vikt- och blodtrycksregistreringar ingick i dagliga dialysrutiner.  
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Verksamhetschefen ansvarar för bedömning ifall avidentifierade uppgifter får inhämtas. Studiens 

syfte är att förbättra kvalitén av vården på den lokala enheten och därför krävs inget tillstånd från 

etisk kommitté. 

 

 

3. Resultat 

 

 

Resultatet redovisas dels i tabellform, figurer och verbalt i skrift. I tabell 3 redovisas medelvärdet 

(m), standardavvikelse (sd), och variationsvidd (r) i IDWG, systoliskt och diastoliskt blodtryck före 

dialys vid respektive årstidsfördelat över två år. Medelvärdet i IDWG varierar mellan 1,9 kg-2,2 kg. 

Lägsta uppmätta värdet är 0,0 kg och det högsta uppmätta värdet är 7,9 kg. Medelvärdet i systoliskt 

blodtryck varierar mellan 145,2-152,8 mmHg. Lägsta uppmätta värdet är 60 mmHg och det högsta 

uppmätta värdet är 249 mmHg. Det dialstoliska blodtryckets medelvärde varierar mellan 79,1-82,1 

mmHg. Lägsta uppmätta värdet är 25 mmHg och det högsta uppmätta värdet är 140 mmHg. 

 

 

Tabell 3. Medelvärde (m), standardavvikelse (sd) och variationsvidd (r) för IDWG, systoliskt och 

diastoliskt blodtryck årstidsindelat under två år (n=47). 

Årstid IDWG (viktuppgång/kg) Blodtryck systoliskt mmHg Blodtryck diastoliskt mmHg 
  m sd r m sd r m sd r 
Vår år 1 2.1 1.4 0.0-7.6 152.8 26.0 95-249 82.0 13.1 40-121 
Som år 1 1.9 1.3 0.0-7.3 148.3 24.2 80-232 80.4 12.4 50-135 
Höst år 1 2.0 1.3 0.0-6.6 148.1 25.2 75-227 80.4 13.0 31-120 
Vint år 1 2.1 1.3 0.0-7.9 150.9 25.1 87-230 80.7 12.8 50-128 
Vår år 2 2.2 1.3 0.0-7.4 152.6 27.5 75-230 82.1 16.0 40-140 
Som år 2 2.1 1.4 0.0-6.9 147.2 26.8 60-234 78.9 15.0 40-124 
Höst år 2 2.1 1.3 0.0-6.8 146.7 24.9 78-220 80.3 13.5 40-130 
Vint år 2 2.0 1.2 0.0-6.2 145.2 25.7 85-245 79.1 13.5 25-130 

 

För att påvisa skillnader i blodtryck årstidsindelat testades dessa data på samma sätt. Signifikant 

skillnad sågs i systoliskt blodtryck beräknat på hela undersökningsperioden (F=12.142;df7, 

p<0.001). Test inom åren visar en signifikant skillnad, år ett (F=8.104; df3, p<0.001) och år två 

(F=16.163; df3, p<0.001). Signifikant skillnad fanns även i diastoliskt blodtryck hela 

undersökningsperioden (F=7.426;df7, p<0.001), även inom år ett (F=3.727; df3, p<0.011) och år 

två (F=10.946;df3, p<0.001). Signifikanta skillnader i IDWG, systoliskt och diastoliskt blodtryck 

påvisas mellan årstiderna under den totala mätperioden under två år. Även signifikanta skillnader 

påvisas inom år ett och år två. 
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I tabell 4 redovisas medeltemperaturen årstidsfördelad. Medelvärdet varierar mellan -2,8-(-5.3) 

vintertid och 15,9-17.4 grader sommartid.  

 

 

Tabell 4. Dygnsmedeltemperatur (m), standardavvikelse (sd) och variationsvidd (r) i 

yttertemperatur årstidsindelat under två år. 

Årstid m sd r 
    
Vår år 1 5.8 5.4 -6.1-15.5 
Som år 1 17.4 2.2 13.1-22.3 
Höst år 1 4.0 6,4 -12.8-18.0 
Vint år 1 -5.3 6.2 -20.5-4.0 
Vår år 2 5.2 4.9 -6.1-14.6 
Som år 2 15.9 3.2 8.4-22.6 
Höst år 2 5.4 5.8 -7.1-17.2 
Vint år 2 -2.8 4.9 -17.0-5.8 
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Figur 1. Figuren visar fördelningen i IDWG i kilogram årstidsfördelat, år ett och år två 

sammanräknade. Medelvärdet (m) i IDWG är 2,058 kg. Antalet mätningstillfällen n=7502. 
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Figur 2. Figuren visar medelvärdet (m) i IDWG i kilogram årstidsfördelat, år ett och år två 

sammanräknade. 

 

Visuellt kan man se högre IDWG under årstiden vår och lägst IDWG under sommaren. 

Vid varians analys påvisades en signifikant skillnad i IDWG över hela undersökningsperioden på 

två år (F=5.360; df7, p<0.001). För att påvisa att resultatet innefattar båda perioderna årstidsindelat 

testades varje år för sig med variansanalys. Resultatet visade signifikant skillnad även inom åren. År 

ett (F=4.062; df3, p<0.007). År två (F=6.231; df3, p<0.001). 

 

Vid testning av korrelation med Spearmans rangkoefficient mellan IDWG och diastoliskt blodtryck 

ses endast en svag korrelation (rho=0,110). Vid testning av korrelation mellan IDWG och systoliskt 

blodtryck blir resultatet svagt (rho=0,102). Korrelation testades också mellan IDWG och 

dygnsmedeltemperatur, men ingen kolleration sågs (rho=0,029). Sammanfattningsvis ses endast en 

svag korrelation mellan testad data, och ingen direkt koppling kan göras till att IDWG och 

blodtryck skulle följas åt över årstiderna. 

 

4. Diskussion 

 

 

4.1 Huvudresultat 

Huvudresultatet visar att det finns signifikanta skillnader inom variablerna i IDWG, systoliskt och 

diastoliskt blodtryck mellan årstid. Vid korrelationstestning med dygnsmedeltemperatur sågs 

däremot endast ett svagt samband. Ingen statistisk uträkning är gjord på dessa data, därför kan vi 

inte se vilken årstid som utmärker sig. Konklusionen i denna studie blir att det finns skillnad över 

årstid gällande IDWG, systoliskt och diastoliskt blodtryck. Det är därför viktigt att ta hänsyn till 
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vilken årstid det är när individanpassade omvårdnadsinsatser planeras för följsamhet till 

vätskerestriktion och blodtrycksbehandling. 

 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Det är allmänt känt att njursjuka patienter som är i behov av hemodialys har stora svårigheter att 

hålla ner vätskeintaget (12). Att ofta gå övervätskad ger i sin tur högt blodtryck och det kan ge svåra 

biverkningar för patienten (1). 

 

Resultat i den nu aktuella undersökning visar att det finns skillnader i IDWG, systoliskt och 

diastoliskt blodtryck över årstiderna, men inte vilken eller vilka årstider som utmärker sig. Visuellt 

sett ser man att IDWG , systoliskt och diastoliskt blodtryck är högre under årstiden vår (figur 2) 

men ingen statistisk beräkning är gjord. Tidigare gjorda studier visar på skillnader i blodtryck över 

årstid och enligt författarna är en av orsakerna temperaturförändringarnas inverkan på kroppen. 

Högre blodtryck ses under perioden vinter (2, 24, 25, 26, 27). 

 

En av skillnaderna mellan föregående gjorda studier är antalet diabetiker (0%-29%). Detta kan 

förklara viss skillnad i resultatet mellan studierna eftersom diabetiker har sämre  

förmåga att förändra blodtrycket (6). I den nu aktuella studien har antalet diabetiker inte 

kontrollerats.  

 

En studie visar ingen skillnad i blodtryck över årstid. Orsaken till att andra studier visar skillnad i 

blodtryck beror på olikheter i stressnivå, kost, motionsvanor hos den enskilda patienten snarare än 

klimatet (28). En annan skillnad är antalet användare av blodtryckssänkande läkemedel (0-50 %). 

Reglering av högt blodtryck genom blodtryckssänkande läkemedel förhindrar den naturliga 

regleringen av blodtrycket. I en undersökning som visade skillnader i blodtryck delades 

undersökningsgruppen upp. De som åt blodtryckssänkande läkemedel och de som inte gjorde det. 

De hittade endast skillnader i blodtryck över årstid hos de patienter som inte åt blodtryckssänkande 

läkemedel (25). I den nu aktuella studien har inte undersökningsgruppen uppdelats men enligt 

tidigare gjord undersökning äter 58-82 procent av patienter blodtryckssänkande läkemedel i någon 

form i Sverige (6). Det som motsäger denna teori är att den studien där ingen skillnad i blodtryck 

över årstid sågs åt inga patienter blodtryckssänkande läkemedel (28). Sannolikt finns fler 

parametrar som har avgörande betydelse. Några är ålder, erytropoetin användning, rökning, hudfärg 

och kön (6). Inga av dessa faktorer har beaktats i någon undersökning. Tidigare gjorda studier 

visade också på skillnader i IDWG över årstid. Högre IDWG sågs under perioden vinter (24, 25, 26, 

27). 
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IDWG påverkas i sin tur starkt av hur stor mängd urin patienten kan utsöndra och hur god 

följsamhet patienten har att följa restriktioner angående läkemedel och vätskeintag. De patienter 

som har kvar en viss del av sin urinproduktion har lättare att vara följsamma (12). I den nu aktuella 

studien var medelvärdet i IDWG något lägre 2.058 kg än i de innan gjorda  studierna 2.1-2.25 kg 

(2,28,25). 

 

Medeltemperaturen är också mycket lägre vintertid i Sverige än i de flesta andra studier. Vi har is 

och snö, och äldre människor stannar inomhus för de är rädda för att halka och bryta sig. Det kan 

därför vara svårt att se hur stor påverkan yttertemperaturen har på patienterna som ingår i denna 

studie. I vårat moderna samhälle behöver vi inte utsätta oss för så stora temperaturskillnader. På 

vintern har vi uppvärmning och på sommaren klimatanläggningar, bilar som tar oss till sjukhusen 

osv. Den undersökningen som inte visade på skillnader över årstid är den med klimatdata som 

stämde bäst överens med vårt klimat (28). 

 

I framtiden kan denna studie om den visar förekomst av årstidsvariationer i IDWG och blodtryck 

kunna ligga till grund för en fortsatt studie, exempelvis genom intervju/dagbok, titta på hur 

patienternas kost/dryckesvanor ser ut vid olika årstider.  

 

 

4.3 Metod diskussion 

Studien genomfördes som en kvantitativ studie med registerdata som grund. Att använda redan 

registrerad data kan ha sina nackdelar. Vågen som patienterna väger sig på kalibreras inte varje dag 

så risken för fel viktuppgift finns. Även personalens uträknande av vikt före och efter dialys kan 

vara felräknad. Ofta väger personalen patienten i rullstol vilket innebär att rullstolen måste vägas 

för att sedan subtraheras från den totala vikten. När patienten själv väger sig är det viktigt att stå rätt 

på vågen och inte ha ev. hjälpmedel utanför vågen. Utebliven vägning  pga.glömska eller att 

patienten är för sjuk för att kunna vägas är ett bortfall av data som kan påverka resultatet i studien. 

Även patienten själv kan manipulera med vikten genom att t.ex. inte kliva på vågen ordentligt. 

 

Torrvikt som läkare ordinerar stämmer inte alltid. Patienterna kan gå upp eller ner i vikt utan att 

torrvikt ändras och i dessa fall kan IDWG bli missvisande högt eller lågt. Även IDWG skiljer sig 

vid dialystillfällena. En gång i veckan blir det tre dagar mellan HD-behandlingarna och därmed 

oftast ett högre värde i IDWG. Några patienters data var inte kompletta över hela 

insamlingsperioden. Dödsfall eller start av dialysbehandling efter startdatum av insamlingsperioden 

kan göra att registreringarna i vissa årstider kan vara fler eller färre. Alla patienter som hade HD-
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behandling mindre än sex månader valdes bort. Inklucion av dessa gruppers data hade gett en 

missvisande bild av resultatet.  

 

Blodtrycksmätningar görs före HD-behandlingen. Dessa är inte standardiserade pga. det inte är 

dokumenterat med vilken metod detta görs. Det finns manuella och automatiska instrument att 

tillgå. Dessa två metoder kan skilja sig i värdet vid mättillfället. Det automatiska instrumentet är 

mer känsligt om patienter rör på armen vid blodtryckstagningstillfället eller om patienten har extra 

hjärtslag. De automatiska instrumenten finns även i två olika fabrikat. Registreringarna av data har 

skett manuellt i dataprogrammet SPSS för deskriptiv analys. Det kan innebära en viss risk för fel 

inmatning eftersom mängden data var stor och registreringarna skedde under en relativt lång period 

0402-0410. Fördelarna med registerdata är att underlagt i studien är stort, många patienters data har 

kunnat inhämtas, och kostnaden för inhämtad data är låg.  

 

När korrelation testades mellan dygnstemperatur och blodtryck/IDWG användes Spearmans 

rangkorrelation. Den dataanalysen valdes för att urvalet i undersökningsgruppen var begränsat och 

därför inte helt säkert kunde betraktas som normalfördelat. Risken för felaktiga slutsatser minskar 

om den ickeparametriska motsvarigheten till Pearsons analysmetod används. Skillnaden mellan 

testerna är inte stora och ickeparametriska tester är att föredra ifall forskaren är osäker på 

fördelningen av det han studerar (44). 

 

 

4.4 Allmän diskussion 

Denna studie kan ses som en pilotstudie över hur det ser ut just vid denna dialysenhet i mellan 

Sverige. Data har testats med envägs ANOVA för att påvisa skillnader mellan variablerna men  

ingen test har gjorts för att se var den påvisade skillnaden i materialet finns. Ytterligare forskning 

kan göras där man tittar på exakt var skillnaden i data finns.  

 

Hur stort vätskeintag patienten har beror mycket på hur patienten mår psykiskt. Enligt tidigare 

forskning beror det till största del på hur man kan hantera sin situation (39, 16). All sjukdom skapar 

en viss stress, och vi reagerar olika på påfrestningar. Genom att använda sig av HBM kan vi hjälpa 

patienten att få kontroll över sin svåra situation (29). Om patienten kan acceptera sitt beroende och  

bibehålla sin autonomi lindras stressen hos patienten (33). 

 

Patientens blodtryck är högre vid högt IDWG (1). Stöd, utbildning och hjälp att hantera situationen 

bör vara ett bra redskap för att kunna hjälpa patienten att hålla ner IDWG och därmed systoliskt och 

diastoliskt blodtryck (21, 22, 29, 4) utan att för den delen försämra nutritionsstatusen hos patienten 
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(17, 18). Det är viktigt att vårdpersonal inser vikten av att ge stöd till patienten. Att patienten är 

välinformerad och utbildad och att man under de första sex månaderna i HD-behandling är mest 

påverkbar och att det är där vi måste lägga resurserna och stödet (13). Att ge information till 

patienten om att skillnader finns i IDWG och blodtryck mellan årstider ger patienten insikt och 

förståelse. 

 

Konklusionen blir att det är viktigt att ta hänsyn till vilken årstid det är när individanpassade 

omvårdnadsinsatser planeras för följsamhet till vätskerestriktion och blodtrycksbehandling för HD-

patienten. 
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