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Sammanfattning 

Studiens syfte var att beskriva hemodialyssjuksköterskors kunskaper om fosfater, 

livsmedel med ett högt fosfatinnehåll samt förmågan att omsätta den kunskapen till ett 

dagsintag. Metod: Designen var deskriptiv med komparativa och korrelerande inslag. 

En egenkonstruerad enkät användes med kunskapsfrågor som var indelad i tre teman; 

kroppen, livsmedel och dagsintag. Totalt 19 hemodialysenheter besvarade enkäten 

vilket gav en undersökningsgrupp med 181 respondenter. Statistiska uträkningar gjordes 

för sammanställande av antal poäng per tema och korrelation mellan kön, ålder, antal år 

som sjuksköterska och antal år inom dialys. Huvudresultatet var att respondenterna 

hade högst kunskap om hur fosfater påverkar kroppen med medelvärdet 7,6 poäng (76,4 

%) och lägst kunskap gällande att överblicka ett dagsintag 5,7 poäng (57,5%). Mellan 

en till 20 sjuksköterskor vid varje hemodialysenhet responderade med ett medelvärde 

mellan 16.0 och 25,5 poäng, medelvärde för alla var 20,0 poäng.  

Slutsatsen var att hemodialyssjuksköterskor har mest kunskap då det gäller kroppen 

och minst kunskap i att överblicka ett dagsintag. Högre ålder, fler antal arbetsår som 

sjuksköterska och inom dialys resulterade i högre kunskapsnivå när det gäller kroppen.  

 

Nyckelord: sjuksköterskans kunskap, fosfat, livsmedel, hemodialys, patientutbildning 

 

 

  



 
 

Abstract 

The aim of the study was to describe hemodialysis nurses knowledge of phosphates, 

foods with high phosphate content and the ability to translate that knowledge into a 

daily intake. Method: The design was descriptive with comparative and correlative 

features. A self-designed questionnaire with knowledge questions were used and 

divided into three themes: the body, food and daily intake. A total of 19 hemodialysis 

units responded yielding a study group of 181 respondents. Statistical calculations was 

made for the compilation of the number of points per theme and correlation between 

gender, age, number of years as a nurse and years with dialysis. The main results was 

that the respondents had the highest understanding of how phosphate affects the body 

with the mean 7.6 points (76.4%) and lowest knowledge to overview a daily intake 5.7 

points (57.5%). The hemodialysis units had an average between 16.0 and 25.5 points, 

total average was 20.0 points. 

The conclusion was that hemodialysis nurses have the highest knowledge about the 

body and the lowest knowledge to overview a daily intake. Hemodialysis nurses with 

higher age and more working years have greater understanding of the body.  

 

Keywords: nursing knowledge, phosphate, food, hemodialysis, patient education  
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1 Introduktion 

För patienter med kronisk njursjukdom är det vardagliga livet en kamp med 

matrestriktioner, dålig aptit och brist på ork för att laga mat (Uribarri 2009). Patienter 

med hemodialys måste dessutom tillbringa vanligtvis 12-15 timmar i veckan på 

hemodialysenheten, vilket i hög grad påverkar deras livssituation. Vid 

hemodialysbehandling förändras energi- och näringsbehovet vilket bland annat innebär 

att fosfatintaget bör minskas. Sjuksköterskor som arbetar med dialys bör ha kunskap om 

varför dialyspatienten ska undvika fosfat och om vilka livsmedel som innehåller fosfat. 

Dessa kunskaper är nödvändiga för att kunna motivera och informera patienten på ett 

bra sätt. Information om kostförändringar kan leda till minskad progression av njursvikt 

(Almås 2002). 

 

1.1 Fosfater i kroppen 

1.1.1 Fosfor och fosfater 

Fosfor (P) är ett ickemetalliskt grundämne, ett mineral, som i olika föreningar bildar 

fosfater (PO4). För att underlätta förståelsen i sammanhanget så kommer hädanefter 

formuleringen fosfater att användas. 

Fosfat är hos människor livsnödvändigt för alla kroppsliga funktioner såsom bildningen 

av ben och tänder, upprätthållande av syra-basbalansen, bildning av cellmembran och 

för ämnesomsättningen (Uribarri 2007, Ketteler 2011). Av all fosfat i kroppen återfinns 

85 procent i ben och tänder, tio procent i muskelmassa, nervsystem och andra organ och 

endast en procent fosfat återfinns normalt i extracellulärvätskan/serum (Uribarri 2007, 

Wegener 2011). 

 

1.1.2 Hormonpåverkan 

Fosfat upptas aktivt och passivt i tunntarmen och det överskott som finns i kroppen 

utsöndras genom urin eller avföring. Fosfat filtreras i glomerulus och reabsorptionen 

sker i den proximala tuben (75 procent) och distala tuben (tio procent), ungefär tio 

procent av all fosfat stannar kvar i urinen (Uribarri 2007). Regleringen av 

fosfatbalansen i kroppen sker främst genom njurarna. Initialt regleras detta av två 

hormoner; paratyreoideahormon (PTH) och fibroblasttillväxtfaktor 23 (FGF-23). PTH 

är snabbverkande och övergående medan FGF-23 är långtidsverkande och varaktig 

(Gonzáles-Parra et al. 2012). Höga värden av PTH och FGF-23 gör att fosfaters 

återabsorption efter filtrering minskar, detta för att få en normal fosfatnivå i serum 

(Kalantar-Zadeh et al. 2010, Martin & Gonzáles 2011, Gonzáles-Parra et al. 2012). 
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FGF-23 tros fungera som ett minneshormon, ungefär som HbA1C hos diabetiker 

(Ketteler 2011) och anses vara en biomarkör för fosfatretention (Martin & González 

2011). För personer med kronisk njursvikt upphör så småningom denna reglering och 

för mycket fosfat behålls i kroppen, vilket till slut orsakar hyperfosfatemi (Hruska et al. 

2009, Gonzáles-Parra et al. 2012).  

 

1.1.3 Kalcium-fosfatbalansen 

Fosfat frigörs och binds in i skelettet i en jämvikt tillsammans med kalcium. Kalcium- 

och fosfatbalansen störs då hyperfosfatemi hämmar aktiveringen av vitamin D till 

kalcitrol i njurarna vilket gör att kalcium inte upptas i tarmen (Aurell & Samuelsson 

2008). Låg kalciumkoncentration stimulerar paratyreoideakörtlarna till att producera 

PTH som verkar för att höja blodets kalciumkoncentration och det leder till sekundär 

hyperparatyreoidism. Kalcium frigörs från skelettet vilket gör att skelettet urkalkas 

(Almås 2009). Dessa störningar i kalcium-fosfatbalansen brukar sammanfattas i termen 

CKD-MBD och står för Chronic Kidney Disease – Mineral Bone Disorder (Aurell & 

Samuelsson 2008).  

 

1.1.4 Symtom vid hyperfosfatemi 

Hyperfosfatemi är allvarligt och vanligt förekommande tillstånd i ett senare skede av 

njursvikt. De höga PTH- och FGF-23-halterna tillsammans med stört kalcium-fosfat-

förhållande orsakar aterosklerotiska kalkutfällningar i hjärt- och kärlväggar och bidrar 

till ökad kardiovaskulär sjukdom och ökad dödlighet (Aurell & Samuelsson 2008, 

Shinaberger et al. 2008, Benini et al. 2011, Martin & Gonzáles 2011). Dessa 

kalkutfällningar kan även påverka andra vävnader som hud och ögon. Symtomen är 

klåda i huden och röda, ömma ögon, detta då ögats hornhinna och konjunktiva påverkas 

(Jenkins & Mahon 2008). Urkalkningen av skelettet leder till smärta i leder och ben 

(Almås 2002). 

 

 

1.2 Fosfater och livsmedel  

Rekommenderat fosfatintag för en frisk vuxen är 600 mg/dag, för gravida 700 mg/dag 

och för ammande 900 mg/dag. De rekommenderade värdena skiljer sig beroende på 

ålder och kön (Livsmedelsverket 2011). 
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1.2.1 Livsmedel och livsmedelstillsatser 

Livsmedel är enligt Nationalencyklopedin (2012) ”en produkt som kan användas till 

mat och dryck”. Fosfat finns i alla levande organismer och förekommer därmed i nästan 

alla livsmedel, speciellt de som är proteinrika (Kalantar-Zadeh et al. 2010).  

Livsmedelstillsats är ett ämne som tillsätts för att förlänga hållbarhet, förbättra färg och 

smak och för att behålla fukt (Kalantar-Zadeh et al. 2010, Nationalencyklopedin 2012). 

Fosfat är huvudingrediensen i många tillsatser och konserveringsmedel som används i 

processade livsmedel. Vanliga livsmedel att hitta dessa tillsatser i är dryck/läsk, 

processat kött, frusna färdigrätter, flingor, bredbar ost, snabbmat och färdiga 

bakprodukter som kakor och bullar (Kalantar-Zadeh et al. 2010). Tillsatser i processat 

kött och kyckling kan öka fosfatinnehållet upp till två gånger (Uribarri 2009). Benini et 

al. (2011) studie visar att skinka, kalkon och kyckling med fosfattillsatser på 

innehållsförteckningen ökade det totala fosfatinnehållet med 70 procent jämfört med 

samma köttvaror utan deklarerade tillsatser. Detta dolda fosfatinnehåll är svårt att 

kontrollera vilket ger problem för personer med njursvikt (Benini et al. 2011, Guida et 

al. 2011). 

 

1.2.2 Olika absorption i tarmen 

Fosfat i livsmedel finns i två olika former, organisk och oorganisk form. Organiskt 

fosfat finns naturligt som proteiner i livsmedel som t.ex. mjölkprodukter, kött, fågel, 

fisk och ägg. Dessa absorberas inte lika lätt som oorganisk fosfat i form av tillsatser 

eller som rester efter tillverkning/processning (Gonzáles-Parra et al. 2012). Mer än 90 

procent av allt oorganiskt fosfat absorberas i tarmen, jämfört med organiskt fosfat som 

har en absorption på mellan 40 och 60 procent. Organiskt fosfat från växtproteiner som 

t.ex. frön, nötter och baljväxter har dessutom lägre absorption (mindre än 50 procent) än 

organiskt fosfat från animaliskt protein (Kalantar-Zadeh et al. 2010, Gonzáles-Parra et 

al.2012). Gonzáles-Parra et al. (2012) studie av patienter med dialys som fick 

animaliskt respektive vegetabiliskt protein påvisar detta. De patienter som fick 

animaliskt protein hade högre fosfatnivåer och FGF-23-nivåer i serum än de som fick 

vegetabiliskt protein. Det är alltså inte enbart fosfatvärdet i ett livsmedel som avgör 

upptaget i kroppen.  

 

1.2.3 Drycker 

Patienter som genomgår hemodialys har normalt en vätskerestriktion på 500-

800ml/dygn, vilket gör att de bör välja ut lämplig dryck i flera avseenden (Almås 2002). 
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Savica et al. (2008) studie belyser dryckers betydelse när det gäller fosfatintag. Ett antal 

hemodialyspatienter intervjuades angående deras dryckesvanor och de angivna 

dryckerna testades för fosfatinnehåll. Över 74 procent drack rött vin, vitt vin, 

coladrycker och öl som hade det högst uppmätta fosfatinnehållet i fallande skala, dessa 

patienter hade även högre fosfatnivåer i serum än rekommenderat. De 

hemodialyspatienter som drack apelsinjuice, citronjuice och mineralvatten hade 

fosfatnivåer i serum inom riktlinjerna, dessa drycker hade dessutom de lägst uppmätta 

fosfatinnehållen.  

 

1.3 Behandling vid höga fosfatvärden 

1.3.1 Minskat fosfatintag 

Vid njursvikt i sent skede krävs dialys (hemo-/periteonaldialys) då bl.a. fosfat filtreras 

bort från blodet (Uribarri 2007). Den första åtgärden vid kronisk njursjukdom med höga 

fosfatvärden är att patienten måste minska sitt fosfatintag (Martin & González 2011). 

Särskilt oorganiskt fosfat och de livsmedel som har ett högt fosfatvärde per gram 

protein bör undvikas (Gonzáles-Parra et al.2012). Eftersom det föreligger ett nära 

förhållande mellan protein- och fosfatintag rekommenderas vanligtvis minskat 

proteinintag för att minska fosfatintaget och därmed fosfatmängden i serum (González-

Parra et al. 2012).  

 

En diet med låg proteinhalt leder dock vanligtvis till undernäring vilket ökar risken för 

sjukdom och dödlighet (González-Parra et al. 2012). Shinaberger et al. (2008) studie 

visar att kontrollering av fosfatintaget genom att minska proteinintaget orsakar mer 

skada än nytta. En proteinfattig diet ökar risken för malnutrition, undervikt och sänkta 

serumalbuminnivåer vilket förknippas med ökad dödlighet hos hemodialyspatienter. 

Patienter som genomgår dialys har dessutom större närings- och energibehov (Almås 

2002), speciellt hemodialyspatienter (Gardulf et al. 2011). Guida et al. (2011) påvisar 

problematiken i en interventionsstudie där interventionsgruppen fick ett 

proteinkoncentrat med lågt fosfatinnehåll. Detta reducerade fosfatintaget utan att minska 

proteinintaget och fosfatnivåerna i serum minskade jämfört med kontrollgruppen. För 

interventionsgruppen uteblev viktminskning och tecken på undernäring. Den 

proteinmängd en hemodialyspatient behöver inta ger alldeles för mycket fosfat, därför 

bör patienterna inta mat med ett lågt fosfatinnehåll per gram protein. 
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1.3.2 Fosfatbindare 

Fosfatbindare är läkemedel som används vid uppkomsten av hyperfosfatemi men bör 

helst användas innan tillståndet uppkommer (Martin & González 2011). Fosfatbindare 

hindrar tunntarmens absorption av fosfat (Ketteler 2011) och kan innehålla kalcium, 

aluminium, sevelamer eller lantanumkarbonat (Aurell & Samulsson 2008, Yamada et 

al. 2012). Fosfatbindare ska tas med mat och doseras efter vilken mat som intas. Högt 

fosfatintag och feldosering av fosfatbindande läkemedel gör att 40 procent av svenska 

patienter som genomgår hemodialys har fosfatnivåer över rekommendationerna 

(Gardulf et al. 2011). 

 

1.4 Sjuksköterskans ansvar 

Som sjuksköterska finns ett ansvar att informera och undervisa patienter och närstående 

(Socialstyrelsen 2005). Detta påverkar patientens motivation och förmåga att följa de 

kostrestriktioner som njursjukdom och dialysbehandling medför (Almås 2002). Att 

motivera och informera kräver även att sjuksköterskor har aktuell kunskap 

(Socialstyrelsen 2005). 

 

1.4.1 Individuell information 

Behovet av information är stort för patienter med hemodialys och deras anhöriga 

(Almås 2002). Lindberg et al. (2012) har utarbetat en kompetensbeskrivning för 

sjuksköterskor som jobbar med njursjukvård. En av kompetenserna handlar om 

information och lärande, vilket bland annat innefattar att sjuksköterskor ska kunna 

individualisera information efter patientens behov. Detta kan t.ex. vara att ge 

information om egenvård för att lindra obehag. Sjuksköterskor som arbetar inom dialys 

bör ha kunskap om kost och farmakologisk behandling för att ge information om 

egenvård. Detta individuella informationsbehov beskrivs även i en studie av Rantanen 

et al. (2008). Kunskap ökar patienternas förmåga till egenvård samt att kunna hantera 

och anpassa sig till sin sjukdom. Studien undersökte även patienters förväntan inför 

dialysbehandling, vilken visade att dialyspatienter förväntar sig att få kunskap om tester 

och behandling, men även om hur komplikationer förhindras och om sjukdomens 

prognos.  

 

Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson använder begreppen ansa, leka och lära för att 

beskriva vård. Lek och kreativitet kan användas för att komma närmare patienten och 

för att hjälpa denne att anpassa sig till en ny livssituation, vilket i hög grad berör 

patienter med dialys. Lärande främjar människans utveckling mot självständighet och 
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mognad, vilket gäller sjuksköterskan såväl som patienten. Sjuksköterskan kan skapa en 

trygg atmosfär och genom samspel få patienten att vilja lära sig att hantera sin situation 

(Eriksson 1997).  

 

1.4.2 Patientundervisning 

Reddy et al. (2009) enkätstudie påvisade vikten av att undervisa patienter som 

genomgår hemodialys om fosfat och fosfatbindare för att sänka fosfatnivåerna i serum. 

Interventionsgruppen fick utbildning om fosfat och fosfatbindare av en dietist medan 

kontrollgruppen fick traditionell vård. En månad efteråt delades enkäten åter ut och 

resultatet visade att interventionsgruppen fått bättre kunskap om fosfat och 

fosfatbindare. Under de fem månaderna studien pågick hade interventionsgruppen 

dessutom sänkt fosfatnivåerna i serum. I Sullivan et al. (2009) studie utbildades 

interventionsgruppen i att lära sig känna igen och undvika livsmedel med högt 

fosfatinnehåll och fosfattillsatser på snabbmatsrestauranger. Patienter kunde genom att 

aktivt välja livsmedel efter mängden fosfat och fosfattillsatser sänka sina fosfatnivåer i 

serum efter tre månader.  

 

Gardulf et al. (2011) studie visar att ett strukturerat, teambaserat utbildningsprogram 

ökade patienternas tillfredställelse och resulterade i högre kunskapsnivåer och lägre 

fosfatnivåer i serum. Interventionsgruppen i studien fick utbildning i 

kalcium/fosfatbalansen, lämplig kost och fosfatbindare. Patientundervisningen leddes av 

sjuksköterskor och målet var att ge kognitiv förståelse, ökad motivation för att ta ansvar 

för behandlingen samt att ge färdigheter att självständigt dosera fosfatbindare utifrån 

kostintag. Studien pågick under ett år och patienterna fick svara på en enkät före och 

efter utbildningen, blodprover togs under studiens gång.  

 

1.5 Problemformulering 

Tidigare studier visar att kunskap och utbildning spelar roll för dialyspatienternas 

fosfatnivåer i serum (Reddy et al. 2009, Sullivan et al. 2009, Gardulf et al. 2011). 

Studier beskriver även att både dialyssjuksköterskors och dialyspatienters kunskap om 

fosfater är sämre jämfört med andra näringsämnen som kalium, natrium och protein 

(Pollock & Jaffery 2007, Cupisti et al. 2012). Detta tillsammans med risker förknippade 

med höga fosfatvärden samt svårigheten med att hitta balans mellan fosfatrestriktion 

och proteinbehov motiverar till att undersöka kunskaper om fosfater. Endast en studie 

utförd i Sverige (Gardulf et al. 2011) beskriver kunskaper om kalcium-fosfatbalansen 

hos patienter men det finns inga studier som påvisar kunskaper hos svenska 
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hemodialyssjuksköterskor. Då hemodialyssjuksköterskor ska kunna informera och 

undervisa patienter är det av intresse av att undersöka vad de kan om fosfat och 

fosfatinnehåll i livsmedel. Det finns heller inga tidigare studier som beskriver förmågan 

att omsätta kunskapen om enskilda fosfatrika livsmedel till ett dagsintag.  

 

1.6 Syfte  

Syftet med denna studie var att beskriva hemodialyssjuksköterskors kunskaper om 

fosfater och livsmedel med ett högt fosfatinnehåll. 

 

1.7 Frågeställningar  

 Vad kan sjuksköterskor vid hemodialysenheter om fosfater och fosfatrika 

livsmedel? 

 Hur skiljer sig kunskaperna utifrån kön, ålder, utbildning och antal arbetsår?  
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2 Metod 
 

2.1 Design 

Detta är en empirisk tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Designen är deskriptiv med 

komparativa och korrelerande inslag (Polit & Beck 2008).  

 

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp  

Urvalet gjordes genom sannolikhetsurval med klusterurval där hemodialysenheter med 

presumtiva respondenter slumpmässigt tagits fram (Polit & Beck 2008). Alla 

sjuksköterskor på de slumpmässigt utvalda enheterna inkluderades. Lottningen gick till 

så att alla ortnamn där det fanns hemodialysenheter i Sverige skrevs ner på lappar och 

lades i en skål, en förteckning från Svensk Njurmedicinsk sjuksköterskeförenings 

hemsida användes (http://snsf.eu/kliniker). Ett sätt att öka generaliserbarheten av den 

population som ska undersökas är enligt Polit och Beck (2008) att välja deltagare från 

flera ställen. Lottningen gav en spridning över landet och inkluderade olika stora 

hemodialysenheter med ca 9-40 sjuksköterskor. Detta urval gav förutsättningar att 

uppfylla en god representation för undersökningsgruppen.  

Inklusionskriterier var sjuksköterskor som arbetade på utvalda hemodialysenheter i 

Sverige hösten 2012. Exklusionskriterier var sjuksköterskor som inte jobbade med 

hemodialys samt personal som inte var utbildade sjuksköterskor. Totalt 66 

hemodialysenheter fanns vid tillfället i nämnda förteckningen, varav 25 stycken 

slumpmässigt togs fram. Av de 25 hemodialysenheter som tillfrågades svarade 21 av 

dessa ja till deltagande. De fyra hemodialysenheter som tackade nej till deltagande 

uppgav tidsbrist, omstruktureringar och chefsbyten som skäl. De hemodialysenheter 

som tackade ja till deltagande tillfrågades om ungefärligt antal sjuksköterskor. Detta gav 

en undersökningsgrupp bestående av ungefär 422 sjuksköterskor på 21 

hemodialysenheter i Sverige under september 2012. Av dessa svarade 181 på enkäten 

fördelat på 19 hemodialysenheter. Demografisk data i form av kön, utbildning, ålder, 

antal år som sjuksköterska och antal år inom dialys presenteras i tabell 1 och 2. 

Av respondenterna uppgav 120 (68,6%) att de ger information om fosfater och 

fosfatbindare till patienterna och 55 (31,4%) svarade att de inte gör det. Sex 

respondenter valde att inte svara på frågan. Följdfrågan var hur ofta detta sker och dessa 

svar varierade mellan 0,5 gång/månad till 15 gånger/månad, vanligast var 1 gång/månad 

(41,2%). Av de som uppgett att de ger information valde 23 (19,2%) att inte svara eller 

svarade med ”ibland” eller liknande. 

http://snsf.eu/kliniker
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Fosfatansvarig sjuksköterska finns på hemodialysenheterna enligt 115 (63,9%) 

respondenter medan 65 (36,1%) respondenter svarade att det inte finns någon. En 

respondent svarade inte på frågan. På åtta av de 19 hemodialysenheterna förekom 

oenighet om fosfatansvarig sjuksköterska finns eller inte. 

 

Tabell 1. Kön och utbildning  

 Frekvens Procent (%) 

Kvinna 170 93,9 

Man 11 6,1 

Totalt 181 100 

Allmän Sjuksköterska 69 38,1 

Allmän Sjuksköterska med kurser inom 

njurmedicin/dialys 

95 52,5 

Specialistsjuksköterska 16 8,8 

Totalt 180 99,4 

Internt bortfall 1 0,6 

Totalt 181 100,0 

 

 

Tabell 2. Ålder, antal år som sjuksköterska och antal år inom dialys.  

 N Min Max M SD 

Ålder 177 23,0 64,0 43,1 9,8 

Internt bortfall 4     

Totalt 181     

Antal år som 

sjuksköterska 

180 0,5 42,0 15,9 9,4 

Internt bortfall 1     

Totalt 181     

Antal år inom 

dialys 

181 0,5 33,0 10,2 6,9 

Totalt 181     
N= antal, Min = lägst antal år, Max = högst antal år, M = medelvärde, SD = standardavvikelse 

 

2.3 Datainsamlingsmetod  

Datainsamlingsmetoden utgjordes av en enkätstudie med ett studiespecifikt 

frågeformulär med kunskapsfrågor riktade till sjuksköterskor som arbetar med 

hemodialys. Eftersom ingen enkät med kunskapsfrågor som motsvarade det författarna 

ville undersöka hittades konstruerades enkäten av författarna med hjälp av en 

dialyssjuksköterska och en dietist (bilaga 1). Riktlinjer för enkätutformning 

eftersträvades enligt Olsson och Sörensen (2011), ”entydighet, enkelhet, begriplighet, 

inga dubbla, ledande eller förutsättande frågor samt god svenska” (sid 151). Inspiration 
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hämtades från delar av utbildningsmaterial i tidigare interventionsstudier inom området 

(Shepherd et al. 1985, Reddy et al. 2009, Gardulf et al. 2011). 

 

Bakgrundsfrågor som kön, ålder och utbildning kompletterades med frågor om antal år i 

yrket samt antal år inom dialys. Frågan ställdes även om och hur ofta information 

angående fosfater/fosfatbindare gavs till patienten samt om det på avdelningen fanns 

någon fosfatansvarig sjuksköterska. Även två öppna frågor om vad fosfat/fosfater är och 

hur höga värden påverkar patienten med dialys fanns med. Denna del av enkäten gav 

inga poäng.  

Kunskapsfrågorna utgjordes av fem frågor som delades in i tre teman:  

Vad händer i kroppen; innebar att utse variabler som samverkar vid upprätthållande 

av fosfatbalansen och vad i kroppen som påverkas av höga fosfatvärden.  

Fosfatinnehåll i enskilda livsmedel; innebar att markera fosfatrika livsmedel samt att 

välja ut det minst fosfatrika livsmedlet av två alternativ.  

Fosfatinnehåll i dagsintag; innebar att utifrån tre dagsmenyer rangordna dessa utifrån 

fosfatinnehåll. Menyerna var tänkta att mäta sjuksköterskornas förmåga att omsätta sin 

kunskap om enskilda livsmedel till ett övergripande dagsintag. 

 

Rättningsmallen är framtagen utifrån livsmedelsverkets livsmedelstabeller 

(Livsmedelsverket 2011) och har genom face validity med dietist och innehåll i 

utbildningsmaterial från nämnda interventionsstudier (Shepherd et al. 1985, Reddy et 

al. 2009, Gardulf et al. 2011) validerats. Inget reliabilitetstest har utförts. 

 

För att minska pressen på respondenterna valdes enkätens frågor att inte numreras. För 

underlättande vid inläggning i statistikprogram och vid beskrivning av statistik och 

enkät har frågorna numrerats i efterhand. Ett mindre test gjordes (Jakobsson & 

Westergren 2005, Polit & Beck 2008, Olsson & Sörensen 2011) genom att tre 

provenkäter lämnades ut till tre personer, två sjuksköterskor och en studerande inom 

medicin. Syftet var att undersöka förståelsen av frågorna och efter detta justerades vissa 

ordval i enkäten.  

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Rekryteringen av deltagare började i maj 2012. Ett brev skickades ut till 

verksamhetscheferna på de utvalda hemodialysenheterna. I brevet redogjordes för syftet 

med studien samt att enheten tillfrågades om medverkan. Efter ca två veckor skickades 

påminnelse om svar ut via e-post vilket gav viss respons, ytterligare telefonsamtal 
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gjordes för att få ett svar. Telefonkontakten visade sig ge positiv respons, det gavs även 

en förklaring till ett avböjt deltagande. Här visade det sig även att vissa 

verksamhetschefer bytts ut och att informationen inte gått fram till alla. Vid bekräftelse 

på deltagande från avdelningschefen efterfrågades det ungefärliga antalet sjuksköterskor 

på mottagningen samt att en eller två kontaktpersoner skulle utses. Tanken var att 

kontaktpersonerna skulle ha ansvar för att enkäterna lämnades ut, att de samlades in 

igen, returnerades till författarna samt även lämna påminnelse till deltagarna vid ett 

tillfälle.  

Enkäterna skickades ut via brev i mitten av augusti 2012 till verksamhetscheferna som 

ombads lämna enkäterna till kontaktpersonerna. Tillsammans med utskicket av 

enkäterna skickades ett informationsbrev till kontaktpersonerna där deras uppgift 

beskrevs samt frankerat svarskuvert så att enkäterna i omgångar kunde returneras till 

författarna, alternativt uppgavs att de hämtades av författarna på plats. Enligt Polit och 

Beck (2008) ger påminnelser och bifogat svarskuvert en högre svarsfrekvens. Ett 

missivbrev bifogades varje enkät riktat till deltagande sjuksköterskor med information 

om studien samt om etiska principer och krav. Ett missivbrev fungerar även som 

motivation för deltagarna att svara (Polit & Beck 2008, Olsson & Sörensen 2011). 

Enkäterna samlades in av kontaktpersonerna på varje enhet och returnerades under 

september 2012. Påminnelser skickades ut av författarna via e-post efter två veckor 

samt efter ytterligare en vecka. Detta gav viss respons på hur långt utlämningen kommit 

och när returneringen skulle ske, ett slutgiltigt datum för retur av enkäter sattes upp. Där 

ingen respons mottagits och där e-post saknades skedde påminnelsen via telefon.  

 

2.5 Dataanalys 

Variabler för bakgrundsfrågor samt för rätta svar i kunskapsdelen matades in i IBM 

SPSS Statistics 20. Maximalt antal poäng för hela enkäten var 30 poäng, tio poäng per 

tema. Vad händer i kroppen gav 1 poäng/rätt svar, fosfatinnehåll i enskilda 

livsmedel gav 0,5 poäng/rätt svar och fosfatinnehåll i dagsintag gav 5 poäng/rätt svar. 

Innan analyserna utfördes granskades datamatrisen för att bedöma rimlighet och 

eventuellt hitta felinmatningar. Därefter togs tio procent av enkäterna ut och 

kontrollerades.  

Deskriptiv dataanalys användes för att visa kunskapsnivån och hur kunskaperna var 

fördelade. Medelvärde, variationsvidd och standardavvikelser räknades ut för hela 

enkäten men även för olika teman, per enskilda frågor och per hemodialysenhet. För att 

minska identifieringsmöjligheten för olika hemodialysenheter har författarna har valt att 

enbart presentera antalet deltagande respondenter för varje hemodialysenhet. 
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Komparativa analyser utfördes med oberoende t-test för att jämföra skillnader i kunskap 

mellan kvinnor och män. Även utbildningsnivån jämfördes med oberoende t-test för att 

jämföra skillnader i kunskap, detta efter att gruppen ”allmänsjuksköterskor med kurser 

inom njurmedicin/dialys” slagits ihop med gruppen ”specialistsjuksköterskor”. Detta 

gjordes efter bedömningen att dessa var likvärdiga i detta sammanhang och att den 

sistnämnda gruppen var liten.  

Korrelerande analyser gjordes med Pearsons produkt-momentkorrelationstest för att 

hitta eventuella samband mellan ålder, antal år i yrket samt antal arbetsår inom dialys 

med antal kunskapspoäng i enkäten.  

Frågorna som berörde information till patienten samt fosfatansvarig sjuksköterska lades 

även de in i statistikprogram och presenteras i löpande text. De två öppna frågorna 

hanterades manuellt och skrevs in i ett separat dokument och presenteras i löpande text. 

 

Efter insamling av enkäterna har även en bortfallsanalys gjorts (Polit & Beck 2008, 

Olsson & Sörensen 2011). Externa bortfall presenteras i tabell 3 och identifierades av 

enkäter som returnerats utan att lämnats ut samt enkäter från enheter där returnering helt 

uteblivit, dessa enheter har därmed uteslutits från studien. Interna bortfall identifierades 

som de enkäter där bakgrundsinformation saknades, dessa presenteras i tabellerna 1 och 

2. Svarsfrekvensen för studien beräknades till 48,9 procent, vilket presenteras i tabell 3. 

I enkäter där svar på kunskapsfrågor saknades valdes att mata in noll poäng för dessa 

svar, detta utifrån bedömningen att uteblivet svar är samstämmigt med att inte ha 

kunskap i frågan. 

 

Tabell 3. Externa bortfall och svarsfrekvens 

 N Externt bortfall Svarsfrekvens 

Utskickade  422   

Ej returnerade 41 41  

Ej utlämnade (skickade i retur) 11 11  

Totalt inkluderade 370   

Totalt besvarade 181  0,489189  

=48,9% 
N=antal enkäter/respondenter 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Skriftlig information om studien samt etiska principer och krav skickades till 

verksamhetschefen på de utvalda hemodialysenheterna vid förfrågan. Ett missivbrev 

med samma information skickades även med varje enkät. I informationen framgick att 

enkäterna behandlas konfidentiellt och att studien bygger på frivillighet (Polit & Beck 
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2008, Olsson & Sörensen 2011). Även kontaktpersonerna ombads behandla enkäterna 

konfidentiellt. Efter en påminnelse och utebliven inlämning bedömdes deltagandet som 

avböjt. Eftersom enbart sjuksköterskor deltog i studien bedömdes att en ansökan till 

etiska rådet inte behövde göras. 
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3 Resultat 

Resultatet i föreliggande studie presenteras i tabeller och löpande text utifrån syfte och 

frågeställningar. Svaren från de två öppna frågorna presenteras med exempel i löpande 

text. Poängfördelningen i enkäten samt skillnader i resultat mellan grupper presenteras i 

tabellform samt beskrivande text. Frågeställningarna besvaras utifrån de tre teman som 

enkäten är uppbyggd av. 

 

3.1 Beskrivning av kunskapen hos dialyssjuksköterskor 

3.1.1 Fosfor/fosfater och påverkan på kroppen 

Frågan om vad fosfor och fosfater är besvarades med olika utförlighet av 174 av 

respondenterna medan sju respondenter valde att inte besvara frågan. De vanligaste 

beskrivningarna var ett grundämne och/eller ett mineral. Salt och slaggprodukt förkom 

också som beskrivning. Utförligare beskrivningar förklarade bl.a. skillnaden/sambandet 

mellan fosfor och fosfat, exempelvis:  

 

”Fosfor är ett grundämne, det finns i livsmedel och i kroppen i form av fosfat.”  

”Fosfor – grundämne. Fosfater – en typ av förening, mineral.”  

”Grundämne som finns i alla celler, fosfater är en nedbrytningsprodukt av t.ex. 

proteiner.” 

”Mineral som finns i alla celler i kroppen, framförallt i skelett och tänder.”  

”Ämne som utsöndras till/från skelettet vid stimulans av PTH och D-vitamin för att 

hålla en jämn kalcium- fosfatbalans i blodet.” 

”Grundämne som finns naturligt i kroppen, nödvändig för ämnesomsättning, 

hormonbalans, benstomme, muskelfunktion, blodet mm.”  

 

Svaren på frågan hur höga fosfatvärden påverkar kroppen hos dialyspatienter varierade 

även den i utförlighetsgrad. Här valde 176 av respondenterna att besvara frågan medan 

fem valde att inte besvara frågan. Vanligast nämndes urkalkning av skelettet och 

förkalkning av hjärta och kärl som svar, även symtom som klåda och röda ögon 

nämndes flitigt. Exempel på beskrivningar är: 

 

”Obalans mellan kalcium, fosfat, PTH-värden. Förkalkning av kärl och hjärta, 

skeletturkalkning, klåda, hudproblem/sår, för tidig död, ledproblem, röda ögon.” 

”Kalket i blodet blir för lågt och då tas kalket från skelettet och leder då till skörare 

skelett. Försämring av blodkärlen. Ont i leder.” 
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”Njurarnas uppgift är att se till att restprodukter utsöndras, om inte dessa fungerar så 

måste fosfatet ta vägen någonstans och det hamnar då i hjärta, kärl och orsakar 

förkalkning.” 

”Kan ge hjärt- och kärlsjukdom, tillväxt av bisköldkörtelhormon p.g.a. minskat D-

vitamin i blodet.” 

”Det kan orsaka att skelettet urkalkas. Balansen mellan fosfat och kalk är som en våg, 

ena högt andra lågt. Kroppen strävar efter balans, kan lösgöra kalk ur skelettet.” 

 

3.1.2 Hemodialyssjuksköterskors kunskaper  

Tabell 4 presenterar poängfördelningen i enkäten i sin helhet utifrån respektive tema för 

alla respondenter. Svarsfrekvensen för varje rätt svar i enkäten presenteras i tabell 5, 6 

och 7 för att tydliggöra var kunskapen ligger och vilka kunskapsbrister som 

förekommer hos respondenterna. Alltså ska detta visa på vad flertalet respondenter kan 

och vad som varit svårare. 

 

Tabell 4. Kunskaper om fosfater 

 Maxpoäng Medelvärde SD N 

Kroppen 10,0 7,6 1,5 181 

Livsmedel 10,0 6,6 1,5 181 

Dagsintag 10,0 5,7 3,9 181 

Totalpoäng 30,0 20,0 4,9 181 
SD=standardavvikelse, N=antal enkäter/respondenter. 

 

Tabell 4 visar att medelvärdet för alla respondenter var 20,0 poäng (66,7 %) av 

maxpoängen 30,0 poäng. För temat kroppen var medelvärdet 7,6 poäng (76,4 %), för 

temat livsmedel 6,6 poäng (66,4 %) och för dagsintaget 5,7 poäng (57,5%). Detta visar 

att respondenterna utifrån enkäten har högst kunskap om hur fosfater påverkar kroppen 

och lägst kunskap gällande att överblicka ett dagsintag. 

 

 

Antalet respondenter från varje hemodialysenhet varierade mellan en till 20 och 

medelvärdet för varje enhet varierade mellan 16,0 och 25,5 poäng. Respondenten med 

högst resultat hade 29,5 poäng och respondenten med lägst resultat hade 7,5 poäng, 

vilket visar på en stor variation i kunskap. 
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3.1.3 Kunskaper för temat kroppen, livsmedel och dagsintag 

Tabell 5 visar svarsfrekvensen för rätt svar för temat kroppen. Gällande vilka variabler 

som påverkar fosfatbalansen är svarsfrekvensen för rätt svar relativt hög jämfört med 

andra enkätfrågor. Ca 90 procent av respondenterna har kunskap om att fosfater, 

kalcium och D-vitamin påverkar fosfatbalansen, 79 procent har kunskap om att 

bisköldkörtelhormon påverkar fosfatbalansen. Respondenterna har högst kunskap i att 

skelettet påverkas av högt fosfatvärde. Minst antal respondenter har svarat rätt om att 

huden och ögonen påverkas. 

 

Tabell 5. Fördelning över rätt svar Kroppen (N=181) 

 Antal 

rätt 

Procent (%) 

Vilka variabler samverkar för att upprätthålla 

fosfatbalansen? 

  

Intaget av Fosfat 168 92,8 

Intaget av Kalcium 165 91,2 

D-vitamin 161 89,0 

Bisköldkörtelhormon 143 79,0 

   

Vad påverkas av ett högt fosfatvärde?   

Skelettet 173 95,6 

Blodkärlen 158 87,3 

Hjärtat 134 74,0 

Lederna 115 63,6 

Ögonen 85 47,0 

Huden 80 44,2 
N=antal respondenter 

 

Enligt tabell 6 är mjölk/fil/yoghurt och ost de livsmedel med högst fosfatinnehåll som 

flest respondenter besvarat rätt. Rökt fisk, frukostflingor Allbran och vita bönor i 

tomatsås är de livsmedel där minst antal respondenter besvarat rätt. Tabell 6 visar även 

att havredryck och sorbet, smågodis och sylt/marmelad är de livsmedel med lägst 

fosfatinnehåll som flest respondenter besvarat rätt. Ostskivor är det livsmedel med lägst 

fosfatinnehåll som minst antal respondenter besvarat rätt.  

 

Av de livsmedelsalternativ som i enkäten varit fel svar har 47 respondenter (26,0 %) 

svarat att torkad frukt är ett fosfatrikt livsmedel, 37 respondenter (20,4%) har svarat 

gröt, 27 respondenter (14,9 %) har svarat pasta, 23 respondenter (12,7%) har svarat 

apelsinjuice och 21 respondenter (11,6%) har svarat att bröd typ skogaholmslimpa är ett 

fosfatrikt livsmedel. Dessa livsmedel har angetts som fosfatrika men flertalet av dem är 

främst rika på kalium. 
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Tabell 6. Fördelning av rätt svar för Livsmedel (N=181) 

 

 Antal 

rätt 

Procent (%) 

Livsmedel med högt fosfatinnehåll:   

Mjölk/fil/yoghurt 180 99,4 

Ost 177 97,8 

Glass 149 82,3 

Nötter 135 74,6 

Kött/fisk 105 58,0 

Choklad/kakaoprodukter 92 50,8 

Ägg 91 50,3 

Vita bönor i tomatsås 62 34,3 

Frukostflingor, Allbran 46 25,4 

Rökt fisk 43 23,8 

   

Livsmedelsalternativ med minst fosfor:   

Havredryck 167 92,3 

Sorbet 167 92,3 

Smågodis 166 91,7 

Sylt/marmelad 165 91,2 

Popcorn 163 90,1 

Apelsinläsk 144 79,6 

Risflingor 135 74,6 

Vitt ris 94 54,9 

Bönskidor 87 48,1 

Ostskivor 35 19,3 
N=antal respondenter 

 

 

Tabell 7. Poängfördelning för dagsintag (N=181) 

 Antal 

rätt svar 

Procent (%) 

Vilken dagsmeny innehåller minst fosfat?   

Dag 2 111 61,3 

   

Vilken dagsmeny innehåller mest fosfat?   

Dag 3  97 53,6 
N=antal respondenter 

 

Resultatet för antal rätt svar på temat dagsintag visar att menyn med minst 

fosfatinnehåll har varit något lättare för respondenterna att identifiera jämfört med 

menyn med mest fosfatinnehåll. 
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3.2 Kunskapsskillnader i grupper 

3.2.1 Skillnader i kunskap för kön och utbildning 

I tabell 8 framkommer en jämförelse mellan antal poäng i enkäten och kön samt 

utbildning. Ingen påvisad signifikans mellan poängen för kön kan påvisas (p<0,05), 

d.v.s. det förekommer ingen kunskapsskillnad mellan män och kvinnor. 

 

Studien visar heller inget samband mellan utbildning och antal poäng i enkäten. Det 

förekommer ingen kunskapsskillnad mellan respondenter som är allmänsjuksköterskor 

eller sjuksköterskor med kurser inom njurmedicin/dialys (inklusive 

specialistsjuksköterskor), detta varken för kroppen (p=0,050), livsmedel (p=0,341), 

dagsintag (p=0,564) eller totalpoängen (p=0,175). Dock ligger temat kroppen på 

gränsen för signifikans (p=0,050), beräknat för signifikansvärdet p <0,05. Internt 

bortfall för denna fråga var 3 respondenter. 

 

Tabell 8. Skillnader i kunskap för kön och utbildning 

  Kroppen Livsmedel Dagsintag Totalpoäng 

 T 1,227 1,619 -,537 ,680 

Kön P ,222 ,135 ,592 ,592 

 df 179 10,508 179 179 

 T -1,199 -954 ,573 -1,361 

Utbildning P ,050 ,341 ,564 ,175 

 df 178 178 178 178 
t=oberoende t-test, df=frihetsgrader, P=signifikans (<0,05) 

 

3.2.2 Skillnader i kunskap för ålder och antal arbetsår 

Det förekommer ett svagt positivt samband mellan ålder, antal år som sjuksköterska, 

antal år inom dialys och antal poäng i enkäten (p<0,01). Detta innebär att högre ålder, 

fler antal år som sjuksköterska samt inom dialys resulterat i fler poäng och alltså högre 

kunskapsnivå. Sambandet är svagare (r=0,235) för antal år inom dialys, något högre för 

ålder (r=0,260) och högst för antal år som sjuksköterska (r=0,288).  

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Tabell 9. Samband mellan kunskap, ålder och antal arbetsår 

  Kroppen Livsmedel Dagsintag Totalpoäng 

 R ,260** -,012 -,023 ,058 

Ålder P ,000 ,871 ,759 ,443 

 N 177 177 177 177 

 R ,288* ,026 ,013 ,108 

Antal år Ssk P ,000 ,727 ,868 ,150 

 N 180 180 180 180 

 R ,235** -,003 ,013 ,083 

Antal år Dialys P ,001 ,968 ,860 ,268 

 N 181 181 181 181 
r=Pearsons produktmomentkorrelation, P=Signifikansvärde (2-tailed), N=antal 

**. Korrelation är signifikant med nivå 0,01 (2-tailed) 
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4 Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat 

Medelvärdet för alla respondenter på hela enkäten var 20,0 poäng av totalt 30,0 poäng. 

Resultatet från enkäten visar att hemodialyssjuksköterskorna har bäst kunskap om hur 

fosfater påverkar kroppen, lägre kunskap om fosfatrika livsmedel och lägst kunskap 

gällande att överblicka ett dagsintag. Respondent med högst resultat hade 29,5 poäng 

och respondent med lägst resultat hade 7,5 poäng, vilket visar på en stor variation i 

kunskap.  

Det förekom ett positivt samband mellan kunskap om temat kroppen och ålder, antal år 

som sjuksköterska samt antal år inom dialys (p<0,01). Detta innebär att högre ålder och 

fler arbetsår resulterat i högre kunskapsnivå. Ingen signifikans förekom mellan övriga 

teman eller med totalpoängen. Ingen påvisad skillnad i kunskap förekom mellan män 

och kvinnor eller mellan utbildningsnivå hos respondenterna. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Eftersom knappt hälften av hemodialyssjuksköterskorna besvarade kunskapsenkäten 

kan resultatet endast representera dessa hemodialyssjuksköterskors kunskaper och bör 

därför beaktas med försiktighet. Urvalet blir därför inte representativt för populationen 

och resultatet kan därför inte generaliseras med kunskaper om fosfor och fosfatrika 

livsmedel hos hemodialyssjuksköterskor.  

 

Svaren på de öppna frågorna visar att de flesta vet vad fosfat är och hur kroppen 

påverkas av höga fosfatvärden. Svaren var mer eller mindre välskrivna, en del skrev ett 

eller två ord medan andra skrev långa, välskrivna svar. Värt att nämna är att det utifrån 

vissa formuleringar på de öppna frågorna märkts att en del respondenter sökt upp svaret 

i böcker eller på internet. På delarna i enkäten som gav poäng syntes också en del 

mönster med liknande svar från samma hemodialysenhet, detta tyder på att en del av 

respondenterna hjälps åt att fylla i enkäten. Svaren visar därmed inte respondenternas 

kunskap utan den kunskap de erövrat genom att aktivt söka svaret eller samarbetat. 

Enkäten har med andra ord utgjort ett lärotillfälle vilket författarna anser är positivt. 

 

4.2.1 Poängfördelning och kunskapsbeskrivning 

Medelvärdet för alla respondenter var 20,0 poäng vilket motsvarar 66,7 procent. 

Föreliggande studie kan inte jämföras med andra liknande studier eftersom enkäten 

aldrig tidigare använts, dock kan den procentuella andelen rätta svar gällande fosfater 
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från andra studier lyftas fram för att göra vissa jämförelser. I Cupisti et al. (2012) 

enkätstudie hade dialyssjuksköterskorna 55,6 procent rätt svar jämfört med patienterna 

som hade 38,4 procent rätt svar på frågor om fosfater. Enkätstudien visar också att både 

dialyssjuksköterskor och patienter har högre kunskap om andra näringsämnen (74,8% 

respektive 57,3%) än om fosfat. Att sjuksköterskor har högre kunskap om fosfat jämfört 

med patienter är förutsättningen för att sjuksköterskan ska kunna lära patienten. Pollock 

och Jaffery (2007) studie visar också att patienter med hemodialys hade 38 procent rätt 

på frågor om fosfater. Dessa två studier har använt samma frågeformulär. I studien 

Cupisti et al. (2012) sågs ingen skillnad i kunskap mellan män och kvinnor, vilket inte 

heller föreliggande studie visar.  

 

Det förekom stor variation i svarsfrekvens och antalet respondenter mellan de olika 

hemodialysenheterna vilket gör det svårt att dra någon slutsats eller jämföra dessa med 

varandra. Författarna kan bara konstatera att medelvärdet för de olika enheterna 

varierade mellan 16,0 och 25,5 poäng, vilket trots allt är tio poängs differens. 

Svarsfrekvensen varierade mellan 100 procent och 7,5 procent, vilket är en tveksam 

representation för kunskapen hos svenska hemodialyssjuksköterskor. Vad detta beror på 

är svårt att avgöra och kan enbart spekuleras i utifrån denna studie.  

 

Vid inläggningen av enkäterna upptäckte författarna att vissa felaktiga 

livsmedelsalternativ var flitigt ifyllda. De livsmedelsalternativ som i enkäten inte 

bedömdes som fosfatrika men som angavs som fosfatrika av respondenterna var torkad 

frukt (26%), gröt (20,4%), pasta (14,9%), apelsinjuice (12,7%) och bröd typ 

skogaholsmlimpa (11,6%).Torkad frukt och apelsinjuice är naturligt kaliumrika, kalium 

är också ett ämne som vid kronisk njursvikt också bör undvikas då risk för hyperkalemi 

finns. Andra exempel på kaliumrik mat är mjölk, fil, yoghurt, nötter, choklad, potatis 

(Nyberg & Jönsson 2004).  

I föreliggande studie uppgav 99,4 procent av respondenterna att mjölk/fil/yoghurt är 

fosfatrikt. Även nötter (74,6%) och choklad (50,8%) angavs som fosfatrika. När det 

gäller gröt har flera respondenter nämnt risgrynsgröt och mannagrynsgröt, och då 

troligtvis syftat på mjölkinnehållet. Men även havregrynsgröt har noterats av 

respondenter vilket också är ett kaliumrikt livsmedel. Frågan författarna ställer sig är 

om respondenterna kopplar att alla dessa livsmedel är fosfatrika eller som att de helt 

enkelt bör undvikas vid hemodialys. Cupisti et al. (2012) enkätstudie visar att 

dialyssjuksköterskorna i studien har högre kunskap om andra näringsämnen än om 

fosfat. Kan respondenterna i föreliggande studie ha blandat ihop fosfat med kalium? 
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Författarna är tveksamma till om respondenterna har tillräckliga kunskaper om fosfater 

och fosfatrika livsmedel. 

 

4.2.2 Skillnader i kunskap för kön, utbildning, ålder och antal arbetsår 

Det förekom ett svagt positivt samband mellan kunskap om temat kroppen och ålder 

(r=0,260), antal år som sjuksköterska (r=0,288) samt antal år inom dialys (r=0,235) 

(p<0,01). Enligt Bring & Taube (2006) bedöms korrelationen (r) 1,0 som stark och 0.0 

som ingen korrelation. Detta innebär att högre ålder och fler arbetsår resulterade i högre 

kunskapsnivå. Ingen signifikans förekom mellan övriga teman eller med totalpoängen.  

Detta tolkar författarna till studien som att erfarenhet från yrket ger en djupare förståelse 

för kroppens funktioner och hur fosfater påverkar kroppen. Däremot förekommer inte 

detta samband på delarna livsmedel och dagsbehov vilket påvisar att denna kunskap inte 

är något som erövras utifrån erfarenhet utan snarare påverkas av intresse och vilka 

kunskapskrav som ställs. Åldern går vanligtvis hand i hand med fler år inom yrket men 

även livserfarenhet kan säkert påverka förmågan att se den fysiologiska helheten. Trots 

att enkäten påvisar att kunskaperna totalt sett är tillräckliga så är kunskaperna om 

enskilda livsmedel sämre än de om kroppen. Även kunskaperna om att överblicka ett 

dagsintag är bristfälliga.  

Det förekom ingen kunskapsskillnad mellan män och kvinnor, vilket var förväntat. 

Ingen påtaglig skillnad förekom heller mellan utbildningsnivå och antalet poäng i 

enkäten. Här låg dock signifikansvärdet (p<0,05) på gränsen till att gruppen med högre 

utbildning hade högre kunskapsnivå på temat kroppen (p=0,05).  

 

4.3 Metoddiskussion 

4.3.1 Undersökningsgrupp 

När de deltagande hemodialysenheterna lottades fram drogs från början 20 enheter och 

5 reserver. Författarna insåg i samband med lottningen att tidsaspekten skulle göra det 

svårt att eventuellt skicka ut förfrågningar till reserver så därför skickades förfrågan till 

alla 25 utvalda hemodialysenheter direkt. De fem reserverna inkluderades även med 

motiveringen att höja deltagarantalet. 

 

Av respondenterna uppger 120 (68,6 %) att de ger information om fosfat och/eller 

fosfatbindare och att detta sker mellan 0,5 gånger/månad och 15 gånger/månad. Mest 

förekommande var 1 gång/månad (41,2%). Eftersom antalet gånger skiljer sig mycket 

och att 55 respondenter (31,4%) uppger att de inte ger någon information är frågan hur 

respondenterna definierat information. Att ge information till en patient behöver inte 
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betyda att aktivt informera patienten som en lärare utan kan även handla om att ha en 

bra dialog med patienten och besvara patientens frågor (Lindberg et al. 2012). Det kan 

även vara så att de som uppgett att de ofta ger information är de fosfatansvariga 

sjuksköterskorna. 

Flera respondenter har i enkäten även kommenterat frågan om information om fosfater 

ges till patienter med att detta sköts av dietist. Kostinformation och kostanpassning skall 

naturligtvis skötas av dietist, men det krävs ändå att sjuksköterskor har en grundkunskap 

om kost eftersom de möter patienten och dennes funderingar mer regelbundet. Detta är 

även i enlighet med kompetensbeskrivningen för omvårdnad vid njursjukvård (Lindberg 

et al. 2012). Där står exempelvis att sjuksköterskan ska ha kunskap kalcium-

fosfatbalansen och om farmakologisk behandling, vilket inkluderar fosfatbindare. 

Fosfatbindare är kopplat till kostintag och därför bör sjuksköterskan ha kunskaper om 

kost och fosfatinnehåll i livsmedel.  

Toussaint et al.(2010) studie presenterar bland annat sjuksköterskors attityder till 

patientinformation. Studien visar att 62,5 procent av dialyssjuksköterskorna anser att 

hyperfosfatemi beror på slarv med fosfatbindare, 28,6 procent anser att det beror på 

kostvanor. För att informera patienterna om hyperfosfatemi och CKD-MBD på bästa 

sätt anser 60,3 procent av dialyssjuksköterskorna att det ska göras av doktorer, 31 

procent anser att dialyssjuksköterskan ska informera. Av de dialyssjuksköterskor som 

deltog trodde 88 procent att patienterna ville ha mer information men endast 17 procent 

delade ut skriftlig information.  

 

Istället för att lägga allt ansvar på dietisterna när det gäller att undervisa patienter om 

hur de kan minska intaget av fosfat, kan även läkare och sjuksköterskor hjälpa till och 

undervisa och motivera patienterna för att få ett mer effektivt resultat (Shutto et al. 

2011). Det är lätt att skylla problemet över på andra men alla sjuksköterskor bör ta 

ansvar för sitt egen profession och vad som ingår i den. Teamarbete mellan olika 

professioner och patienten är viktigt för att öka välmående, lindra symtom och ge ökad 

överlevnad (Lindberg et al. 2012), vilket även resultatet i Gardulf et al. (2011) studie 

visar där teamet bestod av 1-2 sjuksköterskor, dietist och nefrolog (njurläkare).   

 

Kreativitet är enligt Katie Erikssons omvårdnadsteori (Eriksson 1997) viktigt i 

kontakten med patienten, detta gäller i synnerhet hemodialyspatienten som måste 

anpassa sig till en ny livssituation med många pekpinnar och restriktioner, bl.a. minskat 

intag av salt, fosfater, kalium och vätska. De är även uppbundna till sin tid på 

hemodialysenheten. Här gäller det för sjuksköterskan att skapa en trygg atmosfär och ge 
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information och utrymme på samma gång. Det är även viktigt med individanpassad 

information, att anpassa informationen efter den person/patient som ska motta den 

(Rantanen et al. 2008, Lindberg et al. 2012). Detta kan exempelvis innebära att titta på 

lösningar med lämplig kost som patienten är motiverad till att följa. Det är viktigt att ha 

patienten i centrum och inte fokusera alltför mycket på sjukdomen och 

hemodialysbehandlingen.  

 

Utifrån enkätsvaren så framkommer det en oenighet inom samma enhet om det finns en 

fosfatansvarig sjuksköterska eller inte, vilket kan tyda på okunskap/ointresse hos 

hemodialyssjuksköterskan eller otydlighet från ledningen eller i rutiner på 

hemodialysenheten. Det skulle även kunna bero på otydlighet i frågeformuleringen i 

enkäten. Därför går det heller inte att dra någon slutsats om hur många 

hemodialysenheter som faktiskt har en fosfatansvarig sjuksköterska eller se något 

samband mellan enheter med en fosfatansvarig sjuksköterska och antal poäng i enkäten. 

Detta verkar ändå vara något hemodialysenheterna fokuserar på då kommentarer i 

enkäten tyder på att ”uppstart är på gång” samt att ”ny fosfatansvarig sjuksköterska 

skall utses”.  

 

4.3.2 Datainsamlingsmetod 

En fördel med enkätundersökning är att det är möjligt med anonymitet och att de som 

utför studien inte kan påverka respondenterna, till skillnad mot en intervju på plats 

(Polit & Beck 2008). En enkät ökar även möjligheten till en större undersökningsgrupp 

på kortare tid (Jakobsson & Westergren 2005) vilket vägde tungt för att enkät valdes 

som insamlingsmetod. Nackdelar med enkätundersökning är att frågor hoppas över i 

större utsträckning, att påminnelser ofta krävs och att vem som egentligen svarat inte 

kan kontrolleras. Möjligheten att analysera bortfall är även mindre (Jakobsson & 

Westergren 2005) vilket författarna noterat i föreliggande studie då endast ett 

ungefärligt antal hemodialyssjuksköterskor på respektive hemodialysenhet uppgetts. 

Elva enkäter från två enheter returnerades av det skälet att det funnits färre 

sjuksköterskor än utskickade enkäter vid tillfället för utskicket. Hur stort det egentliga 

antalet sjuksköterkor varit på övriga hemodialysenheterna är oklart, vilket skulle kunna 

innebära att den egentliga svarsfrekvensen är högre än 48,9 procent. 

 

Olsson och Sörensen (2011) anser att kunskapsfrågor kan vara tveksamma att använda i 

enkätsammanhang, eftersom svaret kan sökas upp av deltagarna. Detta har författarna 

diskuterat i resultatdiskussionen. Detta skulle motverkas om istället kontaktpersonerna 
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på exempelvis en arbetsplatsträff skulle dela ut enkäterna och samla in vid samma 

tillfälle. Men frågan är då ur etisk aspekt hur frivillig ett sådant tillvägasätt skulle bli, 

därför valdes datainsamlingen att genomföras genom skicka ut enkäter som 

kontaktpersonerna delade ut på det sätt som beskrivits. 

 

När enkäten utformades diskuterades om det skulle läggas till någon förklaring till vad 

fosfatansvarig sjuksköterska kan innebära, men det valdes istället att hålla enkäten kort 

och enkel. Ett alternativ som diskuterades var ”kost/fosfatansvarig sjuksköterska”. 

 

4.3.3 Tillvägagångssätt 

Att använda kontaktpersoner istället för verksamhetschefen som enkäthanterare 

bedömdes av författarna som mer etiskt korrekt. Detta med tanke på att författarna inte 

kan säkerställa att hanteringen vid insamlandet verkligen sker konfidentiellt och med en 

kunskapsenkät kan respondenterna känna sig mer avslappnade med att lämna den till en 

kollega istället för till chefen. Det förekommer även att cheferna på mindre ställen är 

stationerade på annan plats och det blir då mer praktiskt med kontaktpersoner. 

Författarna har däremot ingen kontroll över hur hanteringen faktiskt har hanterats på 

enheterna. 

En ordentlig pilotundersökning skulle med fördel kunna ha utförts (Jakobsson & 

Westergren 2005, Polit & Beck 2008, Olsson & Sörensen 2011) för att ytterligare 

förbättrat enkäten, exempelvis på en eller flera av de hemodialysenheter som inte valdes 

ut. Detta hade dessvärre blivit mer tidskrävande och författarna bedömde sig inte ha den 

tiden. 

 

4.3.4 Svarsfrekvens 

För att öka svarsfrekvensen hade informationen till kontaktpersonerna kunna innehålla 

en tydligare svarsram med exakt sista svarsdatum. Det hade även underlättat med en 

personligare kontakt med enheten och kontaktpersonerna. Med tanke på antalet 

hemodialysenheter var det omöjligt. Som orsak till att endast ett fåtal svarat på 

enkäterna eller att vissa hemodialysenheter inte svarade alls uppgavs att kontaktpersoner 

som utsetts fick förhinder, någon hemodialysenhet flyttade precis vid enkätutlämnandet 

och på vissa hemodialysenheter skedde en del omstruktureringar med chefsbyten.  

Andra orsaker kan enligt författarna vara olika hög arbetsbelastning vid tidpunkten för 

utlämnandet av enkäterna, olika motivation hos individen men även bero på att det 

förekommer olika fokus och rutiner vid olika enheter. 
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Det kan även vara så att respondenterna tyckte att enkäten varit svår och därför valt att 

inte svara. Av kommentarerna i enkäten så framgår det att många hemodialys-

sjuksköterskor tycker att det är dietisternas arbete att informera om kost. Enkätens 

frågor kan ha blivit obekväma och respondenterna känner sig dåliga och att en 

försvarsposition intas. Det är enklare att skylla en eventuell kunskapsbrist på att det 

sköts av en dietist. Syftet med denna studie var att se hur kunskapen generellt ser ut, 

inte att för att peka ut någon respondent eller någon hemodialysenhet efter resultatet i 

denna studie. 

 

4.3.5 Slutsats 

Slutsatsen för föreliggande studie är att svenska hemodialyssjuksköterskor har bättre 

kunskap om hur fosfater påverkar kroppen vid dialysbehandling än om enskilda 

fosfatrika livsmedel samt att överblicka ett dagsintag i form av menyer. Högre ålder, 

fler antal arbetsår som sjuksköterska och inom dialys resulterade i högre kunskapsnivå 

när det gäller temat kroppen. Författarna ställer sig tveksamma till om kunskaperna är 

tillräckliga. 

 

4.4 Allmän diskussion 

Det är av vikt att sjuksköterskor har viss kunskap om kost för att undvika att förvärra 

patienters tillstånd. Föreliggande studie kan få upp ögonen för kostens betydelse för 

patienter med hemodialys. Eftersom dessa patienter ibland är inlagda på andra 

vårdavdelningar på sjukhuset där sjuksköterskor och undersköterskor ofta serverar mat 

till patienterna så borde kostens betydelse för dessa patienter uppmärksammas. 

Förhoppningen är att patienten själv har tillgodosett sig kunskap på en hemodialysenhet 

men detta kan då krocka om personalen serverar just denna mat. Enkla riktlinjer för kost 

till dialyspatienter borde finnas även på övriga vårdavdelningar anser författarna till 

föreliggande studie. Alternativt att kost anpassad till dialyspatienter bör gå att beställa 

från köket. Detta gäller för sjuksköterskor utanför hemodialysenheter samt under 

sjuksköterskeutbildningen. Shutto et al. (2011) studie visar att 68 procent av alla läkar- 

och sjuksköterskestuderande inte vet att överkonsumtion av fosfatinnehållande 

livsmedel och dryck under längre tid är skadligt. Att läsk innehåller socker visste 98,9 

procent av de studerande men endast 6,9 procent visste att de innehåller fosfat. Detta 

visar att det nyutexaminerade sjuksköterskor saknar kunskap om kost och om fosfat. 

Det är något som förvärvas med påbyggnadskursen inom dialys eller av eget intresse.   

Istället för att lägga allt ansvar på dietisterna när det gäller att undervisa patienter om 

hur de kan minska intaget av fosfat, kan även läkare och sjuksköterskor hjälpa till och 
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undervisa och motivera patienterna för att få ett mer effektivt resultat (Shutto et al. 

2011). 

 

Om sjuksköterskor har mer kunskap ökar motivationen till arbetet vilket ger ett mer 

lyckat resultat i att bättre motivera patienterna. Det gäller även att sjuksköterskor får 

möjlighet till utbildning inom området för att ge ökad kompetens. Detta ansvar ligger 

således inte enbart hos individen utan även i organisationen och hos 

arbetsgivaren/ledningen. Vikten av utbildning för både sjuksköterskor och patienter 

poängterar även Cupisti et al. (2012). Gardulf et al. (2011) nämner att både patienter 

och sjuksköterskor är viktiga i inlärningsprocessen. 

 

4.4.1 Fortsatta studier 

För att få en mer nyanserad bild av vad dialyssjuksköterskor kan om fosfater så skulle 

en intervjustudie kunna göras. Det skulle även vara av intresse att undersöka skillnader i 

kunskap om fosfater och kalium eftersom denna studie visar på tveksamheter rörande 

om dialyssjuksköterskorna verkligen har kunskaperna att särskilja dessa näringsämnen.  
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Bilaga 1 

ENKÄT OM KOST OCH FOSFATER VID DIALYS 
 

Kön:  □ Kvinna □ Man 

 

Ålder: ____________ år 

 

Din utbildning: □ Allmänsjuksköterska 

□ Allmänsjuksköterska med kurser inom 

njurmedicin/dialys 

□ Specialistsjuksköterska 

 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? _________år 

 

Hur länge har du arbetat med dialys? __________ år 

 

Brukar du informera/undervisa patienter om fosfat och/eller fosfatbindare?  □Ja □Nej 

 

Om ja: Hur ofta? _________ gånger i månaden. 

 

Finns det någon ”fosfatansvarig sjuksköterska” på avdelningen?    □ Ja □ Nej 

 

Vad är fosfor/fosfater?___________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Hur påverkar höga fosfatvärden kroppen hos dialyspatienter? 

__________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Vilka variabler samverkar för att kroppen ska upprätthålla fosfatbalansen? Sätt kryss 

för ett eller flera alternativ. 

 

□ Sköldkörtelhormon    □ Intaget av kalcium 

□ Intaget av fosfor    □ E-vitamin  

□ Intaget av kalium    □ Bisköldkörtelhormon 

□ D-vitamin   □ Intaget av salt  



 
 

Vilka livsmedel innehåller mycket fosfor? Markera ett eller flera alternativ. 

 

□ Nötter      

□ Färsk frukt    

□ Sött kaffebröd, t.ex. kanelbullar 

□ Mjölk/Fil/Yoghurt 

□ Gröt 

□ Kött/fisk 

□ Torkad frukt 

□ Frukostflingor, t.ex. Allbran 

□ Frukostflingor, t.ex. Cornflakes 

□ Apelsinjuice 

□ Vita bönor i tomatsås, på burk 

□ Rökt fisk 

□ Choklad/kakaoprodukter 

□ Glass 

□ Gurka/tomat/grönsallad 

□ Ost     

□ Ägg 

□ Rotfrukter, t.ex. potatis/morot/kålrot   

□ Mjukt ljust bröd, t.ex. Skogaholmslimpa/Pågenlimpa 

□ Pasta 



 
 

Vad i kroppen påverkas av ett högt fosfatvärde hos en person med kronisk 

dialyskrävande njursvikt? 

 

□ Hjärtat    □ Skelettet 

□ Magen och tarmarna   □ Ögonen 

□ Huden    □ Lederna 

□ Blodtrycket   □ Kroppsvikten 

□ Blodkärlen   □ Blodvärdet 

 

 

Sätt kryss för det livsmedelsalternativ som har lägst fosforhalt. Ett alternativ per rad. 

 

□ 1 glas (250 ml) havredryck eller □ 1 glas (250 ml) standardmjölk 

 

□ 30 g mjukost  eller □ 30 g ostskiva 

 

□ 2 teskedar Nutella nötkräm eller  □ 2 teskedar sylt/marmelad 

 

□ 30 g chokladkaka  eller  □ 30 g smågodis, t.ex. 

geléhallon 

 

□ 1 bägare med mjukglass eller  □ 1 bägare med sorbet  

 

□ 1 dl nötter  eller  □ 2,5 dl popcorn 

 

□ 100g gröna bönskidor  eller  □ 100g gröna ärtor 

 

□ 1 dl risflingor, t.ex. Ricecrisps eller  □ 1 dl Müsli 

 

□ 125g vitt ris  eller  □ 125 g råris 

 

□ 1 glas (250ml) kolsyrad coladryck eller □ 1 glas (250 ml) kolsyrad 

apelsinläsk 



 
 

Din dialyspatient Karl har under tre dagar intagit nedanstående livsmedel. Det totala 

fosforintaget skiljer sig åt mellan dagarna.  

 

Vilken dag (1, 2, eller 3) har Karl intagit minst med fosfor? ________________ 

 

Vilken dag (1, 2, eller 3) har Karl intagit mest med fosfor? _________________ 

 

 

Karls matintag 

Dag 1 Dag 2 Dag 3 

Frukost Frukost Frukost 

1 tallrik A-fil 3%, sylt 1 tallrik fil 3% & cornflakes 1 tallrik fil 0,5% & müsli 

& cornflakes 1 skiva fullkornsbröd med med frukt och hasselnöt 

1 skiva grahamsbröd med  saltrulle & paprikaskiva  1 skiva Wasa husman med 

leverpastej  1 skiva rågsiktsbröd med Messmör 

1 kopp kaffe marmelad 1 kopp kaffe 

 1 kopp te  

Mellanmål  Mellanmål 

1 skiva grahamsbröd med  Mellanmål 1 banan 

rökt kalkon och 

paprikaskiva 

1 äpple 1 näringsdryck Fortimel 

1 näringsdryck Fortimel  1 näringsdryck Renilon 7,5 Compact 

compact   

 Lunch Lunch 

Lunch 1 tallrik kokt torsk m sås & 
ris 

1 tallrik kokt lax och kokt 

1 tallrik stekt sill, gräddfil Gröna ärtor Potatis 

& kokt potatis 1 dessertskål fruktkräm Broccoli 

Isbergssallad 1 glas vatten 1 glas vatten 

1 glas vatten   

   

Mellanmål Mellanmål Mellanmål 

1 port äppelpaj med 

vaniljsås 

1 skiva franska med 

ostskiva 

1 port Kesella hallon 1% 

1 kopp kaffe 1 kopp kaffe 1 kopp kaffe 

   

Middag Middag Middag 

1 tallrik stekt Entrecote, Omelett 1 tallrik leverstuvning och 

klyftpotatis & bearnaisesås  Råkostsallad kokt potatis 

Isbergssallad Broccoli Gröna ärtor 

1 glas vatten 2 skivor rågsiktsbröd 1 glas vatten 

 1 glas vatten  

Mellanmål  Mellanmål 

1 glasspinne med  Mellanmål 1 port cashewnötter 

chokladöverdrag 1 äpple 1 burk (33 cl) folköl 3,5 % 

 1 näringsdryck Renilon 7,5  

   

   

   

 

 


