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Sammanfattning 

 

Syftet var att kartlägga klinisk praxis gällande ultrafiltrationshastighet (UFR) under 

hemodialysbehandling samt beskriva i vilken omfattning rekommenderad 

ultrafiltrationshastighet överskrids. Vidare var syftet att beskriva skillnader i UFR mellan män 

och kvinnor samt mellan patienter som har haft dialys kortare eller längre tid än 18 månader. 

Föreliggande studie utgick från DOPPS rekommendation där UFR inte bör överstiga 10 

ml/h/kg kroppsvikt. Att överstiga rekommenderad UFR har enligt tidigare forskning visat en 

ökad risk för patienten genom högre morbiditet och mortalitet. Designen som användes var en 

beskrivande tvärsnittsstudie. Genom lottdragning ur Svenskt Njurregister (SNR) gjordes ett 

slumpmässigt urval av 15 hemodialyskliniker av 66 möjliga. Samtliga 

hemodialysbehandlingar där ultrafiltration tillämpades vid dessa kliniker på en förvald dag 

inkluderades i studien. Tio kliniker valde att delta i studien och 167 dialysobservationslistor 

utgjorde undersökningsgruppen. Utifrån de registrerade studievariablerna, 

ultrafiltrationsvolym (ml), dialystid (h) och torrvikt (kg), beräknades ultrafiltrationshastighet. 

Resultatet visade att den vanligast förekommande ultrafiltrationshastigheten var 9.4 ml/h/kg, 

det vill säga strax under den rekommenderade. Studien visade också att vid var femte 

hemodialysbehandling överskreds rekommenderad UFR med ökad risk för 

behandlingsrelaterade komplikationer. Konklusionen i denna studie påvisar att det finns 

brister i klinisk praxis om riskerna med för hög UFR samt att rutiner för vad som är maximal 

UFR saknas. 

 

Nyckelord: hemodialys, njurmedicinsk omvårdnad,  ultrafiltrationshastighet 
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Abstract 

 

The aim was to identify clinical practices regarding ultrafiltration rate (UFR) on hemodialysis, 

and describe the extent to which the recommended ultrafiltration rate is exceeded. A further 

aim was to describe differences in the UFR between men and women and between patients 

who had dialysis shorter or longer than 18 months. The present study was based on DOPPS 

recommendation that UFR should not exceed 10 ml/h/kg body weight. Prior research has 

shown an increased risk of the patient when recommended UFR  is exeeded through higher 

morbidity and mortality. The design used was a descriptive cross-sectional study. By drawing 

lots from Swedish Renal Registry (SNR), a random sample of 15 hemodialysis clinics of 66 

possible. All hemodialysis treatments where ultrafiltration was applied at these clinics on a 

preselected day were included in the study. Ten clinics chose to participate in the study and 

167 dialysis observation lists constituted the study group. Based on the recorded study 

variables, ultrafiltration volume (ml), dialysis (h) and dry weight (kg) was calculated 

ultrafiltration rate. The result showed that the most abundant ultrafiltration rate was 9.4 

ml/h/kg, that is, just below the recommended. The study also showed that every fifth 

hemodialysis exceeded recommended UFR with increased risk of treatment-related 

complications. The conclusion of this study indicate that there are deficiencies in clinical 

practice about the risks of excessive UFR and the procedures for what is maximum UFR 

missing. 

 

Keywords: hemodialysis, renal nursing, ultrafiltration rate 
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1. Introduktion 

 

Förekomsten av kronisk njursvikt ökar globalt. Det har beräknats att två och en halv miljoner 

människor i världen är drabbade av kronisk dialyskrävande njursvikt (Himmelfarb & Ikizler 

2010, Stenvinkel 2010). I Sverige handlar det om cirka 9000 personer per år som behöver 

dialys alternativt vara njurtransplanterad för att överleva (Svenskt NjurRegister 2012). Data 

från länder som USA och Kina pekar på att njursvikt kan betraktas som ett folkhälsoproblem 

eftersom tillståndet drabbar 10 till 13 procent av befolkningen. Bidragande orsaker till att 

förekomsten av kronisk njursvikt ökar är befolkningens stigande ålder och att njursvikt är en 

degenerativ sjukdom. Vid 65 års ålder har cirka 40 procent av befolkningen någon form av 

njurfunktionspåverkan medan det före 40-årsåldern rör sig omkring cirka 3 procent. Även 

riskfaktorer för att utveckla kronisk njursvikt såsom förhöjt blodtryck, övervikt och typ 2-

diabetes ökar med stigande ålder vilket ytterligare bidrar till prevalensen (Stenvinkel 2010). 

 

1.1 Njurarnas funktion och njursvikt 

 

Njurarnas huvudsakliga funktion är att reglera kroppsvätskornas sammansättning via sin 

utsöndrande, exkretoriska funktion genom bildningen av urin. Njurarna har också 

insöndrande, endokrina funktioner och bildar det saltsparande och blodtryckshöjande 

hormonet renin och det för blodbildningen viktiga hormonet erytropoetin (Chamney 2007). 

Kronisk njursvikt är en långsamt progressiv sjukdom som kan pågå under flera år. Ansamling 

av slaggprodukter i blodet och elektrolytrubbningar leder till symtom som trötthet, nedsatt 

aptit, illamående och klåda. Njursvikten medför också att den renala restfunktionen avtar 

vilket bland annat leder till vätskeansamling i kroppen med ödem och andnöd som följd. När 

njurarnas filtrationshastighet sjunker under 10 ml/min behöver patienten dialysbehandling, 

njurtransplantation eller konservativ behandling (Mallick & Gokal 1999, Chamney 2007, 

Castner 2010). Enligt Svenskt Njurregister (SNR) ökar antalet dialysbehandlingar och fler 

patienter blir transplanterade. Sista december 2011 var 8752 patienter i behandling, 4909 med 

ett fungerande njurtransplantat, 3030 med hemodialys och 813 med 

peritonealdialysbehandling.  

Kronisk njursvikt kan vara ett medfött tillstånd med hereditär bakgrund. Ärftliga sjukdomar 

svarar för mindre än tio procent av det totala antalet patienter i aktiv uremivård. Diabetes är 
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idag den vanligaste orsaken till njursvikt och svarar för en tredjedel av alla nyupptagna 

patienter i aktiv uremivård (Hailey & Moss 2000, Castner 2010). Andra vanliga orsaker är 

högt blodtryck och glomerulonefrit (Hailey & Moss 2000). Dialyspatienter visar högre 

mortalitet än normalbefolkningen trots bättre medicinering och teknologi. Den vanligaste 

dödsorsaken hos patienter med kronisk njursvikt är hjärt- och kärlsjukdom. Den uppskattade 

risken är 10-20 gånger högre än hos den allmänna befolkningen. Faktorer såsom uremi, 

atereoskleros, anemi, övervätskning, högt blodtryck och hyperlipidemi bidrar till den ökade 

risken (Purcell et al 2004, Saran et al 2006, Barnett 2008, Lindberg et al 2009). 

 

1.2 Hemodialys 

 

Hemodialys sker på sjukhus eller i hemmet och är en behandlingsmetod där vätska, 

slaggprodukter och toxiska ämnen avlägsnas från kroppen med hjälp av en dialysmaskin. På 

dialysmaskinen kopplas ett filter där blodet och dialysvätskan hålls åtskilda av ett 

semipermeabelt membran. Membranet består av porer som medger att de slaggprodukter och 

toxiner som är mindre än porernas storlek kan transporteras ut i dialysvätskan genom 

diffusion. Viktiga beståndsdelar såsom hemoglobin och albumin blir kvar i blodbanan då dess 

molekylstorlek är för stor för att passera genom membranet. Vätska från blodbanan pressas 

genom membranet med hjälp av ultrafiltration och möjliggör på så vis att den kan avlägsnas 

från kroppen (Mallick & Gokal 1999, Chamney 2007, Himmelfarb & Ikizler 2010). 

Vid kronisk njursvikt i slutstadiet är hemodialys en nödvändig och livsuppehållande 

behandling. Reningen av blodet sker utanför kroppen, så kallad extrakorporeal behandling och 

kräver att man har tillgång till blodbanan via en vaskulär access (Mallick & Gokal 1999, 

Chamney 2007). De två vanligaste kärlaccesserna är central dialyskateter (CDK) och arterio 

venös-fistel (AV-fistel). En CDK anläggs om patientens kärlstatus inte lämpar sig för AV-

fistel, om behandlingen är tillfällig och/eller om behandling måste startas med kort varsel. En 

CDK har dubbla lumen och läggs i en central ven på sidan av halsen. För långvarigt bruk 

tunneleras CDK:n under huden för att förebygga infektion. AV-fisteln görs vanligen på 

underarmen eller överarmen. Den anläggs genom att en artär kopplas samman med en ven. En 

del av artärblodet flödar då via anastomosen direkt över till venen, som på grund av flödet och 

det förhöjda trycket ökar i diameter. Venen kan efter 6-8 veckors mognad användas för 

nålsättning och dialys. I första hand används patientens egna kärl till AV-fisteln. Om detta 

inte fungerar kan man använda ett konstgjort material, så kallat graft (Chamney 2007).  
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1.2.1 Dialystid 

 

European Best Practice Guidelines for Haemodialysis (2002) rekommenderar hemodialys 3 

gånger i veckan 4 timmar per gång som ett minimum. Hos äldre patienter och patienter med 

hjärt- och kärlsjukdom rekommenderas en högre dialysdos. Hemodialys tre gånger i veckan är 

vanligast (Held et al 1991, Mallick & Gokal 1999, Chamney 2007, Himmelfarb & Ikizler 

2010, Javed et al 2010, Flythe & Lacson 2012) men det kan variera från två till fyra gånger 

per vecka (Held et al 1991, Chamney 2007, Javed et al 2010). En normal behandling kan pågå 

3-6 timmar (Barnett et al 2008, Himmelfarb & Ikizler 2010, Javed et al 2010). Längre 

behandlingstid tillåter att mer slaggprodukter och vätska kan avlägsnas med mindre risk för 

blodtrycksfall under dialys (Saran 2006, Lindberg et al 2009, Palmer 2009, Himmelfarb & 

Ikizler 2010).  

 

1.2.2 Torrvikt, Interdialytisk viktuppgång och vätskerestriktioner 

 

Rottembourg (1993) har påvisat att dialyspatientens renala restfunktion vanligen avtar 12-18 

månader efter hemodialysstart. Det innebär att mängden vätska som behöver avlägsnas under 

hemodialys ökar med tiden och blir därför svårare att uppskatta (Rottembourg 1993, Stegmayr 

et al 2006). Vätskemängden bestäms kliniskt genom att varje patient tilldelas en torrvikt. 

Torrvikten ordineras av en nefrolog som bedömer patienten utifrån tecken på övervätskning 

såsom högt blodtryck, ödem och tungandning. Torrvikten är utgångspunkten för hur mycket 

överskottsvätska som ska avlägsnas under dialysbehandlingen och det är därför viktigt att 

läkarens bedömning är korrekt. Viktuppgång eller viktnedgång leder till att torrvikten måste 

justeras (Testa & Plou 2001, Leypoldt et al 2002, Purcell et al  2004, Chamney 2007, 

Raimann et al 2008). 

 

Interdialytisk viktuppgång (IDWG) är ett mått på den mängd vätska en patient samlar på sig 

mellan två konsekutiva dialyser (Abuelo 1998, Lindberg et al 2009). Det är vanligt att en 

patient samlar på sig 2-6 liter vätska (Ofthun & Leypold 1995). Många hemodialyspatienter är 

anuriska eller oliguriska vilket bidrar till ett förhöjt IDWG (Saran et al 2006, Lindberg et al 

2009). Även veckoschemat för behandling bidrar till förhöjt IDWG eftersom de flesta 

dialyspatienterna är schemalagda måndag, onsdag, fredag eller tisdag, torsdag, lördag. Det 

innebär att under veckan får patienten två 48-timmars uppehåll samt ett 72 timmars uppehåll 
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mellan dialystillfällena. Flythe visar i sin studie att det långa uppehållet mellan dialyserna 

ökar risken för hjärtdöd (Flythe & Lacson 2012). Förhöjt IDWG kan även ses som ett mått på 

bristande följsamhet gällande salt- och vätskeintag, men kan också bero på att patienten inte 

stannar behandlingstiden ut eller inte kan komma för extra behandlingar för att få bort 

överskottsvätskan. I det senare fallet befinner sig patienten konstant i ett 

övervätskningstillstånd. Andra orsaker kan vara att salt och vätska intas samtidigt som 

kolhydrater, fett och proteiner vilket resulterar i att ett högt IDWG avspeglar ett förbättrat 

nutritionsstatus (Sarkar et al 2006, Barnett et al 2008, Raimann et al 2008, Lindberg et al 

2009, Agarwal & Weir 2010). Därför kan ett lågt IDWG även betyda att det föreligger risk för 

malnutrition (Testa & Plou 2001). Ett för högt salt- och vätskeintag leder till högt blodtryck 

samt vänsterkammarsvikt vilket ökar risken för hjärtdöd hos dialyspatienter (Sarkar et al 

2006, Barnett et al 2008). För att förhindra ett förhöjt IDWG rekommenderas patienterna att 

begränsa vätskeintaget till mellan 500 ml till 750 ml plus urinmängd per dag (Chamney 

2007). Vid ett IDWG mellan 2,5-5,7 procent av torrvikten ökar risken för mortalitet och vid 

IDWG över 5,7 procent av torrvikten ökar mortalitetsrisken med 35 procent (Ofthun & 

Leypold 1995, Sharp et al 2005, Lindberg et al 2009).   

 

1.3 Ultrafiltration och ultrafiltrationshastighet   

 

Genom hydrostatiskt eller osmotiskt tryck (Transmembran pressure, TMP) pressas patientens 

överskottsvätska i blodbanan över membranet och ut i dialysvätskan. Denna process kallas för 

ultrafiltration (Ofsthun & Leypoldt 1995, Himmelfarb & Ikizler 2010). Målet med 

ultrafiltration är att få ner patienten till sin torrvikt (Ofsthun & Leypoldt 1995, Stegmayr 

2006, Chamney 2007). Vid övervätskning hos patienten kompenseras den förlorade vätskan i 

blodbanan genom att ny vätska fylls på från vävnaderna. Sker det inte någon återfyllnad kan 

detta leda till hypovolemi med blodtrycksfall och kramper som följd. Enligt Flythe (2011) 

drabbas 15-20 procent av patienterna av blodtrycksfall under dialys. För hög 

ultrafiltrationshastighet (UFR) kan vara en av orsakerna (Stegmayr 2006, Charra 2007, Yung 

2008, Flythe & Brunelli 2011, Lindberg & Ludvigsen 2012). UFR avgörs av mängden vätska 

som ska ultrafiltreras bort och dialystidens längd, det vill säga viktuppgången mellan 

dialyserna delat på dialystiden, uttryckt i ml/h (Ofsthun & Leypoldt 1995, Palmer 2009, 

Flythe & Brunelli 2011).   
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DOPPS - Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study, som är en prospektiv, longitudinell 

observationsstudie av hemodialyspatienter baserad på nationella, representativa stickprov av 

dialysverksamheter och patienter från 12 olika länder rekommenderar en UFR på maximalt 10 

ml/h/kg kroppsvikt (Saran et al 2006). Senare studier både bekräftar och stödjer denna 

rekommendation (Lindberg et al 2009, Flythe & Brunelli 2011). En högre UFR än den 

rekommenderade har visat sig ha en negativ effekt på det cardiovasculära systemet och bidrar 

till en högre mortalitet (Saran et al 2006, Lindberg et al 2009, Flythe et al 2010). För att få en 

lägre UFR kan dialystiden förlängas eller att patienten dialyseras mer frekvent (Ofsthun & 

Leypoldt 1995, Saran et al 2006, Movilli et al 2007, Lindberg et al 2009, Palmer 2009, Flythe 

et al 2010, Flythe & Brunelli 2011, Lindberg & Ludvigsen 2012). Med hjälp av dagens 

moderna dialysmaskiner har sjuksköterskan möjlighet att förebygga risker som en för hög 

UFR medför genom att se om patienten är övervätskad och på ett mer kontrollerat sätt 

ultrafiltrera patienten. Blood Volume Monitor (BVM) är en sådan funktion som mäter den 

relativa blodvolymen, det vill säga mängden vätska i blodbanan och kontrollerar 

vätskeborttag från patienten så att risken för komplikationer som till exempel blodtrycksfall 

under dialysbehandling minskar. UFR justeras automatiskt efter hur blodvolymen förändras 

under behandlingens gång (Gabrielli et al 2009). 

 

1.4 Sjuksköterskans ansvar under dialys 

 

Ordinationer och konsultationer under hemodialys utförs av en nefrolog (Daugirdas et al 

2007) men det dagliga utförandet av en säker och evidensbaserad dialysbehandling är 

sjuksköterskans ansvar (Ballantine & Barcellos 2004, Murphy 2006, Lindberg & Ludvigsen 

2012). För de patienter som får hemodialys på institution är det specialutbildad personal som 

ansvarar för behandlingen (Pagels 2004). Innan dialysstart är det sjuksköterskans ansvar att se 

tecken på över- eller undervätskning genom kontroll av till exempel vikt, blodtryck, puls och 

andning (Chamney 2007). Symtom på övervätskning är ödem, andnöd, högt blodtryck, 

viktuppgång och stas på vena jugularis (Chamney 2007). Under dialysbehandling planerar 

och övervakar sjuksköterskan för att förebygga eventuella komplikationer (Chamney 2007, 

Lindberg & Ludvigen 2012). Målet med dialysbehandlingen är bland annat att få ner 

patienten till sin torrvikt genom ultrafiltration (Chamney 2007, Lindberg & Ludvigsen 2012). 

Blodtrycksfall under dialys är vanligt vid ultrafiltration. Sjuksköterskan kontrollerar därför 

blodtryck och BVM samt justerar UFR vid behov (Zellweger et al 2004, Chamney 2007, 
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Yung 2008, Gabrielli et al 2009). Vid rätt bedömning och planering av dialysen kan 

sjuksköterskan förebygga vanliga komplikationer och vid eventuella händelser snabbt åtgärda 

och förhindra skada (Lindberg & Ludvigsen 2012). Enligt patientsäkerhetslagen 

(Socialdepartementet 2010) definieras vårdskada som lidande, kroppslig eller psykisk skada, 

sjukdom eller dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid 

patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Med utgångspunkt från denna definition kan 

till exempel blodtrycksfall under hemodialys med ultrafiltration klassas som en 

omvårdnadsrelaterad vårdskada. 

 

Som dialyssjuksköterska träffar man ofta samma patienter under en lång period, ibland flera 

år (Otsubo et al 2007, Lindberg & Ludvigsen 2012). Sjuksköterskans roll är att hjälpa, 

vägleda och stötta patienten. För att åstadkomma en bestående beteendeförändring ställs det 

höga krav på sjuksköterskan gällande patientundervisning och stödjande samtal (Pagels 2004, 

Chamney 2007). Den långvariga och regelbundna kontakten med patienten är viktig för att 

patientundervisningen ska vara effektiv (Barnett et al 2008). Fokus i patientundervisningen 

bör inte ligga på sjukdom och sjukdomshantering utan ska se till helhet, livskvalitet och 

vardagsliv (Pagels 2004, Barnett et al 2008).  

 

1.5 Hemodialyspatientens roll  

 

Patienter med kronisk njursvikt i slutstadiet har ett livslångt åtagande till dialysbehandling för 

sin överlevnad (Kring & Crane 2009). Hur effektiv en hemodialysbehandling blir beror 

mycket på patienten. Som hemodialyspatient finns det flera faktorer att anpassa sig till. Det 

kan till exempel vara att komma till sina dialysbehandlingar på bestämda, schemalagda tider 

och stanna hela den ordinerade dialystiden. Det är även viktigt att följa rekommenderade 

dieter och de vätskerestriktioner som ordinerats samt att enligt ordination ta sina mediciner. 

Det är många olika faktorer som påverkar om patienten är följsam till behandlingsregimen 

eller inte (Hailey & Moss 2000). Det kan vara kön, ålder, utbildningsnivå, inkomst och andra 

sociala faktorer såsom socialt stöd från familj, vänner och personal. Patienter med en 

upplevelse av socialt stöd har en större följsamhet än andra. Det sociala stödet kan öka 

personens förmåga till att knyta nya kontakter, ta del av information och identifiera och lösa 

problem (Yokoyama et al 2009).  
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1.6 Problemområde 

 

De flesta hemodialyspatienter är anuriska eller oliguriska vilket bidrar till att de samlar på sig 

vätska mellan dialyserna (Saran et al 2006, Lindberg et al 2009). Det leder till högt blodtryck, 

vänsterkammarsvikt och ökad risk för hjärtdöd (Barnett et al. 2008). För att återställa 

vätskebalansen måste patienten ultrafiltreras vid varje dialysbehandling (Ofsthun & Leypoldt 

1995) och målet är att få ner patienten till sin torrvikt (Chamney 2007). Det dagliga utförandet 

av en säker och evidensbaserad dialysbehandling är sjuksköterskans ansvar (Ballantine & 

Barcellos 2004, Murphy 2006, Lindberg & Ludvigsen 2012). Utifrån forskningsresultat 

rekommenderar DOPPS en UFR på maximalt 10 ml/h/kg kroppsvikt (Saran et al 2006). Ett 

flertal studier visar att UFR över den rekommenderade medför en ökad risk för blodtrycksfall 

under dialys samt en högre risk för morbiditet och mortalitet (Saran et al 2006, Movilli et al 

2007, Lindberg et al 2009, Palmer 2009, Himmelfarb & Ikizler 2010, Flythe et al 2010). 

Blodtrycksfall under dialys beror på en reduktion av blodvolymen vilket inträffar när en stor 

mängd vätska försvinner ur blodbanan på kort tid (Palmer 2009). Implementering av 

behandlingsrekommendationer i klinisk praxis tar ofta lång tid. Eftersom det är mer än sex år 

sedan Saran et al (2006) gav rekommendation om en maximal UFR vid 

hemodialysbehandling initierades föreliggande studie för att beskriva rekommendationens 

tillämpning i praxis. Behandlingsrelaterade komplikationer och tillhörande lidande såsom 

blodtrycksfall under pågående dialysbehandling på grund av för hög UFR kan betraktas som 

en omvårdnadsrelaterad vårdskada.  

 

1.7 Syfte 

 

Syftet med studien var att kartlägga klinisk praxis gällande ultrafiltrationshastighet (UFR) 

under hemodialysbehandling samt beskriva i vilken omfattning den rekommenderade 

ultrafiltrationshastigheten överskrids. Författaren ville också se om det fanns skillnader i UFR 

mellan män och kvinnor samt patienter som har haft dialys kortare eller längre tid än 18 

månader. 
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1.8 Frågeställning 

 

Vilken ultrafiltrationshastighet (UFR) används vid hemodialysbehandling? 

 

I vilken omfattning överskrids den rekommenderade ultrafiltrationshastigheten (UFR)? 

 

Finns det skillnader i ultrafiltrationshastighet (UFR) mellan män och kvinnor? 

 

Finns det skillnader i ultrafiltrationshastighet (UFR) mellan patienter som har haft dialys 

kortare eller längre tid än 18 månader? 

 

2. Metod 

 

2.1 Design 

 

Beskrivande tvärsnittsstudie med jämförande inslag (Polit & Beck 2008). 

 

2.2 Urval och undersökningsgrupp 

 

Studien baseras på ett slumpmässigt urval (Polit & Beck 2008) av 15 hemodialyskliniker av 

66 möjliga i Sverige. Urvalet har gjorts genom lottdragning ur SNR-listan (Svenskt 

Njurregister). Klinikerna var numrerade i SNR och dessa nummer noterades på lappar och en 

oberoende person fick dra 15 stycken. Samtliga hemodialysbehandlingar där ultrafiltration 

tillämpades vid dessa kliniker på en förvald dag inkluderades i studien. Den förvalda dagen 

var en onsdag då det är mitt i veckan och mittendialysen för patienten vid 

hemodialysbehandling 3 ggr/v. Valet av dag beror på att i början av veckan har patienten 

oftast mer vätska att ultrafiltrera på grund av det utökade uppehållet över helgen. I slutet av 

veckan har patienten vanligtvis hunnit ultrafiltrerats ner till ordinerad torrvikt (Flythe & 

Lacson 2012). Fem kliniker tackade nej till att delta i studien. Tio kliniker tackade ja till att 

delta i studien och 174 dialysobservationslistor samlades in, 167 av dessa utgjorde 

undersökningsgruppen. Sju dialysobservationslistor innehöll inte nödvändig data för studien 

och blev externt bortfall. De exklusionskriterier som tillämpades var Limited Care Patienter 
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som sköter sin behandling helt självständigt (Pagels 2004, Blogg & Hyde 2006) och patienter 

som inte behöver ultrafiltreras (Chandna & Farrington 2004).  

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

 

Datainsamlingen utfördes genom att avidentifierade kopior av checklistor, så kallade 

dialysobservationslistor, samlades in vid ett i förväg bestämt datum. Dialysobservationslistan 

utgör ett arbetsverktyg för de sjuksköterskor som ansvarar för patientens vård vid det aktuella 

dialystillfället och klassificeras således inte som en journalhandling. Någon enhetligt 

utformad dialysobservationslista finns inte i Sverige men de data som författaren avsåg att 

använda i studien registrerades enligt vedertagen rutin på respektive deltagande klinik. De 

behandlingsrelaterade uppgifter som vanligtvis noteras på observationslistan är patientens vikt 

och blodtryck vid ankomst till dialysbehandlingen, tidsangivelser för start och stopp av 

behandling, tidsangivelser för kontroll av maskininställningar och registrering av mätvärden 

erhållna från dialysmaskinen samt patientens status under pågående behandling.  

 

De på observationslistorna registrerade data av intresse för studien var behandlingstid uttryckt 

i timmar (h) (Lindberg et al 2009), ultrafiltrationsvolym (ml) (Saran et al. 2006), ordinerad 

torrvikt (kg) (Raimann et al 2008) samt kön, ålder och datum för dialysstart. 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

 

Kontakt togs via telefon med avdelningschef eller motsvarande på de slumpmässigt utvalda 

dialysklinikerna. Studiens syfte presenterades och information gavs om att deras medverkan 

var frivillig. Efter telefonkontakt sändes skriftlig ansökan om tillstånd samt instruktioner till 

varje kliniks verksamhetschef. En påminnelse via telefon gjordes efter 2 veckor. 

Avdelningscheferna på varje dialysenhet rekryterade en sjuksköterska som frivilligt hjälpte 

till med datainsamlingen. De avidentifierade dialysobservationslistorna den utvalda dagen 

stoppades i ett frankerat kuvert och återsändes till författaren. 
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2.5 Dataanalys 

 

Varje kliniks kuvert numrerades med ett kliniknummer och varje observationslista 

numrerades med ett löpnummer. En datamatris skapades genom att studievariablerna 

ultrafiltrationsvolym (ml), dialystid (h) och torrvikt (kg) registrerades i ett excelark. Även 

variablerna kön, ålder och antal månader i dialys registrerades. Utifrån de registrerade 

studievariablerna beräknades UFR som en ny variabel utifrån formeln [ml/h/kg] beskriven av 

Saran et al (2006). Beskrivande statistik beräknades med hjälp av SPSS och resultatet 

presenteras med central- och spridningsmått såsom medelvärde, median och variationsvidd 

samt frekvenser i form av tabell och diagram. Skillnader i UFR mellan män och kvinnor samt 

mellan de patienter som har haft dialys kortare eller längre än 18 månader beräknades med 

hjälp av ett oberoende T-test. Tidsgränsen 18 månadersgränsen valdes utifrån Rottembourgs 

(1993) klassiska påvisande om brytpunkten för den renala restfunktionens avtagande. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

 

Observationslistorna avidentifierades på respektive klinik innan de samlades in. Deltagandet i 

studien var frivilligt och kunde när som helst avbrytas. Alla uppgifter behandlades 

konfidentiellt. Studien utgör en sammanställning av den vård som givits och medför därför 

inte någon förändrad risk för skada för den som erhållit dialysbehandlingen. Författaren ser 

därför inga risker med studien. Eftersom studien utfördes inom ramen för högskoleutbildning, 

och bedömdes utgöra en del av det utvecklingsarbete som bedrivs inom hälso- och 

sjukvården, krävdes ingen granskning av regionala etikprövningsnämnden (SFS, 2003:460). 

Tillståndet för genomförande av studien har erhållits från respektive kliniks verksamhetschef. 

 

3. Resultat 

 

3.1 Ultrafiltrationshastighet vid hemodialysbehandling 

 

Vanligast förekommande UFR vid hemodialysbehandling var 9.4 ml/h/kg och den vanligast 

förekommande dialystiden var 4 h. Lägst förekommande UFR var 0.3 ml/h/kg medan den 

högsta var 20.8 ml/h/kg. Det genomsnittliga värdet var 7.5 ml/h/kg (Tabell 1). Fördelningen 

över hemodialysbehandlingar per UFR visas i figur 1. Det var ingen signifikant skillnad 
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(p=0,250) i UFR mellan män (7.2 ml/h/kg) och kvinnor (7.9 ml/h/kg) t=1,158;df 101,376. Det 

var heller ingen signifikant skillnad (p=0,439) mellan de patienter som haft 

hemodialysbehandling kortare tid än 18 månader (7,0 ml/h/kg) än de som haft behandling 

längre än 18 månader (7,5 ml/h/kg) t=0,779;df 77,024. 

 

 

Tabell 1 Centralmått och spridningsmått för ultrafiltrationshastighet vid hemodialysbehandling (n=167) 

 Medelvärde Standardavvikelse Median Range 

Ultrafiltrationshastighet 

ml/h/kg 

7.5 3.4 7.2 0.3-20.8 

 

 

Figur 1 Stapeldiagrammet visar andel hemodialysbehandlingar per ultrafiltrationshastighet i procent (n=167). 

 

3.2 Antalet hemodialysbehandlingar som överskrider den rekommenderade 

ultrafiltrationshastigheten 

 

Vid var femte hemodialysbehandling överskreds rekommenderad UFR. I studien var det 31 

stycken hemodialysbehandlingar som hade en för hög UFR. 
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Figur 2 Andelen hemodialysbehandlingar som överskrider respektive underskrider 10 ml/h/kg vid 

ultrafiltration (n=167) 

 

4 Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

 

Den UFR som var vanligast förekommande vid hemodialysbehandling var 9.4 ml/h/kg. Vid 

var femte, eller 19 procent, hemodialysbehandling överskreds rekommenderad UFR. I studien 

var det 31 stycken hemodialysbehandlingar som genomfördes med en för hög UFR 

innebärande en ökad risk för vårdskada. Det fanns inga signifikanta skillnader i UFR mellan 

män och kvinnor. Det fanns heller inga signifikanta skillnader i UFR mellan de patienter som 

har haft dialys kortare eller längre än 18 månader. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

 

Syftet med föreliggande studie var att kartlägga klinisk praxis gällande UFR under 

hemodialysbehandling samt beskriva i vilken omfattning rekommenderad UFR överskrids. 

Studien visade att vanligast förekommande UFR vid hemodialysbehandling var 9.4 ml/h/kg. 

Med andra ord, alldeles strax under rekommenderad maximala UFR. Med ett 

patientssäkerhetsperspektiv noteras att det vid var femte hemodialysbehandling (19 %) finns 

en ökad risk för behandlingsrelaterade komplikationer eftersom rekommenderad UFR 

19%

81%

> 10ml/h/kg

< 10ml/h/kg
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överskrids. Som tidigare nämnts så är sjuksköterskans mål med dialysbehandling är att få ner 

patienten till sin torrvikt och bevara livskvalitet. Det är också sjuksköterskans ansvar att 

bedriva en säker och evidensbaserad vård samt att förhindra komplikationer. Föreliggande 

studie visar således att det finns brister i sjuksköterskans ansvarstagande vad gäller att bedriva 

en patientsäker vård när UFR-gränsen överskrids. Det är dock viktigt i detta sammanhang att 

poängtera att studien inte syftade till att kartlägga samtidig förekomst av potentiell vårdskada 

av för hög UFR, utan enbart beskriva gällande praxis. 

 

Författaren ville även undersöka om det fanns några skillnader i UFR mellan män och kvinnor 

eller mellan patienter som haft hemodialysbehandling kortare eller längre tid än 18 månader. 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor i UFR. Det fanns heller ingen 

signifikant skillnad i UFR mellan de patienter som har haft hemodialysbehandling kortare 

eller längre tid än 18 månader.  

 

Tidigare studier har påvisat att överskridande av rekommenderad maximal UFR är förenligt 

med en ökad risk för patienten (Saran et al. 2006, Movilli et al. 2007, Lindberg et al 2009, 

Flythe et al. 2010, Flythe & Brunelli 2011). Föreliggande studie visar att var femte 

hemodialyspatient behandlas med inadekvat UFR vilket är i samma nivå som beskrivs av 

Lindberg et al 2009. Blodtrycksfall, hjärt- och kärlsjukdom och ökad mortalitet är 

komplikationer som i ett flertal studier (Saran et al. 2006, Movilli et al. 2007, Lindberg et al 

2009, Palmer 2009, Flythe et al. 2010, Himmelfarb & Ikizler 2010, Flythe & Brunelli 2011) 

setts som en effekt av hög UFR. Trots att Sarans DOPPS-studie från 2006 visar att inadekvat 

UFR medför en förhöjd mortalitetsrisk har efterkommande studier fortsatt visa höga UFR. 

Vad som är inadekvat UFR skiljer sig också åt mellan olika författare. Saran et al. (2006) och 

Lindberg et al (2009) säger >10 ml/h/kg, Movilli et al. (2007) > 12,37 ml/h/kg och Flythe et 

al. (2010) > 10-13 ml/h/kg. Studierna ger ändå en vägledning om en rekommenderad UFR 

och att den bör individanpassas efter patientens vikt för att undvika komplikationer. Flythe et 

al (2010) skriver att det är vanligt att hemodialyspatienter lider av vänsterkammarhypertrofi, 

ichemisk hjärtsjukdom, ateroskleros och hjärtsvikt vilket medför att de har svårare att 

kompensera för den vätska som ultrafiltreras bort. Det på grund av att kärlens återfyllnad av 

vätska från omgivande vävnad blir fördröjd vid dessa tillstånd. Ett högt UFR kan därför 

orsaka symtom som kan misstolkas som tecken på hypovolemi. Det kan leda till att 

sjuksköterskan fattar kliniska beslut om att minska ultrafiltrationsmängden eller avbryta 



14 

 

ultrafiltrationen helt vilket resulterar i att torrvikten inte uppnås och patienten går hem 

övervätskad. Så många som 25-50 procent av hemodialyspatienterna uppskattas vara kronisk 

övervätskade (Flythe et al 2010, Flythe & Brunelli 2011). Varför hemodialyspatienter 

fortsätter att utsättas för ökad risk tror Lindberg och Ludvigsen (2012) kan bero på att många 

enheter inte har kapaciteten att bedriva en patientcentrerad vård. De rekommenderar att UFR 

bör implementeras som en kvalitetsindikator inom dialysvården där dialyssjuksköterskan får 

befogenhet att anpassa tiden och behandlingen så att rekommenderad UFR inte överskrids. 

För att detta ska vara möjligt måste dialyssjuksköterskan ha förståelse och kunskap om 

riskerna med en för hög UFR. En kunskap som troligtvis inte har nått ut till alla dialysenheter. 

Lindberg et al (2009), Flythe et al (2010) och Flythe och Brunelli (2011) skriver att flexiblare 

och mer frekventa behandlingstider anpassade efter att inte överstiga rekommenderat UFR på 

sikt kommer att leda till minskad IDWG. De menar att patienten ser förlängd dialystid som en 

nackdel vilket leder till att motivationen att dricka mindre ökar samt att kortare tid mellan 

dialyserna minskar IDWG. Högt vätskeintag mellan dialyserna är en risk för sig och Flythe 

och Brunelli (2011) skriver att det är svårt att fastställa om det är en hög IDWG eller en hög 

UFR som leder till ökad mortalitet hos patienten. 

Dialystidens längd är en viktig faktor för att undvika ett högt UFR (Saran et al. 2006 och 

Movilli et al 2007) och förlängd dialystid, det vill säga 4 h eller mer har i tidigare studier 

(Held et al 1991, Innes et al 1999, Saran et al 2006, Movilli et al 2007, Brunelli et al 2010, 

Tentori et al 2012) visat sig ha positiva effekter på blodtryck och mortaliteten. I föreliggande 

studie var den vanligast förekommande dialystiden 4 h. På dialyskliniker med resursbrist eller 

högt patientantal kan det vara svårt att motivera till förlängda dialystider då det skapar mindre 

utrymme till att fler får behandling. Men även om sjuksköterskan i dessa fall inte har mandat 

att påverka ordinerad dialystid har hon/han ändå en professionell skyldighet att bidra till att en 

hög patientsäkerhet upprätthålls och i enligt med patientsäkerhetslagen påtala bristerna och 

behoven i organisationen. Det krävs också information och utbildning till patienterna om 

fördelarna med förlängd dialystid för att motivera dem att utöka sina behandlingstider. Tentori 

(2012) visade att patienter som har haft hemodialysbehandling i flera år har längre dialystid 

än dom som gått kortare tid i dialys. Att dialystiden ökas på kan ha ett samband med att även 

UFR stiger med tiden vilket Lindberg et al 2009 studie visade. Under patientens första år i 

hemodialys stiger både IDWG (Welch et al 2006) och UFR (Lindberg et al 2009) vilket leder 

till behov av en förlängd dialystid. Lindberg et al (2009) anser därför att mer tid borde läggas 

på att utbilda patienten i vätskebalans under den första tiden i dialys för att motverka 
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övervätskning och höga UFR. I föreliggande studie sågs ingen signifikant skillnad i UFR om 

patienten haft dialys kortare eller längre tid än 18 månader. Föreliggande studie visade heller 

ingen signifikant skillnad i UFR mellan könen. Dessa fynd stöds även av Flythe et al 2010. 

Tidigare studier visar dock att män har högre IDWG (Abuelo 1998) och längre dialystid 

(Saran et al 2006, Tentori et al 2012) än kvinnor vilket kan vara en orsak till att signifikanta 

skillnader i UFR mellan könen inte kan påvisas. 

 

4.3 Metoddiskussion 

 

Studien genomfördes som en beskrivande tvärsnittsstudie av kvantitativ karaktär med 

jämförande inslag. Ett slumpmässigt urval från Svensk Njurregister valdes för att få en bra 

spridning av de olika dialysklinikerna i landet samt för att öka möjligheten att generalisera 

resultatet (Polit & Beck 2008) till andra dialysklinker. Exklusionskriterierna var patienter som 

skötte sin behandling självständigt eller patienter som inte ultrafiltrerade alls. Anledningen till 

att dessa patienter exluderades beror på att de som sköter sin behandling självständigt oftast 

har ett flexiblare schema och därför inte alltid strikt följer ordinationer gällande dialystid och 

UFR (Pagels 2004, Blogg & Hyde 2006). Patienter som inte ultrafiltrerar alls var ointressanta 

för studien eftersom de då heller inte riskerar att utsättas för ultrafiltrationsrelaterade 

komplikationer. Datainsamlingen skedde från klinikernas dialysobservationslistor. Väsentliga 

data för studien var ordinerad UF-volym (ml), dialystid (h) och torrvikt (kg). De insamlade 

listorna hade olika utseende och innehåll då det inte finns någon enhetlig lista i landet. Det 

kunde därför vara svårt att hitta de väsentliga data för studien. De observationslistor där 

väsentlig data saknades togs inte med i studien vilket medförde att en del av urvalet föll bort. 

Bortfallet kan påverka studiens generaliserbarhet om den skiljer sig systematiskt från data 

som togs med i studien (Polit & Beck 2008).  

 

Att använda redan registrerad data kan ha sina nackdelar (Polit & Beck 2008). Den dialystid 

som står ordinerad kan ha justerats under dialys på grund av olika faktorer såsom toalettbesök, 

blodtrycksfall, snäv eller lång tid till taxin osv. Om dialystiden har kortats av eller förlängts 

under behandlingens gång påverkas ultrafiltrationsvolymen och därmed UFR. Har dialystiden 

kortats av men ultrafiltrationsvolymen lämnats oförändrad leder det till ett högre UFR. Akuta 

justeringar av dialystiden kan av misstag ha utelämnats i dokumentationen och går därmed 

inte att upptäcka vid retrospektiv datainsamling. I föreliggande studien utgick författaren från 
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att den ordinerade behandlingstiden följts på de observationslistor där dokumentation om 

behandlingsavslut eller avvikelser i behandlingstid saknades. Fel torrvikt kan vara ordinerad 

på grund av förändringar i vikt hos patienten vilket leder till att den beräknade 

ultrafiltrationsvolymen inte stämmer. Patienten kan också vara felvägd eller inte vägd alls. 

Detta är faktorer som påverkar resultatet och därmed studiens reliabilitet (Polit och Beck 

2008). 

 

Tidigare forskning inom området baseras uteslutande på observationsstudier (Saran et al 

2006, Movilli et al 2007, Lindberg et al 2009, Flythe et al 2010) vilket innebär att inga 

orsakssamband om vad som är optimal UFR kan fastställas. För att kunna dra en sådan 

slutsats behövs en randomiserad kontrollerad studie men eftersom det är välkänt att 

komplikationsfrekvensen ökar vid 10 ml/h/kg kroppsvikt är det inte etiskt försvarbart att 

utsätta forskningsperson för sådan risk. Därför behövs ett stort antal observationsstudier för 

att dra tillförlitligare slutsatser om vad som är en patientsäker ultrafiltration under 

dialysbehandling. Föreliggande studie är en observationsstudie utförd i den riktningen.  

 

4.4 Allmän diskussion 

 

Föreliggande studie visar att vid var femte hemodialysbehandling utsätts patienten för ökad 

risk då rekommenderat UFR överstigs. För att förhindra att det sker behövs mer utbildning 

och kunskap i ämnet UFR. Hur mycket vetskap olika dialyskliniker har i ämnet är oklart men 

föreliggande studie visar att okunskapen finns. Det finns en tradition att tillämpa 1 L/h som 

maximal UFR oberoende av hur mycket patienten väger. Var den traditionen kommer ifrån 

och vilken vetenskaplig förankring den har är oklart. Min uppfattning är att dialystiden sällan 

förlängs vid höga ultrafiltrationer utan ultrafiltrationsmålet minskas istället vilket innebär att 

patienten i slutet av sin behandling inte når sin torrvikt. Varför dialystiden inte förlängs vid 

behov tror jag beror på att dialystiden anses vara en läkarordination som sjuksköterskan inte 

har befogenhet att ändra. Det kan också bero på att sjuksköterskan är rädd att patienten ska 

misstycka till en längre behandling. Kunskapen om vad som är adekvat och inadekvat UFR är 

kanske inte heller känt. Som Lindberg & Ludvigsen 2012 skriver så skulle det underlätta om 

bättre direktiv och riktlinjer angående UFR togs fram och det blir gängse rutin på 

dialysenheterna att dialystidens längd anpassas efter UFR.  
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Olika tekniska hjälpmedel såsom UF-profil (Javed et al 2010), isolerad UF (Testa & Plou 

2001) och BVM (Gabrielli et al 2009) används idag för att lättare ultrafiltrera patienten och 

minska komplikationer. Men vid användandet av dessa tas ingen hänsyn till om UFR 

överskrids eller inte. Att gå efter rekommenderad UFR hos patienter med kraftig övervikt bör 

diskuteras vidare och riktlinjer samt tekniska hjälpmedel för att bedöma graden av 

övervätskning behövs. Body Composition Monitor (BCM) mäter graden övervätskning på en 

individuell nivå och kan fungera som ett verktyg för sjuksköterskan att justera torrvikt och 

ställa in rätt ultrafiltrationsvolym (Mamat et al 2012). Att bara gå efter patientens vikt vid 

beräknandet av UFR skulle innebära att en patient på till exempel 170 kg skulle klara av en 

UFR på 1,7 l/h vilket kanske inte är rimligt. Mer forskning behövs inom området UFR och 

vad som egentligen är en adekvat UFR för normalviktiga samt för patienter med övervikt.  

 

4.5 Slutsats 

 

Resultatet visar att rekommenderad UFR överskrids trots att tidigare studier visar att det 

innebär en ökad risk för patienten. För att förhindra att det sker bör maximal UFR fastställas 

och gemensamma riktlinjer och direktiv tas fram så att dialysvården blir lika för alla patienter. 

En minimidialystid bör ordineras för att garantera patienten optimal rening och sedan får 

dialyssjuksköterskan befogenhet att justera dialystiden efter rekommenderat maximalt UFR. 

Innan nya riktlinjer tas i bruk behövs utbildningsinsatser hos dialyspersonalen för att få ökad 

förståelse och kunskap om effekterna av för hög UFR samt att på ett övertygande sätt 

motivera patienten om att förlänga dialystiden vid behov.  
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