
 

Egenvård hos patienter med hemodialyskrävande njursvikt  

Self-Care in patients receiving haemodialysis for end-stage renal 

disease  
 

Nina Höök/ Annica Sedin 

 

Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin 

Omvårdnadsvetenskap 

Omvårdnadsvetenskap C, Självständigt arbete 15hp 

Höstterminen 2014 

 
Sammanfattning 

 

Bakgrund: Vid terminal njursvikt krävs aktiv uremivård för att patienten skall 

överleva. Aktiv uremivård innebär dialys eller njurtransplantation. I de fall 

aktiv uremivård är aktuell men patienten inte är kandidat för 

njurtransplantation måste patienten genomgå dialysbehandling livet ut. Fasta 

behandlingstider, tre till fem timmar oftast tre gånger per vecka, styr i stor 

utsträckning patientens och de närståendes liv. Den nya situationen innebär en 

stor förändring och det ställs krav angående medicinering, kost och 

dryckesrestriktioner.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva faktorer som påverkar 

följsamhet till egenvård hos patienter med hemodialyskrävande njursvikt. 

Metod/Design: Studien var en litteraturstudie med systematisk sökning och 

deskriptiv design. Sökning gjordes i databaserna Cinahl och Medline.  

Resultat: Fem faktorer som kan påverka följsamhet till egenvård 

identifierades. De var information och utbildning, motivation, sociala aspekter, 

psykologiska aspekter och genus- och åldersperspektiv.  

Slutsats: Resultatet visade att patienter i hemodialysbehandling, som har god 

kunskap och möjlighet till information och utbildning, samt är motiverade har 

bättre följsamhet till egenvårdsåtgärder.  

 

 

Sökord: Compliance, Egenvård, Hemodialys, Omvårdnad 
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Introduktion 
 

Patienten i hemodialysbehandling (HD) besöker dialysmottagningen i 

genomsnitt tre gånger per vecka. Varje behandling pågår tre till fem timmar. En 

del patienter har även lång resväg till och från mottagningen. För de patienter 

där inte njurtransplantation är ett alternativ är det en livslång behandling. Tre 

dagar i veckan har patienten en behandlingstid att passa, en tid hen sällan själv 

kan påverka i någon större utsträckning. För att hemodialysbehandlingen ska få 

ett gott resultat lever patienten under daglig restriktion avseende vätska, kost 

och medicinering. Patienten rekommenderas att hålla sig fysiskt aktiv samtidigt 

som njursjukdomen i sig ger uttalad trötthet och orkeslöshet. Omvårdnad vid 

en hemodialysmottagning innebär till stor del att ge stöd och motivation till 

patienten. För att göra det på bästa sätt krävs en medvetenhet om vilka faktorer 

som kan påverka följsamhet till egenvård.  

 

1 Bakgrund 
 

Antalet patienter i aktiv uremivård har ökat kontinuerligt sedan 

behandlingsmöjligheterna för patienter med njursjukdom etablerades på 1960-

talet. Det gäller samtliga behandlingsformer, såväl hemodialys (HD) och 

peritonealdialys (PD) som njurtransplantation. Den 31 december 2013 fanns 

det i Sverige 9051 patienter i aktiv uremivård. Av dessa hade 5194 ett 

fungerande njurtransplantat, 3024 behandlades med HD och 833 med PD. 

Könsfördelningen var 2/3 män och 1/3 kvinnor. Medelåldern vid årsskiftet 

2013, var 59 år. Glomerulonefrit är den vanligaste orsaken till njursjukdom tätt 

följt av diabetesnefropati (Svenskt Njurregister [SNR], 2014).  

 

1.1 Patofysiologi  

 

Njurarnas huvudfunktioner är att utsöndra en stor del av kroppens metabola 

slutprodukter samt att reglera vätske- och syra-bas balansen. Njurarna har även 

viktiga endokrina funktioner såsom blodtrycksreglering, natriumutsöndring och 

insöndring av hormonet erytropoetin, vilket är nödvändigt för produktion av 

röda blodkroppar i benmärgen. Njurarna reglerar omvandlingen av D-vitamin 

till en aktiv metabolit som ökar resorbtionen av kalcium från tarmen, ökar 

utbytet av kalk i skelettet samt reglerar kalcium-fosfat balansen. Vid kronisk 

njursvikt förloras fungerande nefron och som följd av detta sjunker den 

glomerulära filtrationshastigheten (GFR) (Aurell, 2004). 

 

1.2 Definition av njursvikt 

 

Njursvikt är ett tillstånd där njurarnas funktion är kraftigt nedsatt och mindre 

än 60 % av njurfunktionen återstår (Seeberger, 2011). Njursvikt kan vara akut 

eller kronisk. En akut njursvikt utvecklas snabbt medan en kronisk njursvikt 

kommer smygande och kan ta många år att utveckla (Nyberg & Jönsson, 

2004). Njursvikten kan vara en följd av olika patologiska tillstånd som 
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cirkulatoriska, inflammatoriska och toxikologiska. Vanligaste sättet att skatta 

njurfunktion är ett blodprov genom att mäta kreatinin i serum (Aurell, 2004). 

Vid njursvikt stiger halterna av metaboliter i blodet. Mineralmetabolismen 

rubbas och risken för förkalkning av hjärta/kärl, muskulatur och leder samt 

urkalkning av skelettet ökar. På grund av brist på erytropoetin kan anemi 

uppstå. Njurarnas försämrade förmåga att utsöndra salt och vatten leder till 

vätskeretention, högt blodtryck och hyperkalemi (Aurell, 2004). 

Njurfunktionen bedöms enligt en femgradig skala, cronic kidney disease 

(CKD) där CKD 1 står för god njurfunktion medan CKD 5 symboliserar ett 

stadium av terminal njursvikt (Njurförbundet, 2014; Seeberger, 2011). 

 

1.3 Symtom vid njursvikt 

 

De första symtomen vid njursvikt kan vara vaga och komma smygande. De 

vanligaste är fysisk och mental trötthet samt högt blodtryck. Tröttheten kan 

förklaras av den blodbrist (renal anemi) som uppkommer samt sekundärt till 

andfåddhet på grund av ödemutveckling. Huvudorsaken till renal anemi är den 

otillräckliga produktionen av hormonet erytropoetin. Vid sämre njurfunktionen 

är blodbristen mer uttalad. Till det kommer en ökad blödningsbenägenhet på 

grund av trombocyternas försämrade koagulationsförmåga. Förhöjt blodtryck 

kan bero på skador i cellerna i njurarna, då njurarna inte klarar av att producera 

urin i rätt mängd eller hålla elektrolyterna i balans. Aptitlöshet, illamående, 

kräkning och orolig mage är andra vanliga symtom. Ändrad smakupplevelse, 

slemhinneförändringar i munhåla och svalg, urindoftande andedräkt samt 

minskad muskelmassa kan vara tidiga symtom. Viktminskning kan 

kamoufleras av vätskeretention och ödemutveckling. Hudbesvär med klåda och 

pigmentering är några andra vanliga symtom. Besvären uppkommer av den 

försämrade utsöndringen av slaggprodukter och den minskade produktionen av 

aktivt vitamin D. Symtomen tilltar allteftersom njurfunktionen försämras. När 

patienten söker vård, är njurfunktionen många gånger kraftigt reducerad. 

Obehandlad njursvikt leder till döden i uremiskt koma, övervätskning med 

lungödem eller elektrolytrubbning med cirkulations stillestånd (Aurell, 2004).  

 

1.4 Behandling vid terminal njursvikt 

 

Vid terminal njursvikt krävs aktiv uremivård för att patienten skall överleva. 

Aktiv uremivård innebär dialys eller njurtransplantation. Dialys är en 

behandlingsmetod som används för att avlägsna vätskeöverskott, 

slaggprodukter och toxiska ämnen från blodbanan. Det finns två typer av dialys 

peritonealdialys (PD) och hemodialys (HD). PD utförs oftast fyra gånger 

dagligen av patienten själv i hens hemmiljö medan HD till största delen utförs 

på institution, av sjukvårdspersonal tre gånger i veckan (Nyberg & Jönsson, 

2004). 

 

 

 

 



 

   5 

 

1.5 Hemodialys (HD) 

 

Vid HD behandling kommer patienten till en dialysmottagning för att få 

behandling. En normal dialysbehandling pågår under fyra timmar och upprepas 

tre gånger per vecka. Vid HD sker det när blodet är utanför kroppen, så kallad 

extrakorporeal behandling (Nyberg & Jönsson, 2004). Under behandlingen 

används ett filter med ett semipermeabelt membran, med ett blodflöde i ena 

riktningen och ett flöde av dialysvätska i motsatt riktning. De fysikaliska 

transportmekanismer som verkar över dialysmembranet är diffusion och 

ultrafiltration. Förutsättningen för en effektiv HD-behandling är en stabil 

tillgång till blodbanan. Det möjliggörs genom att på kirurgisk väg skapa en 

arteriovenös fistel (AV-fistel), arteriovenös graft (AV-graft) eller via en central 

dialyskateter (CDK) (Aurell, 2004). Blodet pumpas kontinuerligt med en 

relativt hög hastighet 250-350 ml/min via slangar från patientens kärlaccess till 

filtret, dialysatorn, där reningen sker. HD behandlingen ska dels rena blodet 

från slaggprodukter dels ta bort vätskeöverskott och återställa patientens 

idealvikt. Idealvikten kan bedömmas genom ödem, övervätskning på 

lungröntgen, hypertoni alternativt blodtrycksfall och nedsatt hudturgor. Under 

behandlingen kan en del komplikationer som blodtrycksfall, illamående, 

kräkning, huvudvärk eller muskelkramp uppkomma (Nyberg & Jönsson, 

2004).  

 

1.6 Sjukdomens inverkan på patientens livssituation 

 

I de fall aktiv uremivård är aktuell och patienten inte är kandidat för 

njurtransplantation eller PD, behöver patienten regelbunden HD behandling för 

att överleva. Beskedet kan vara psykiskt jobbigt för både patienten och de 

närstående (Nugent, 2006). Den dag en patient med terminal njursvikt påbörjar 

behandling med HD kan tillvaron ändras. Fasta behandlingstider, tre till fem 

timmar oftast tre gånger per vecka, styr i stor utsträckning patientens och de 

närståendes liv. Den nya situationen kan innebära en stor förändring och krav 

kan ställas angående medicinering, kost och dryckesrestriktioner. Ett sätt att 

hantera förändringen kan vara att som patient aktivt få ta del av sin behandling. 

Delaktigheten kan behöva anpassas till varje enskild patient 

(Nyberg & Jönsson, 2004; Griva et al, 2011). 

 

I en studie uttryckte patienter i HD behandling en kronisk trötthet, fatigue. 

Fatigue kan beskrivas som ett utmattningssymtom där prestationsförmågan och 

koncentrationen påverkas negativt och där ingen åtgärd finns för att minska 

symtomet. Fatigue kan vara vanligt förkommande hos patienter med kroniska 

sjukdomar. Patienter i HD behandling beskrev i flera fall att de måste vila 

direkt efter sin behandling. Inte sällan yttrade sig tröttheten som att inte orka 

utföra vardagssysslor (Horigan & Schneider, 2013). Patienter som accepterade 

sin livssituation och anpassade sig till behandlingens riktlinjer visade sig ha 

minskad andel komplikationer och risk för dödlighet, samt god livskvalitét 

(Griva et al, 2011). För att optimera hälsan för en patient i HD behandling, bör 

hen motiveras att följa vätskerestriktioner, kostrekommendationer, 

medicinordinationer samt vara fysiskt aktiv (Simmons, 2009). 
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1.7 Egenvård  

 

I Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2009:6) beskrivs egenvård som en hälso- 

och sjukvårdsåtgärd en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården 

bedömt att en person själv eller med hjälp av någon annan kan utföra. 

Bedömningen ska göras i samråd med patienten och hänsyn ska tas till 

självbestämmande, integritet, trygghet, fysisk och psykisk ohälsa samt hens 

livssituation i övrigt (idib.). Ett sätt att skilja på hälso- och sjukvård och 

egenvård kan vara att bedöma om åtgärden kräver medicinskt utbildad 

personal. Läkemedel kan ingå i egenvårdsåtgärder om bedömningen görs att 

patienten eller med hjälp av någon annan kan sköta sina läkemedel 

(Socialstyrelsen, 2013).  

 

En studie beskrev att patienter som inte var följsamma till egenvårdsråd hade 

en hög incidens av dödlighet, låg livskvalitet, sociala svårigheter samt fler 

vårdtimmar inom slutenvården. Studien visade att livskvalitén hos patienter i 

HD var sämre än för andra personer med kronisk sjukdom (Guerra – 

Guerrorro, Camargo Plazas, Cameron, Santos Salas & Cofre Gonzales, 2014). 

Egenvård hos patienter i HD hade i en studie stor betydelse för 

behandlingsresultatet. Sjuksköterskan kunde ge utbildning, information och 

strategier om egenvård för att stödja patienten i sin livsstilsförändring  

(Richard, 2006). Det finns också beskrivet svårigheter att följa 

rekommenderade egenvårdsåtgärder vilket försämrade patientens 

behandlingsresultat och livskvalitét (Costatini, 2006; Guerra – Guerrorro, 

2014; Kammerer, Garry, Hartigan, Carter & Erlich, 2007; Richard2006).  

 

1.8 Egenvårdsteori – Orem 

 

I Dorothea Orems egenvårdsteori beskrivs egenvård som något vuxna, friska 

personer tar initiativ till för att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. 

Egenvårdbehovet anses vara mångdimensionellt och hon menar att en 

medveten egenvård ger en förutsättning för bevarad hälsa, utveckling, 

strukturerad livssituation och personlig integritet. Orem anser att alla 

människor har egenvårdsresurser, men att de av olika skäl, används mer eller 

mindre medvetet. Egenvård kan exempelvis innebära mat och dryck som 

främjar hälsan, vila och motion i god balans, stresskontroll och sociala 

aktiviteter. Det finns även specifika egenvårdsbehov som är knutna till 

hälsoproblem. Behoven kan uppstå vid sjukdom, skador och 

funktionsnedsättningar och kräver medicinsk vård och behandling. Det kan 

innefatta att söka vård vid sjukdom, ha kunskap om sjukdom, behandling och 

komplikationer som kan uppstå samt att lära sig att leva med ohälsa och 

acceptera detta (Orem, 2001).  

 

Orems teori kan vara lätt att applicera inom dialyssjukvård då 

behandlingsresultatet är avgörande beroende på hur aktivt patienten själv 

hanterar sin egenvård. Orem ansåg att patienten har en naturlig förmåga till 

egenvård och att sjuksköterskan ska fokusera på att stärka den förmågan 

(Simmons, 2009). Exempel på egenvårdaktiviteter för en patient i 

hemodialysbehandling kan vara att följa ordinerad medicinering, följa vätske- 

och dietrestriktioner och fullfölja dialysbehandlingarna. Patienten ska vara 
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uppmärksam på tecken eller symtom på eventuella biverkningar eller 

komplikationer. Orems teori kan användas som en guide för att hjälpa patienten 

till egenvård under olika sjukdoms- och ohälsotillstånd. Målet kan vara att 

förbereda patienten och göra hen engagerad i sin egenvård för att på så vis 

förbättra behandlingsresultatet, vilket kan leda till ökad livskvalitet (Cutin & 

Mapes, 2001; Simmons, 2009). Simmons (2009) definierade egenvård som 

patientens positiva prestation. Egenvård gav patienten uppsikt över sin egen 

hälsa och bidrog till delaktighet i sin egen hälsovård. Patienten kunde i större 

utsträckning påverka sin hälsa, förhindra komplikationer, känna igen symtom, 

ta till sig läkemedelsordinationer och därmed få ökad livskvalitet (ibid.). 

 

1.9 Problemformulering 

 

Hemodialysbehandling avser inte bara att förlänga livet för patienter med 

terminal njursvikt, det är också meningen att livskvalitén ska behållas. För att 

uppnå god hälsa och optimal behandling krävs att patienten genomför de 

egenvårdsåtgärder som rekommenderas. De åtgärder patienten själv kan 

påverka är att följa vätske- och dietrestriktioner, stanna behandlingstiden ut, 

följa ordinerad medicinering samt vara fysisk aktiv. Åtgärderna kan upplevas 

som en inskränkning i det vardagliga livet. Det är viktigt att sjuksköterskor 

inom hemodialyssjukvården har en fördjupad förståelse och kunskap om 

eventuella faktorer som kan påverka patientens följsamhet till egenvård. 

Förståelsen kan bidra till en ökad möjlighet att stötta patienten att anpassa sig 

till behandlingens rekommenderade egenvårdsåtgärder. Det kan minska risken 

för morbiditet, mortalitet samt öka livskvalitén.   

 

 

2 Syfte 
 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva faktorer som påverkar följsamhet 

till egenvård hos patienter med hemodialyskrävande njursvikt. 

 

 

3 Metod 
 

Studien genomfördes som en litteraturstudie med systematisk sökning och hade 

en deskriptiv design enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011).  

 

3.1 Sökning 

 

Begränsningar som gjordes på artikelsökningen var att omfatta vuxna personer, 

18 år eller äldre och publicerade på engelska mellan år 2004 till 2014. 

Artiklarna skulle handla om patienter i kronisk hemodialysbehandling på 

någon form av vårdinstitution.  



 

   8 

 

 

Sökningar genomfördes i databaserna Cinahl och Medline. Sökorden som 

identifierades ur syftet var Hemodialysis, Compliance, Self care och Nursing. 

Sökordet Hemodialysis användes då det var det som valdes att studeras. 

Compliance användes för att få artiklar som omfattar följsamhet. Self-care 

valdes för att få artiklar om egenvård. Nursing användes för att få de artiklar 

som omfattar omvårdnad. I Cinahl gjordes sökningen på nursing som ett nyckel 

ord (key word) då det är en omvårdnadsdatabas.  

 

I Cinahl användes kombinationen Hemodialysis AND Compliance AND 

Nursing (key word) vilket gav 30 träffar. Sökorden översattes sedan i ”subjects 

headings list” till Hemodialysis [MH] OR Dialysis patient [MH], Patient 

compliance [MH] OR Compliance, Nursing (key word), Self care [MH]. 

Kombinationen gav 69 träffar. I Medline översattes sökorden I ”subjects 

headings list” till Hemodialysis [MH] OR Renal dialysis [MH], Compliance 

[MH] OR Patient compliance [MH], Nursing [MH], Nurse*, Self care [MH]. 

Sökningen med kombinationen Hemodialysis [MH] OR Renal dialysis [MH] 

AND Nurse* AND Self care [MH] gav 33 träffar.  

 

3.2 Urval 

 

Urvalsprocessen skedde i olika steg enligt Forsber & Wengström (2008) och 

Willman m fl (2011) för att slutligen resultera i elva artiklar som inkluderades i 

litteraturstudien. Totalt lästes 99 titlar från sökningen i Cinahl varav 14 gick 

vidare efter urval två och abstracten lästes. Tolv artiklar lästes i sin helhet varav 

tre exkluderades på grund av låg kvalité. Resterande nio inkluderades till 

litteraturstudien. I Medline lästes totalt 33 titlar varav tre inkluderades efter 

urval två och abstracten lästes. Två artiklar lästes i sin helhet och inkluderandes 

till litteraturstudien. 

 

Flera artiklar återkom i sökningarna. Dubbletter exkluderades efter att titlar 

lästs. Totalt lästes 17 abstract varav tre exkluderades då de var pilotstudier, 

reviews, inte svarade till syftet eller saknade vetenskaplig uppbyggnad. De 

artiklar som kvarstod efter urval tre lästes i sin helhet och granskades enligt två 

olika granskningsmallar. En mall användes för kvalitativa studier och en annan 

för kvantitativa studier (Willman et al, 2011). Slutligen kvarstod elva artiklar 

som bedömdes vara av medel eller hög kvalitét, alla inkluderades till resultatet 

i litteraturstudien. Se sökmatris (Bilaga 1). 

 

3.3 Värdering 

 

För att värdera kvalitén på artiklarna granskades urvalsförfarandet, 

undersökningsgruppens storlek, de instrument som använts, och studiens 

resultatmått (Willman et al, 2011). För denna granskning användes 

granskningsmallar från Willman m fl (2011). Styrkor för en studie kunde vara 

att inkludering- och exkluderingskriterierna var tydliga, att urvalsförfarandet 

var välskrivet eller att studien grundade sig på ett stort antal patienter. 

Svagheter för en studie kunde vara att inkluderings- och 

exkluderingskriterierna var otydliga, att urvalsförfarandet var otydligt, att 
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studien pågick under kort tid, hade kort uppföljningstid eller att det var ett litet 

patient antal. Värdering av samtliga artiklar redovisas i en artikelmatris  

(Bilaga 2).   

 

3.4 Analys 

 

Artiklarna lästes i sin helhet och studiernas resultat lästes upprepade gånger för 

att hitta de centrala fynden som bedömdes besvara litteraturstudiens syfte. 

Texten bearbetades utifrån litteraturstudiens syfte (Willman et al, 2011). 

Likheter och olikheter i de olika studierna analyserades (Forsberg & 

Wengström, 2008). För att ge en överskådlig bild av innehållet sammanfattades 

artiklarna i en matris (Bilaga 2). Innehåll som besvarade litteraturstudiens syfte 

och bedömdes påverka egenvårdsförmågan identifierades. Därefter sorterades 

och strukturerades innehållet utifrån liknande innehåll och betydelse för 

egenvård. Totalt framträdde sex kategorier; information och utbildning, 

motivation, sociala aspekter, psykiska aspekter samt genus- och 

åldersperspektiv.  

 

3.5 Etiska överväganden 

 

Etiska överväganden beträffande urval och presentation av resultat har gjorts 

(Willman et al, 2011). Tio av elva artiklar var granskade av etisk kommitté eller 

liknande. Den elfte artikeln (Bağ & Mollaoğlu, 2009) inkluderades, trots att 

ingenting nämns angående etisk granskning då det framgår att endast patienter 

som önskade att delta fick delta (idib.). Grundläggande är att forskning bara får 

godkännas om den kan utföras med respekt för människovärdet och att 

mänskliga rättigheter. Grundläggande friheter skall alltid beaktas vid 

etikprövningen (http://codex.vr.se/manniska5.shtml). All data har behandlats ur 

ett etiskt perspektiv. Inga data har förvanskats och allt har presenterats oavsett 

om det inte överensstämt med författarnas egna uppfattningar.  

 

 

4 Resultat 
 

4.1 Information och utbildning  

 

I en studie gav information och utbildning en bättre förståelse för meningen 

med dialysbehandlingen, medicineringen, dietrestriktioner och sjukdomen 
(Lingerfelt & Thornton, 2011). Viss okunskap om att även mat innehåller 

vätska framträdde. I de flesta fall visste patienterna att de borde dricka mindre 

än normalt, men tyckte sig inte fått verktyg för att kunna nå målet. Studiens 

resultat visade att okunskap minskade patientens följsamhet (Tovazzi & 

Mazzoni, 2012). Flera studier visade i sina resultat att utbildning ökade 

följsamheten till vätskerestriktion (Aliasgharpour, Shomali, Moghaddam & 

Faghihzadeh, 2012; Baraz, Parvardeh, Mohammadi & Broumand, 2009; 

Barnett, Yoong, Pinikahana & Si-Yen, 2007; Tovazzi & Mazzoni, 2012). 

http://codex.vr.se/manniska5.shtml).
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Utbildning verkade även gynnsamt för följsamhet till dietrestriktion (Baraz et 

al, 2009: Walsh & Lehane, 2011).  

 

I studien av Baraz m fl (2009) visade resultatet att det inte spelade någon roll 

huruvida utbildning gavs personligen eller via video. Oavsett metod ökade 

följsamheten till vätske- och dietrestriktion (ibid.). Lingerfeldt & Thornton´s 

(2011) studieresultat visade att utbildning på individanpassad nivå var 

gynnsamt för egenvårdsförmågan. Studien visade att patienter som fick 

utbildning om sin sjukdom och behandling uttryckte en ökad förståelse (ibid.). 

Individanpassningens gynnsamma inverkan på följsamheten styrktes även i en 

studie av Tovazzi & Mazzoni (2012). Personlig rådgivning efter utbildning 

bidrog till ökad följsamhet till medicinering (Van Camp, Huybrechts, Van 

Rompaey & Elseviers, 2011). En studie visade att kontinuerlig uppföljning kan 

vara gynnsamt för följsamheten (Barnett et al, 2007). Utbildning som erbjöds i 

samband med dialysbehandling bidrog till ökat deltagande (Lingerfelt & 

Thornton, 2011).  

 

 I studien av Barnett m fl (2007) visade att dialyssjuksköterskan var den person 

i vårdteamet som kunde utbilda och stötta patienter för en ökad följsamhet. 

Resultatet ansågs bero på ett förtroende som byggts upp efter många, täta 

kontakter över lång tid (idib.). En annan studie visade att sjuksköterskan 

använde sig av olika strategier och individanpassa informationen för att hjälpa 

patienten till stärkt egenvårdsförmåga (Lindberg, Wikström & Lindberg, 2010).  

 

4.2 Motivation 

 

Patienter som själva insåg nyttan med restriktionen och mådde bättre visade sig 

vara följsamma i större utsträckning. Patienter som höll sig till 

vätskerestriktionen och sedan mådde bra efter dialysbehandlingen kunde lättare 

följa restriktionen inför nästa behandling (Tovazzi & Mazzoni, 2012; Walsh & 

Lehane, 2011). En studie visade att varje patient själv måste hitta sin strategi 

för att bli motiverad att följa restriktionerna, efter det behövdes stöd från 

dialyspersonalen samt råd från andra patienter för att nå målet (Tovazzi & 

Mazzoni, 2012). En annan studie visade att patienter som upplevde sig ha god 

kunskap och självupplevd egenvårdsförmåga hade ökad känsla att själv kunna 

hantera sin situation (Li, Jiang & Lin, 2013). 

 

4.3 Sociala aspekter 

 

Vätskerestriktion upplevdes i en studie som den svåraste egenvårdsåtgärden. 

Det var något som påverkade det dagliga livet och inte bara ett beteende som 

skulle ändras (Tovazzi & Mazzoni, 2012). I en annan studie upplevde 

patienterna det svårt att följa dietrestriktion när de åt på restaurang eller hemma 

hos någon annan och frångick då rekommendationen. Patienterna med 

dietrestriktion om saltfattig kost upplevde även en försämrad matupplevelse 

vilket kunde leda till lägre följsamhet (Walsh & Lehane, 2011).  

 

Yrkesverksamma patienter hade enligt flera studier svårt att hålla 

vätskerestriktionerna då de i större utsträckning åt snabbmat med högt 
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saltinnehåll (Bağ & Mollaoğlu, 2009; Baraz et al, 2009; Li et al, 2013). I 

studien av John, Alpert, Kawi och Tandy (2013) var patienter som medverkade 

i sociala sammanhang mindre följsamma till vätske- och dietrestriktioner 

(ibid.). Enligt en studie av Li m fl (2013) hade socialt stöd positiv inverkan på 

patientens sinnesstämning vilket bidrog till ökad egenvårdsförmåga (ibid.). 

Patienter med en högre utbildningsnivå hade i flera studier ökad följsamhet till 

diet- och vätskerestriktioner (Bağ & Mollaoğlu, 2009; Baraz et al. 2009; Li et 

al, 2013). I Bağ & Mollaoğlu´s (2009) studie framträdde även en positiv 

relation mellan en stabil ekonomi och självupplevd egenvårdsförmåga. En 

annan studie visade inte någon relation mellan stabil ekonomi och självupplevd 

egenvårdsförmåga (Baraz et al. 2009). 

 

4.4 Psykologiska aspekter 

 

I en studie redovisades att patienter med låg följsamhet inte förstod nyttan eller 

funktionen av dialysbehandlingen, utan skapade sin egen sanning för att 

hantera sin situation. Att få dricka blev för en del patienter till ett beroende, en 

fix-idé. Patienterna kände sig fångade i en situation som inte var påverkbar. Att 

leva med vätskerestriktion upplevdes många gånger som ett straff. Det var 

svårt att bryta ett invant beteende (Tovazzi & Mazzoni, 2012). Patienter som 

besvärades av törst beskrevs som mindre följsamma till vätskerestriktioner 

(John et al, 2013). 

 

Patienter som upplevde depression och/eller oro var mindre följsamma till 

restriktioner och de som upplevde livsglädje och energi hade ökad följsamhet 

till egenvård (John et al, 2013). När patienter upplevde oro och depression 

minskade den självupplevda förmågan att hantera sin situation (Li et al, 2013; 

Lindberg et al, 2010). Genom att stärka patientens tro på sig själv ökade 

förmågan till följsamhet med vätskerestriktion (Aliasgharpour et al, 2009).  Om 

en patient trodde på sin egen förmåga att klara av att följa rekommendationer 

ökade följsamhet till diet- och vätskerestriktion (John et al. 2013).  

 

4.5 Genus- och åldersperspektiv 

 

I studien av Li m fl (2013) upplevde kvinnor att de hade bättre 

egenvårdsförmåga än män. I en studie hade kvinnor mindre viktuppgång 

mellan dialysbehandlingarna än män (Barnett et al. 2007). I Bağ & Mollaoğlu´s 

(2009) studie hade män högre självupplevd egenvårdsförmåga (ibid). En studie 

visade att könstillhörighet inte spelade någon roll (Baraz et al, 2009).  

 

Äldre multisjuka patienter hade en lägre tro på sig själva att kunna lösa sina 

problem jämfört med yngre patienter (Li et al, 2013). Tre studier visade att 

yngre patienter hade en ökad följsamhet till diet- och vätskerestriktioner (Bağ 

& Mollaoğlu, 2009; Baraz et al. 2009; Li et al, 2013).  
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5 Diskussion 
 

5.1 Metoddiskussion 

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva faktorer som påverkar följsamhet 

till egenvård. Valet av metod, en litteraturstudie, ansågs lämplig för att kunna 

undersöka kunskapsläget angående faktorer som påverkar följsamhet hos 

patienter med hemodialyskrävande njursvikt (Willman et al, 2011). En 

fördjupning inom ämnet skulle kunna möjliggöras genom en intervju av 

patienter i hemodialysbehandling eller genom att observera patienter på en 

dialysmottagning. Litteraturstudien gav möjlighet att, inom angiven tidsram, 

besvara litteraturstudiens syfte. 

För att få ett brett resultat användes trunkering på sökordet Nurs* samt att 

Nurse användes som keyword i Cinahl då det är en omvårdnadsdatabas 

(Forsberg & Wengström, 2008). I Cinahl gjordes en sökning med sökordet 

”Self care” vilket inte gav några användbara träffar till resultatet. I Medline 

gjordes en sökning med sökordet ”Compliance” OR ”Patient compliance” 

vilket inte gav några användbara träffar till resultatet. PsychINFO gav inga nya 

träffar varför sökningen inte redovisas.  

I samtliga sökningar sattes begränsning för publikationsdatum där artiklarna 

fick vara publicerade senast för tio år sedan. Ytterligare en begränsning gjordes 

där endast engelskspråkiga artiklar användes. Endast artiklar som behandlar 

HD på institution inkluderades. Många artiklar som belyser egenvård och hur 

patienter i hemodialysbehandling upplever sin situation handlar om hem HD 

(HHD) eller själv HD. Artiklarna exkluderades då den patientgruppen har helt 

andra förutsättningar.  

Både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades då följsamhet både kan 

beskrivas samt vara mätbart. Att använda studier med båda metoder är enligt 

Forsberg & Wengström (2008) en styrka då resultatet av litteraturstudien 

presenteras ur olika perspektiv. För att värdera artiklarna användes 

granskningsmall ur Willman et al (2011). Artiklar som bedömdes vara av låg 

kvalité exkluderades medan artiklar med medel samt hög kvalité inkluderades 

till studien (Forsberg & Wengström, 2008., Willman et al, 2011). En brist i 

litteraturstudien är att en av artiklarna saknade angiven granskning av etisk 

kommitté. Artikeln (Bağ & Mollaoğlu 2009) valdes att inkluderas då studiens 

resultat gav motsatt beskrivning av genus betydelse för följsamhet till 

egenvård.   

 

I ett tidigt skede inför val av sökord fördes en diskussion angående sökorden 

”Compliance” och ”Adherence” Bedömningen gjordes att ”Compliance”, trots 

sitt något negativa klang, var ett bättre val än ”Adherence” då det gav fler 

träffar. Ett förslag på en mer patientinriktad vinkling skulle kunna vara – 

Patientens möjlighet att nå sina egna mål. Vi tror inte att det hade tillfört någon 

skillnad till resultatet då samtliga artiklar visade på liknande resultat.  
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Erfarenheten som sjuksköterskor inom hemodialyssjukvården ger oss en viss 

förförståelse inom ämnet. Kunskap och tidigare erfarenhet kan ha påverkat vår 

tolkning av resultatet i litteraturstudien. Trots att vi läst artiklarna 

förutsättningslöst finns alltid en risk att förförståelsen spelat roll (Priebe & 

Landström, 2012). 

 

5.2 Resultatdiskussion 

 

Litteraturstudiens resultat visade att när patienten upplever sig ha god kunskap, 

självupplevd egenvårdförmåga, motivation, stöd från dialyspersonal och socialt 

stöd ökade följsamheten till egenvårdsåtgärder medan oro och depression 

motverkade följsamheten.   

 

Resultatet i litteraturstudien visar att utbildning och information var faktorer 

som kan gynna egenvårdsförmågan (Aliasgharpour et al, 2012., Baraz et al, 

2009., Barnet et al, 2007., Lingerfelt & Thornton, 2011., Lindberg et al, 2010., 

Tovazzi & Mazzoni, 2012., Van Camp et al, 2011).  Utbildning som gavs under 

pågående dialysbehandling gav ett högt deltagande (Lingerfelt & Thornton, 

2011). Ett antagande kan vara att det är ett bra tillfälle att utnyttja 

behandlingstiden för information och utbildning. På grund av långa och 

kontinuerliga behandlingar kan patientens fritid vara mycket begränsad. När 

utbildning ges i samband med behandling, anser vi att patienterna erbjuds 

information om egenvårdsåtgärder samtidigt som behandlingstiden utnyttjas. 

Utbildningen måste erbjudas på ett sätt som inte kränker patientens integritet. 

Det är viktigt att personalen är medveten om att en patient i behandling är i 

beroendesituation. Patienten kan inte välja att gå därifrån. En del patienter har 

fysiska och/eller psykiska besvär under behandling och kan därför ha svårt att 

ta till sig information.   

 

I studie av Baraz m fl (2009) spelade det ingen roll i vilken form utbildningen 

gavs medan det i Lingerfelt & Thornton´s (2011) studie var det 

individanpassad utbildning som gav bäst resultat. Van Camp m fl (2011) och 

Barnet m fl (2007) beskriver att kontinuerlig uppföljning var gynnsamt för 

följsamheten. För en patientansvarig sjuksköterska på en dialysmottagning 

innebär omvårdnadsansvaret att varje patient får information och utbildning om 

njursvikt och hemodialysbehandling. Vid utbildningstillfällen kan en 

utbildningspärm med samma information till samtliga patienter användas. 

Utbildningen kan ske individuellt och med kontinuerlig uppföljning. Ett 

samtalsredskap som används i vården kan också vara MI (Motivational 

Interviewing). MI-metoden används för att öka motivationen till förändring för 

patienten (Barth & Näsholm, 2006).  

 

I studie av Barnet m fl (2007) var sjuksköterskan, i sin profession, lämplig för 

att utbilda och stödja patienten till ökad följsamhet till egenvård. Resultatet 

ställer krav på sjuksköterskans medvetenhet om eventuella faktorer som 

påverkar följsamhet till egenvård.  Flertalet, åtta av elva, studier i 

litteraturstudien stärker den uppfattningen då utbildning och information var 

den faktor som kunde bidra till följsamhet till egenvård. 
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Studierna som litteraturstudien baseras på kommer från olika delar av världen. 

Resultatet kan vara generaliserbart för vår verksamhet, då patienterna i kronisk 

hemodialysbehandling har samma restriktioner att leva efter. 

Vätskerestriktioner, dietrestriktioner och medicinering är faktorer som påverkar 

livssituationen oavsett var i världen patienten bor. Patienternas sjukdom, 

symtom och behandling är likvärdiga. Det som skiljer sig åt är 

förutsättningarna på grund av olika sjukförsäkringar, möjligheten till sjukresa 

och läkemedelsförmåner. Något vi reflekterade över när vi läste artiklarna var 

att en stor del av patienterna i arbetsför ålder arbetade deltid vilket inte 

stämmer överens med svenska förhållanden. Flertalet svenska dialyspatienter i 

arbetsför ålder är heltidssjukskrivna och kan ha lättare att anpassa livet efter de 

krav som ställs på följsamhet. Det kan vara önskvärt med fler studier från 

Sverige för att belysa det aktuella läget i landet.  

 

I fyra av studierna belystes genusperspektivet och då framförallt avseende 

vätskerestriktion. Studierna gav inget entydigt svar. En studie visade att 

kvinnor upplever sig ha högre egenvårdsförmåga än män (Li et al., 2013). En 

annan studie visade att män upplever sig ha högre egenvårdsförmåga än 

kvinnor (Bağ & Mollaoğlu, 2009). En tredje studie visade att 

könstillhörigheten inte spelade någon roll (Baraz et al., 2009). En fjärde studie, 

en observationsstudie, visade att kvinnor hade mindre vätskeuppgång mellan 

dialysbehandlingarna än män (Barnet et al., 2007). Ett antagande kan vara att 

könstillhörighet inte har någon betydelse avseende följsamhet till 

vätskerestriktion. Istället verkar det vara andra faktorer som inverkar. I flertalet 

av studierna i litteraturstudien har patienterna själva skattat sin 

egenvårdsförmåga. Vid självskattning finns en risk att patienten skattar sig 

högre eller lägre än det verkliga värdet. Patienterna har själva valt att delta i 

studien och är kanske mer motiverade och på så vis mer följsamma. 

 

I artiklarna som utgör resultatet i litteraturstudien var det fler män än kvinnor 

som deltog i studierna. Det överensstämmer med könsfördelningen i 

dialyspopulationen då den består av fler män än kvinnor. Svenskt njurregister, 

SNR, har registrerat att det är 2/3 män och 1/3 kvinnor i aktiv uremivård.  

 

Orems egenvårdsteori (Orem, 2001) handlar om att patienten har en naturlig 

förmåga till egenvård och att sjuksköterskan ska fokusera på att stärka den 

förmågan.  Flera artiklar i litteraturstudien bekräftar vikten av en stärkt 

egenvårdsförmåga för ökad följsamhet och att sjuksköterskan i sin profession 

har förmågan att stödja patienten genom en kontinuerlig relation. I en artikel av 

Simmons (2009) beskrivs Orems teori som en guide för omvårdnad inom 

hemodialys. För patienter i hemodialys har egenvård en nyckelroll. 

Vätskerestriktion, dietrestriktion, medicinering, sjukdomskännedom är några 

egenvårdsåtgärder som patienten bör ha kunskap om för optimerad behandling 

och livskvalitét.   
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5.3 Kliniska implikationer 

 

För att kunna ge patienter i hemodialysbehandling så bra behandling som 

möjligt är det av vikt att egenvårdsåtgärderna är tillgodosedda. Information och 

utbildning ger bättre följsamhet av egenvård. Att se patientens individuella 

förutsättningar, ge mer information och utbildning med täta uppföljningar är av 

stor vikt. Enligt Willman et al (2011) bör kliniska riktlinjer fungera som stöd 

för vårdpersonal och patienter om lämpliga vårdinsatser vid specifika kliniska 

förhållanden (idib.). Sjuksköterskor och övrig personal kan ha användning av 

litteraturstudiens resultat. Studien kan motivera patienter och sjuksköterskor att 

ta sig tid till utbildning och information.  

 

Utbildning och information till patienter i hemodialysbehandling kan vara 

kostnadseffektivt. Enligt litteraturstudien kan kontinuerlig utbildning ske under 

pågående dialysbehandling, vilket spar tid och pengar för både patienter och 

personal. Resursbrist borde inte vara ett hinder för utbildning.  

 

 

5.4 Förslag på fortsatt forskning 

 

 

I flera av de studier som utgör resultatet i litteraturstudien har patienten fått 

skatta sin egenvårdsförmåga. I Sverige finns ett kvalitetsregister där de flesta 

patienter i hemodialysbehandling registreras. Ett förslag på fortsatt forskning 

skulle kunna vara att använda data från registerstudien för att studera 

viktuppgång mellan dialysbehandlingstillfällen.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom att psykisk ohälsa var en faktor som 

hindrar följsamhet till egenvård. I dagsläget används inga bedömningsformulär 

för att skatta psykisk hälsa på vår mottagning. Ett bedömningsverktyg skulle 

kunna underlätta identifiera riskpatienter. Vidare forsknings i ämnet hur 

psykisk ohälsa påverkar följsamheten till egenvård behövs. 

 

Fysisk aktivitet är en av egenvårdsåtgärderna som det informeras om på 

dialysmottagningarna. Ett förslag på fortsatt forsning kan vara att studera om 

fysisk aktivitet påverkar egenvårdsförmåga, livskvalitét och behandling. Inför 

litteraturstudien gjordes en sökning på fysisk aktivitet och 

hemodialysbehandling vilket gav få träffar. 
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Sökmatris     Bilaga 1 

Databas Sökord Resultat av 

sökningen 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

Cinahl  

2014-10-

12 

kl.17.05 

1. Sökord med 

begränsningar 

 språk, 

engelska 

 år 2004-

2014 

 Vuxna 

Antal träffar Lästa titlar Lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

artiklar till 

studien 

 1, Hemodialysis  9060     

 2, Compliance 37055     

 3, ”Nursing” 

(key word) 

183151     

 4,1 AND 2 AND 

3 

30 30 7 6 4 

Cinahl  

2014-10-

12 

kl:17.25 

1, MH ”Hemo-

dialysis” OR MH 

”Dialysis 

patients” 

8909     

 2, MH ”Patient 

Compliance” OR 

Compliance 

37055     

 3, ”Nursing” 

(Key word) 

240844     

 4, 1 AND 2 AND 

3 

69 69 7 6 5 

MedLine 

2014-10-

12 

kl:21.15 

1, MH ”Renal 

dialysis” OR 

”Hemo- 

dialysis” 

30129     

 2, MH “Self 

care” 

12156     

 3, Nurse* 107967     

 4, 1 AND 2 AND 

3 

33 33 3 2 2 



 

 

Artikelmatris          Bilaga  

Sida 1 (11) 
Författare 

Artikelns Titel, tidskrift, land 

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Aliasgharpour, M., Shomali, M.,  

Moghaddan, M. Z.,  

Faghihzadeh, S. (2012). Effect 

of a self-efficacy promotion 

training programme on the body 

weight changes in patients 

undergoing haemodialysis. 

Journal of Renal Care, 38(3), 

155-61. 

 

Iran   

Att undersöka effekter av 

egenvårdsfrämjande 

övningsprogram avseende 

viktförändringar för patienter i 

hemodialys. 

Kvantitativ singel-blind kvasi-

experimentell studie. 

Population:    

Inklussionskriterier 18-65 år, 

persisk- eller turkisktalande, HD 

behandling minst ett år, fysisk 

förmåga att utföra egenvård, tre 

fyratimmars behandlingar/ 

vecka, ingen känd mental 

dysfunktion, hjärtsjukdom eller 

levercirros. 

Exklussionskriterier: Akut 

sjukdom som krävt 

intensivvård, ovilja att delta i 

studien. 

Urval/urvalsförfarande: 

Konsekutivt urval. Patienter 

rekryterades från två olika 

sjukhus. Patienter från ena 

sjukhuset ingick i kontroll 

gruppen och från det andra 

sjukhuset i studiegruppen. 

Bortfall: 10 pat. n 63, 

Medelålder kontrollgrupp 47 år, 

studiegruppen 52 år. Kontroll 

grupp 61% män, studiegruppen 

53% män.  

Datainsamling: Två olika 

enkäter 

Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor: Tydliga inkluderings– 

och exkluderingskriterier, 

bortfall är beskrivet, tydlig 

patientkarakteristiska, välskrivet 

urvalsförfarande, singelblind, 

multicenter, kontrollgrupp, 

Svagheter: Kort studietid 

Genom att stärka patientens 

självupplevda 

egenvårdsförmåga ökade 

patientens förmåga till 

följsamhet med 

vätskerestriktion.    

 

 

 



 

 

 

Sida 2 (11) 

Författare 

Artikelns Titel, tidskrift, land 

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Bağ, E., Mollaoğlu, M. (2009). 

The evaluation of self-care and 

self-efficacy in patients 

undergoing hemodialysis. 

Journal of Evaluation in 

Clinical Practice, 16, 605-610.  

 

Turkiet 

Att undersöka patientens 

egenvårdsmedverkan och 

självupplevda 

egenvårdsförmåga för att kunna 

undersöka samband mellan 

dessa förmågor samt att få fram 

faktorer som påverkar hos 

patienter i 

hemodialysbehandling. 

Kvantitativ metod med 

deskriptiv design. 

Population: 

Inklussionskriterier: läs- och 

skrivkunskaper, god 

kommunikativ förmåga,  

Inga exklussionskriterier fanns. 

Urval/urvalsförfarande: 
n 125, 12,8% var 30 år eller 

yngre, 12,8% var 31-40 år, 12% 

var 41-50år, 31,2% var 51-60år, 

31,2% var 61 år eller äldre. 

55,2% var  kvinnor. 

Datainsamling: Enkät. Utifrån 

de svaren skattades deras 

egenvårdsförmåga utifrån två 

olika skalor. 

Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor: Multicenterstudie, 

tydliga inkluderingskriterier, 

välskrivet urvalsförfarande, 

tydlig patientkarakteristiska, 

stort patientantal. 

 

 

Med stigande ålder minskade 

den självupplevda 

egenvårdsförmågan och 

egenvårdsmedverkan. 

När patienternas 

egenvårdsmedverkan ökade, 

ökar även deras självupplevda 

egenvårdsförmåga. 

Manliga patienter hade en högre 

självupplevd egenvårdsförmåga. 

Patienter med högre utbildning 

och/eller stabil ekonomi hade en 

högre egenvårdsmedverkan 

samt en högre självupplevd 

egenvårdsförmåga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sida 3 (11) 

Författare 

Artikelns Titel, tidskrift, land 

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Baraz, S., Parvardeh, S., 

Mohammadi, E., Broumand, B. 

(2009). Dietary and fluid 

compilance: an educational 

intervetion for patients having 

haemodialysis. Journal of 

Advanced Nursing, 66(1), 60-

68.  

 

Iran 
 

 

Att avgöra effekten av en 

utbildning angående följsamhet 

till diet- och vätskerestriktion. 

Kvantitativ randomiserad studie 

med kvasiexperimentell design. 

Population: 

Inklussionskriterier: 18 år över, 

HD tre gånger/vecka, HD minst 

över en sexmånaders period, bor 

i eget boende, ingen tidigare 

utbildning. Inga 

exklussionskriterier fanns. 

Urval/urvalsförfarande: 155 

patienter tillfrågades, 63 valde 

att delta.  

Datainsamling: Patienterna 

numrerades elektroniskt från 0-

63. Patienterna som tilldelades 

ojämna siffror erhöll muntlig 

utbildning och patienterna som 

erhöll jämna nummer fick 

videoutbildning. n 63, 33 män, 

medelålder 35 år. Patienterna 

fick göra ett förprov. Fick 

därefter utbildning antingen 

muntligt eller via video för att 

sedan göra ett efterprov. 

Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor: Multicenter studie, 

tydliga inkluderingskriterier, 

välskrivet urvalsförfarande, 

tydlig patientkarakteristiska. 

Svagheter: Ingen 

kontrollgrupp. 

Utbildning oavsett metod ökade 

följsamheten till vätske- och 

dietrestriktion. Yngre patienter 

samt patienter med en högre 

utbildningsnivå hade en ökad 

följsamhet till diet- och vätske-

restriktioner. Yrkesverksamma 

patienter hade svårt att hålla 

vätskerestriktionerna då de i 

större utsträckning åt snabbmat 

med högt saltinnehåll. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sida 4 (11) 

Författare 

Artikelns Titel, tidskrift, land 

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Barnet, T., Yoong, T. L., 

Pinikahana, J., Si-Yen, T. 

(2007).  Fluid compliance 

among patients having 

haemodialysis: can a education 

program make a difference?. 

Journal of Advanced Nursing, 

61(3) s. 300-306  

 

Malaysia 

Att undersöka effektiviteten av 

ett patientutbildningsprogram 

angående följsamhet med 

vätskerestriktion genom att 

mäta viktuppgång samt 

blodtryck mellan 

dialysbehandlingar 

Kvantitativ, kvasiexperimentell 

studie med singelgrupp design. 

Population: 

Inklussionskriterier: Patienten 

skulle vara icke-följsam det vill 

säga ha en viktuppgång mellan 

dialyserna på minst 2,5kg under 

en två månaders period vid 3 

eller flera tillfällen, vuxna över 

18 år, var något självständiga 

och tog ansvar för sin 

behandling, regelbundna HD 

behandlingar tre ggr per vecka, 

medicinskt stabila och inte varit 

inlagda på sjukhus de senaste 

sex månaderna. 34 patienter var 

icke-följsamma men 4 klarade 

inte inklussionskriterierna, 3 

avled, 1 blev gravid. 

Urval/urvalsförfarande: n 26, 

13 kvinnor, medelålder 52 år. 

Datainsamling: Blodtryck och 

vikt kontrollerades med 

kalibrerade mätinstrument före 

och efter varje dialys under 

totalt 26 dialystillfällen per 

patient. 

Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor: Tydliga 

inkluderingskriterier, bortfall är 

beskrivet, tydlig 

patientkarakteristiska, välskrivet 

urvalsförfarande. 

Svagheter: Singelcenter, kort 

studietid, inte blindad. 

Utbildning bidrog till ökad 

följsamhet med 

vätskerestriktionen. 

Dialyssjuksköterskan ansågs 

ideal att utföra fortlöpande 

utbildning och för att stötta 

patienten till ökad följsamhet då 

det byggs upp en långvarig 

relation med täta kontakter. 

Allra viktigast var det för 

patienter med låg följsamhet. 

Kontinuerlig uppföljning ansågs 

gynna följsamheten. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sida 5 (11) 

Författare 

Artikelns Titel, tidskrift, land 

Syfte Metod  Värdering Resultat 

John, A., Alpert, P. T., Kawi, J., 

Tandy, R. (2013). The 

Relationship Between Self-

Efficacy and Fluid and Dietary 

Compliance in Hemodialysis 

Patients. Clinical Scholars 

Review, 6(2), 98-104. 

 

USA 

 

 

 

 

 

Att bestämma/fastställa 

samband mellan själupplevd 

egenvårdsförmåga (self-

efficacy) och självrapporterad 

följsamhet till vätske- och 

dietrestriktioner samt att 

identifiera möjliga hinder 

Kvantitativ korrelationsstuidie 

med deskriptiv design. 

Population: 

Inklussionskriterier: Kunna gå, 

kunna laga och äta måltider utan 

assistans, 18 år eller äldre, 

kunskaper i engelska språket 

som en 11 åring, boende i eget 

boende, önskan om att delta. 

Exklussionskriterier: Patienter 

som nyligen vårdats på sjukhus 

eller haft akut sjukdom, psykisk 

eller kognitiv dysfunktion, 

patienter som inte kunde utföra 

egenvårdsaktiviteter. 

Urval/urvalsförfarande: 

Samtliga dialyspatienter som 

gick i dialys kontinuerligt tre 

gånger per vecka på 20 

mottagningar som svarade till 

inklussions och 

exklussionskriterierna deltog. 

n 100, 60% män, medelålder 58 

år.  

Datainsamling: Enkät.   

Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor: Multicenterstudie, 

stort patientunderlag, tydliga 

inkluderings- och 

exkluderingskriterier, tydlig 

patientkarakteristiska. 

 

 

 

Ju högre självupplevd 

egenvårdsförmåga en patient 

hade desto mer följsam var 

patienten till att följa diet- och 

vätskerestriktion. Patienter som 

upplevde törst i hög grad var 

mindre följsamma till 

vätskerestriktioner. Patienter 

som medverkade i sociala 

sammanhang var mindre 

följsamma till vätske- och 

dietrestriktioner. Patienter som 

upplevde depression och/eller 

oro var mindre följsamma till 

restriktioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sida 6 (11) 

Författare 

Artikelns Titel, tidskrift, land 

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Li, H., Jiang, Y-F., Lin, C-C. 

(2013). Factors associated with 

self-management by people 

undergoing hemodialysis: A 

descriptive study. International 

Journal of Nursing Studies, 51, 

208-16.  

 

Kina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka egenvårdsnivåer, 

samt att diskutera faktorerna 

som påverkar förmågan att själv 

hantera sin situation. 

Kvantitativ studie med 

deskriptiv design. 

Population: 

Inklussionskriterier: 

Regelbunden dialysbehandling 

minst 3 månader, bo i eget 

boende, 18 år eller äldre, läs- 

och skrivkunskaper i kinesiska, 

önskan om att delta. 

Exklussionskriterier: 

Inneliggande på sjukhus, annan 

access än AV-fistel, psykisk 

eller kognitiv störning, fysiska 

hinder som omöjliggör 

egenvård. 

Urval/urvalsförfarande: 216 

patienter rekryterades från tre 

sjukhus i Kina. 18st svarade inte 

på enkäten. n 198, 51%  

kvinnor, medelålder 53 år. 

Konsekutivt urval.  

Datainsamling: Enkätstudie. 

Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor: Stort patientunderlag, 

multicenterstudie, hög 

svarsfrekvens på enkäten, 

tydliga inkluderings- och 

exkluderingskriterier, bortfall är 

beskrivet, tydlig 

patientkarakteristiska. 

Svagheter: Ingen 

kontrollgrupp. 

Patienter i 

hemodialysbehandling hade en 

lägre upplevd förmåga att själva 

hantera sin situation än vad som 

är idealistiskt. Äldre patienter 

hade en mindre tro på sig själva 

att de kan lösa sina problem 

jämfört med yngre patienter. 

Kvinnor upplevde att de har 

bättre egenvårdsförmåga än 

män. Om patienten själv 

upplevde sig ha god kunskap, 

självupplevd egenvårdsförmåga, 

stöd och tillgänglighet av socialt 

stöd ökade den självupplevda 

förmågan att hantera sin 

situation. Om patienten 

upplevde oro och depression 

minskade den självupplevda 

förmågan att hantera sin 

situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sida 7 (11) 

Författare 

Artikelns Titel, tidskrift, land 

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Lindberg, M., Wikström, B., 

Lindberg, B. (2010). Subgroups 

of haemodialysis patients in 

relation to fluid intake 

restrictions: a cluster analytical 

approach. Journal of Clinical 

Nursing, 19, 2997-3005.  

 

Sverige 

Att bestämma om det finns 

olika grupper av 

hemodialyspatienter att ta 

hänsyn till vid självupplevd 

egenvårdsförmåga angående 

”attentionalstyle” och 

depressiva symtom och 

huruvida vätskeuppgångar 

varierar mellan olika grupper 

med olika kognitiva profiler. 

Kvantitativ,  cross-center 

multicenterstudie. Explorativ 

design. 

Population: 

Inklussionskriterier:18 år eller 

äldre, läs- och skrivkunskap i 

svenska, kunna fylla i enkäten 

utan assistans, regelbunden HD 

behandling minst 6 månader 

(för att försäkra sig om att 

patienten var dialysmässigt 

stabil), tre till fyra 

dialysbehandlingar per vecka.   

Urval/urvalsförfarande: 

Patienter från 11 olika 

dialyskliniker ingick. 145 

patienter önskade delta,  

bortfall: 12 st som inte svarade 

på enkäten. 11 dialyskliniker, 

n 133, 62% män,  medelålder 65 

år. 

Datainsamling: Enkät. 

Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor: Tydliga 

inkluderingskriterier, bortfall är 

beskrivet, tydlig 

patientkarakteristiska. 

Svagheter: Ingen kontrollgrupp 

Sjuksköterskan behövde 

använda sig av individanpassad 

utbildning/information för att nå 

resultat och hjälpa patienten till 

stärkt egenvårdsförmåga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Sida 8 (11) 

Författare 

Artikelns Titel, tidskrift, land 

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Lingerfelt, K. L., Thornton, K. 

(2011).  An educational project 

for patients on hemodialysis to 

promote self-management 

behaviors of end stage renal 

disease. Nefrology Nursing 

Journal, 38(6), 483-488. 

 

USA 

Att tillhandahålla en översikt av 

fördelarna med utbildning av 

patienter med ESRD i HD om 

deras sjukdom, diet, behandling 

och medicinering för att öka 

egenvårdsförmågan 

Kvantitativ enkätstudie med 

kvasiexperimentell design. 

Före- efterintervention. 

Population: Inklusionskriterier: 

18 år eller äldre, regelbunden 

dialys minst 6 månader på 

institution. 

Exklusionskriterier: Boende på 

särskilt boende, 

språksvårigheter, kognitiva 

besvär. 

Urval/urvalsförfarande: 

Konsekutivt urval under en 

tremånaders period. 

27 patienter rekryterades från 

två dialyskliniker. En patient 

fullföljde inte på grund av 

transplantation. n 26, 54% män, 

medelålder 64 år.  

Datainsamling: Kunskapstest 

före och efter utbildning.  

Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor: Tydliga inkluderings– 

och exkluderingskriterier, 

Multicenterstudie, tydlig 

patientkarakteristiska, urval 

välskrivet urvalsförfarande. 

Representativt urval? 

Svagheter: Kort studietid, de 

patienter som är mest 

motiverade kanske de som 

tackar ja till att medverka och 

därav gott resultatmed 

utbildningen än populationen 

HD patienter i stort. 

Utbildning visade sig ge bättre 

förståelse för meningen med 

dialysbehandlingen, 

medicineringen, dieten och 

sjukdomen. Utbildning på 

individanpassad nivå gynnade 

kunskap och 

egenvårdsförmågan. Utbildning 

som gavs i samband med 

behandling kunde ge ökat 

deltagande då patienten kommer 

till behandlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sida 9 (11) 

Författare 

Artikelns Titel, tidskrift, land 

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Tovazzi, M. E., Mazzoni, V. 

(2012).  Personal paths of fluid 

restriction in patients on 

hemodialysis. Nephrology 

Nursing Journal, 39(3), 207-

215. 

 

Italien 

Att ge en överblick av 

patientperspektivet och 

erfarenheter av vätskerestriktion 

hos patienter i hemodialys 

Kvalitativ metodbeskrivande 

design. 

Population: 

Inklussionskriterier: 18 år och 

äldre, dialysbehandling minst 6 

månader, förmögna att ge sitt 

samtycke, ha förmåga att förstå 

meningen med forskningen. 

Exklussionskriterier: Patienter 

med kognitiva nedsättningar, 

inte kunde italienska. 

Urval/urvalsförfarande: n 12, 

åtta män, medelålder 59 år. 

 Datainsamling: Face to face 

intervjuer under en tvåmånaders 

period. Patienterna intervjuades 

under pågående behandling i 

enskildhet. Intervjuerna pågick 

30-60 minuter. Intervjuerna 

spelades in och skrevs ner. 

Intervjuerna kodades.  

Analysmetod: Textanalys.  

Styrkor: Tydligt syfte, 

patientkarakteristika beskrivet, 

väl presenterad kontext, relevant 

och strategiskt urval, klart och 

tydligt resultat. 

Svagheter: Otydligt om 

datamättnad samt analysmättnad 

föreligger, teoretisk referensram 

hittas ej, oklart om teori 

genereras, 

Dialyssjuksköterskan hade en 

nyckelroll för att stärka 

patientens följsamhet vid 

vätskerestriktion. 

Vätskerestiktion upplevdes som 

den svåraste egenvårdsuppgiften 

då det dagliga sociala livet 

påverkades. Det kan vara svårt 

att bryta ett invant beteende. 

Den icke följsamma patienten 

förstod inte nyttan eller 

funktionen av 

dialysbehandlingen. Skapade 

sin egen sanning för att hantera 

sin situation. Okunskap om att 

även mat innehåller vätska. 

Önskade personliga 

rekommendationer. Patienten 

visste att hen ska dricka mindre, 

men inte hur hen når målet. 

Patienter önskade råd och att 

utbyta erfarenheter av andra i 

samma situation. Patienten 

måste själv känna av/inse nyttan 

med restriktionen.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sida 10 (11) 

Författare 

Artikelns Titel, tidskrift, land 

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Van Camp, Y. P., Huybrechts, S. 

A., Van Rompaey, B., Elseviers, 

M. M. (2011)  Nurse-led 

education and counselling to 

enhance adherence to phosphate 

binders. Journal of Clinical 

Nursing, 21, 1304-1313. 

 

Belgien 

Att undersöka huruvida 

sjuksköterskeled utbildning och 

rådgivning förbättrar 

”adherence” hos kroniskt sjuka 

patienter i hemodialys. 

Kvantitativ interventionstudie 

med pre-post design. 

Population: 

Inklussionskriterier: Vuxna 

patienter, kronisk HD sedan tre 

månader tillbaka, sköta sin 

medicinering självständigt, 

förstå det holländska språket. 

Urval/urvalsförfarande: 45 

patienter erbjöds vara med i 

studien, fyra önskade inte delta. 

n 41, medelåldern 68 år, 71 % 

män. Patienter på en 

dialysklinik fick förfrågan om 

de ville delta.  

Datainsamling: Face to face 

utbildning under pågående 

dialysbehandling. Följsamheten 

till medicinering följdes med 

hjälp av ett elektroniskt program 

där det registrerades vid varje 

administrering. Historiska data 

jämfördes med data efter 

utbildning.  
Analysmetod: Statistisk analys.  

Styrkor: Tydliga 

inkluderingskriterier, bortfall är 

beskrivet, tydlig 

patientkarakteristiska, 

Svagheter: Singelcenter studie, 

resultatet jämfördes med 

historisk data och inte med en 

samtida kontrollgrupp. Studien 

pågick under kort tid. 

En kombination av utbildning 

och efterföljande 

personlig/skräddarsydd 

rådgivning kunde öka 

följsamheten till 

fosfatbindarmedicinering. 

Personlig rådgivning efter 

utbildning bidrog till ökad 

förståelse för sjuksköterskan hur 

patienten hanterade sin 

medicinering vad gäller 

fosfatbindare. Förståelsen 

möjliggjorde att hitta en 

skräddarsydd lösning för varje 

patients eventuella hinder till 

följsamhet vilket hotade 

följsamheten till 

medicineringen. 
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Clinical Nursing, 20, 331-340.  

 

Irland 

Att mäta nivåer av 

dietrestriktion hos irländska 

patienter i HD behandling och 

undersöka förhållandet mellan 

följsamhet av saltrestriktion och 

hälsoövertygelser i relation till 

att följa restriktionerna inom 

gruppen 

Kvantitativ, deskriptiv design. 

Population: 

Inklussionskriterier: 18 år och 

äldre, diagnostiserade med 

ESRD, HD behandling minst tre 

månader på en Irländsk 

dialysmottagning. Adekvata 

språkkunskaper i det engelska 

språket. Exklussionskriterier: 

Patienter med akut njursvikt 

med HD behandling, patienter 

som klinikchefen ansåg vara 

”icke Irländska”. 

Urval/urvalsförfarande: 105 

patienter var potentiella 

deltagare, 79 patienter fullföljde 

studien. n 79, medelåldern 62 

år, 41 st män, 35 kvinnor samt 3 

patienter där könstillhörighet 

inte hade fyllts i.  

Datainsamling: Enkät 

Analysmetod: Statistisk analys.  

Styrkor: Multicenterstudie, 

tydliga inkluderings- och 

exkluderingskriterier, bortfall är 

beskrivet, tydlig 

patientkarakteristiska. 

 

Om patienten hade kunskap om 

dietens betydelse för hälsan var 

hen mer motiverad att följa 

restriktionen. Patienter som 

hade erfarenhet att de mådde 

bättre när de följde 

restriktionerna var mer 

följsamma.  Patienter kunde 

uppleva att det var ett hinder att 

följa dietrestriktion när de 

önskade äta på restaurang eller 

hemma hos någon annan och 

frångick rekommendationen. 

Försämrad matupplevelse då 

saltfattig kost kunde ge sämre 

följsamhet. 

 



 

 

 

 


