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En stor andel av patienter undergående dialysbehandling uppvisar en avvikande 

följsamhet till de kost- samt vätskerestriktioner som ingår i behandlingen, orsakerna 

är flera. Komplikationer som uppstår på grund av bristande följsamhet är en ökad 

påfrestning för hjärta, kärl och en ökad risk för hyperparathyroidism med flera. Syftet 

var att belysa faktorer som påverkade följsamheten av kost- samt vätskerestriktioner 

hos vuxna patienter med kronisk njurinsufficiens och ordinerad njurdialysbehandling. 

Metoden var en litteraturstudie som baserades på Polit & Becks nio-stegsmodell. 

Databaserna Cinahl och PubMed nyttjades för databassökningen. Efter 

kvalitetsgranskning kvarstod tolv artiklar som svarade mot syftet. Databearbetning av 

dessa gav tre huvudteman med tio underteman. Resultatet Faktorer med påverkan 

kunde delas upp i behandlingsrelaterade faktorer, demografiska faktorer och 

motiverande faktorer. Slutsats Följsamhet är ett mångfacetterat fenomen där patienten 

måste skapa sin egen väg men sjuksköterskan besitter goda möjligheter att främja 

patientens följsamhet. 

 

En stor andel av patienter med dialysbehandling uppvisar en avvikande följsamhet 

till de kost- samt vätskerestriktioner som ingår i behandlingen, orsakerna är flera. 

Komplikationer som uppstår på grund av bristande följsamhet är en ökad 

påfrestning för hjärta, kärl och en ökad risk för hyperparathyroidism med flera. 

Syftet var att belysa faktorer som påverkade följsamheten av kost- samt 

vätskerestriktioner hos vuxna patienter med kronisk njurinsufficiens och ordinerad 

njurdialysbehandling. Metoden var en litteraturstudie som baserades på Polit & 

Becks nio-stegsmodell. Databaserna Cinahl och PubMed nyttjades för 

databassökningen. Efter kvalitetsgranskning kvarstod tolv artiklar som svarade mot 

syftet. Databearbetning av dessa gav tre huvudteman med tio underteman. 

Resultatet Faktorer med påverkan kunde delas upp i behandlingsrelaterade 

faktorer, demografiska faktorer och motiverande faktorer. Slutsats Följsamhet är 

ett mångfacetterat fenomen där patienten måste skapa sin egen väg men 

sjuksköterskan besitter goda möjligheter att främja patientens följsamhet. 
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INTRODUKTION 
Njurfysiologi 

Njurarna är komplexa organ som utövar en rad olika funktioner i kroppen, däribland urin- 

och hormonproduktion samt blodtrycksstabilisering. Njurarna arbetar kontinuerligt för att 

bibehålla kroppens homeostas vad gäller vätske- och syra- basbalans genom att justera 

eliminationen av vatten, elektrolyter och avfallsprodukter via filtration av blodet, en 

process vars slutprodukt kallas primärurin (Salomonsson & Persson 2014). Processen 

styrs av flera olika faktorer såsom förändringar i vätskevolym, blodtryck och pH-värde. 

Förändringarna stimulerar receptorer, exempelvis tryckkänsliga receptorer i hjärtats- och 

blodkärlens muskulatur vilket leder till sekretion av hormon, såsom Renin, Angiotensin 

och Aldosteron. Sekretionen av dessa hormon stimulerar njurvävnaden som därefter utför 

eventuella justeringar i reabsorption av elektrolyter och vatten efter behov då blodet 

filtreras i njurarna (Koeppen & Stanton 2007; Salomonsson & Persson 2014). 

Kronisk njursjukdom & kronisk njurinsufficiens 

Kronisk njursjukdom är ett successivt degenerativt tillstånd som utvecklas i fem stadier. 

Dessa fem stadier kategoriserar kvarvarande njurfunktion och tillståndets 

allvarlighetsgrad. Stadierna har en direkt anknytning till njurarnas glomerulära 

filtrationshastighet (GFR) och löper således från stadium ett (normal alternativt hög GFR 

om ≥90 ml/min/1,73m² inklusive albuminuri) till stadium fem (terminal njursvikt med 

GFR om <15 ml/min/1,73m²). Kronisk njurinsufficiens uppstår i stadium tre och innebär 

varaktiga skador på njurvävnaden med en GFR om <60 ml/min/1,73m² under minst tre 

månaders tid (Kidney Disease: Improving Global Outcome [KDIGO] 2014).  

Kronisk njurinsufficiens utvecklas gradvis under lång tid, vanligen flera år, och medför 

en successiv försämring av funktion orsakad av degeneration av njurvävnad (Stenvinkel 

2014). Kronisk njurinsufficiens orsakas av sjukdomstillstånd vilka medför en förlust av 

funktionella nefron i njurarna. Diabetes är tillsammans med hypertoni de mest frekvent 

förekommande sjukdomstillstånden som orsakar njurinsufficiens (Stenvinkel 2014).  

När GFR är markant reducerad, uppstår en ansamling av symtom vilken betecknas som 

det kliniska syndromet uremi. De symtom som uppstår beror på sjukdomens 

allvarlighetsgrad och tenderar inte att uppmärksammas av den drabbade förrän sent i 

sjukdomsförloppet. Patienten kan bland annat uppleva eller drabbas av  trötthet, minskad 

aptit, viktnedgång, förlorad muskelmassa, ödem eller försämrad kognitiv förmåga då 

koncentrationen av toxiska restprodukter stiger kraftigt i blodet. Tillståndet medför 

allvarlig systempåverkan i kroppen då såväl nervsystemet som endokrina organ, 

muskulatur samt hjärtat och blodkärl påverkas och försämras (Stenvinkel 2014).  

Hemodialys & Peritonealdialys 

Dialys är en vanlig behandlingsform vid kronisk njurinsufficiens där GFR är kraftigt 

nedsatt. Den filtrationsersättande behandlingen kan genomföras via hemodialys (HD) 

eller peritonealdialys (PD) (Stenvinkel 2014). År 2014 genomgick 3859 patienter någon 

typ av dialysbehandling och ytterligare 396 patienter behövde sättas in på någon form av 

dialysbehandling (Svenskt Njurregister 2015). 

Vid HD leds blodet från kroppen via en kateter införd i en kirurgiskt anlagd ateriovenös 

fistel (AV-fistel), ett graft eller en central dialyskateter (CDK), till dialysmaskinen där 

blodet filtreras då det passerar dialysmembranen, filtret, i maskinen. Då blodet passerar 

genom filtret i en riktning, flödar dialysvätska i motsatt riktning. Dialysvätskan består av 
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renat vatten och salter vars koncentrationer i viss utsträckning kan justeras och anpassas 

efter patientens behov. Då de två vätskorna passerar filtret i olika riktningar, uppstår en 

motströmsprincip som leder till att restprodukter, vatten och näringsämnen elimineras 

från blodet via diffusion eller osmos över filtret och förs vidare av dialysvätskan 

(Lönnbro-Widgren & Samuelsson 2014). HD genomförs på dialysmottagningar där antal 

tillfällen per vecka och dialysdurationen anpassas utefter blodkoncentrationen av toxiska 

slaggprodukter och patientens generella hälsotillstånd. Vanligen behandlas patienten 

dock vid tre tillfällen per vecka, med en duration om 4-6 timmar per tillfälle (Barnett et 

al. 2008).  

PD innebär att blodet filtreras över bukhinnan, peritoneum, vilken är rikligt innerverad 

av kapillärer och därmed fungerar som ett dialysmembran. För att filtrera blodet fylls 

bukhålan med dialysvätska via en kateter i bukväggen. Dialysvätskans innehåll av glukos 

genererar en osmotisk gradient mellan blodet och dialysvätskan. Således flödar vatten, 

restprodukter och näringsämnen från blodet till dialysvätskan i bukhålan, vilken därefter 

tappas ut till en påse. PD genomförs i hemmet, antingen med hjälp av en maskin, vilken 

kopplas på under nattetid, eller manuellt av patienten och/eller hemsjukvården 

(Haraldsson 2014). Det finns olika varianter av PD, men den vanligaste formen är kronisk 

ambulatorisk PD (CAPD) vilken innebär att patienten själv utför byten av dialysvätska. 

Vid CAPD får en vuxen patient vanligen genomföra fyra påsbyten om två liter per dygn, 

för att buken kontinuerligt ska innehålla dialysvätska (Haraldsson 2014).  

Kost- och vätskerestriktioner vid ordinerad dialysbehandling 

Patienter som genomgår dialysbehandling måste, för att minska risken för 

komplikationer, förhålla sig till kost- och vätskerestriktioner då njurarnas 

eliminationsförmåga är gravt nedsatt eller fullständigt utslagen (Barnett et al. 2008).  

Restriktionerna innebär att kosten innehåller begränsade mängder av elektrolyterna 

natrium och kalium samt mineralen fosfor, men adekvata mängder energi samt protein i 

förhållande till individuella behov då patienter med dialys befinner sig i riskzonen för att 

utveckla undernäringstillstånd (Stark et al. 2011; Stenvinkel 2014). Även patientens 

vätskeintag begränsas, ibland så gravt som till en daglig mängd av 500 ml, utöver 

mängden eventuell urinproduktion vid de tillfällen sådan kvarstår (Pang et al. 2001; 

Denhaerynck et al. 2007). Restriktionerna förespråkas för att minimera risken för 

eventuella komplikationer som kan orsakas av för höga koncentrationer av natrium, 

kalium och fosfor. Dessa skadliga koncentrationer kan uppstå då dialysbehandlingen, och 

främst HD, utförs intermittent vilket innebär regelbundna perioder av minimal eller ingen 

elimination av restprodukter, näringsämnen och vätska (Barnett et al. 2008). 

Följsamhet som begrepp 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) (2003) definieras följsamhet som omfattningen 

av överrensstämmelse mellan en individs beteende, vad gäller läkemedelsintag, kost 

och/eller livsstilsförändringar, och avtalade rekommendationer från hälsopersonal. I 

anknytning till dialysbehandling är följsamhet till kost- och vätskerestriktioner av särskild 

vikt då de står i direkt paritet till behandlingsformens effektivitet samt frekvensen och 

allvarlighetsgraden av eventuella komplikationer (Baines & Jindal 2000). 

Komplikationer vid otillräcklig följsamhet av kost- och vätskerestriktioner vid 

ordinerad dialysbehandling 

Forskning visar att följsamhet till kost- och vätskerestriktioner har en tydlig koppling till 

goda behandlingsresultat och kan i förlängningen även medföra förbättrad livskvalité och 
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förväntad livstid hos patienten (Pang et al. 2001). Bristande följsamhet till 

vätskerestriktioner kan orsaka omfattande viktökningar mellan dialysbehandlingar, 

särskilt vid HD, vilket medför en ökad påfrestning på hjärta samt kärl och innebär således 

en ökad risk för hypertoni, hjärtsvikt, vänsterkammahypertrofi och följaktligen även 

mortalitet (Denhaerynck et al. 2007; Stark et al. 2011). En patients följsamhet till 

vätskerestriktioner granskas via mätning av förändringen i vikt mellan slutet av en 

dialysbehandling och inledningen av nästa, vilken benämns interdialytic weight gain 

(IWG) och har en markant koppling till mortalitet då högre IWG innebär ökad risk för 

kardiovaskulära sjukdomar (Cabrera et al. 2015).  Då natrium stimulerar törstcentrum, 

och därmed försvårar följsamheten av vätskerestriktioner, är intaget av detta näringsämne 

begränsat (Stark et al. 2011). Hyperkalemi är ett vanligt problem bland patienter med 

dialys och beror i stor utsträckning på otillräcklig följsamhet vad gäller kostrestriktioner, 

och kan orsaka allvarliga hjärtarytmier (Putcha & Allon 2007). Höga halter av fosfor, 

vilket i likhet med övriga näringsämnen kan orsakas av otillräcklig följsamhet av 

restriktioner, kan leda till sekundär hyperparathyroidism samt sjukdom, skador och 

smärta i skelett (Poole et al. 1999).  

Frekvensen av avvikande följsamhet bland HD-patienter i olika länder har rapporterats 

variera mellan 10-60% till vätskerestriktioner då baserat på patientens IWG,  mellan 2-

39% till kaliumrestriktioner och 19-57% till fosforrestriktioner (Denhaerynck et al. 2007).  

Sjuksköterskans roll & omvårdnad 

Patienter som genomgår dialysbehandling har regelbunden kontakt med sjuksköterskor, i 

samband med assistering vid PD eller regelbundna besök hos ett dialyscenter för HD. På 

grund av den patientnära positionen i arbetet innehar sjuksköterskan en nyckelroll i 

främjandet av patienters följsamhet till aktuella kost- och vätskerestriktioner. Dessa 

medicinska behandlingar är tidskrävande och gynnar därav möjligheten för de ansvariga 

sjuksköterskorna att bemöta patienten holistiskt och ta del av dennes erfarenheter av att 

leva med dialysbehandling och de kost- och vätskerestriktioner som föreligger. Detta 

bidrar i sin tur till att skapa en individualiserad bild av patientens följsamhet utöver det 

medicinskt observerbara (Polaschek 2003).  

 

Dialys är en komplex och omfattande behandlingsform som medför betydande 

förändringar i patientens liv. Vidare, då njurinsufficiens är ett kroniskt tillstånd faller ett 

stort ansvar på patienten vad gäller hantering av sjukdomens- och dialysbehandlingens 

implikationer (Curtin et al. 2004). Patienten måste därmed vara väl utrustad för att erhålla 

förmågan att sköta den egenvård behandlingsformen kräver. Egenvård omfattar 

begreppen ”self-management” och ”self-care”, vilka används omväxlande i litteraturen 

och representerar väldigt likartade förhållningssätt (Curtin & Mapes 2001). Egenvård 

syftar till en individs arbete med att främja hälsa, motverka ohälsa, identifiera symtom i 

ett tidigt skede och hantera ett kroniskt sjukdomstillstånd (Curtin & Mapes 2001). I 

anknytning till dialysbehandling är egenvård ett fundamentalt begrepp då det är essentiellt 

att patienten är aktivt delaktig i behandlingen (Curtin et al. 2005).   

 

En av de huvudsakliga aspekterna av omvårdnadsarbetet är således att främja patientens 

egenvård, vilket medför förbättrad livskvalité och behandlingsresultat. Främjandet av 

patientens egenvård kan åstadkommas genom att sjuksköterskan etablerar ett förhållande 

till patienten samt stödjer, utbildar och uppmanar patienten att vara delaktig i vården. 
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Genom dessa åtgärder erhåller patienten en större kontroll över livssituationen via 

beslutsfattande och delaktighet i vården (Curtin et al. 2005).  

 

I anknytning till utbildning är det viktigt att, snarare än att förmedla opersonliga fakta om 

sjukdom och behandling, arbeta med att skapa en förståelse hos patienterna om hur deras 

beslut och beteende kan påverka behandlingen och dess resultat (White 2004). Det är 

också viktigt att beakta att utbilda är mer än att bara leverera information och patienten 

bör uppmuntras att vara delaktig. Det är därför viktigt att sjuksköterskan vidtar 

omvårdnadsåtgärder med ett förhållningssätt som gynnar patienternas delaktighet och 

förståelse, vilket därigenom kan stärka patienternas känsla av kontroll och således leda 

till förbättrade resultat (Doss et al. 2011). Det krävs att sjuksköterskan är lyhörd, empatisk 

och utbildar patienten gällande sjukdom, behandling samt viktiga symtom och för en 

diskussion angående konsekvenserna av sjukdomen (Doss et al. 2011).  

 

Delaktighet är av särskild vikt då patienters upplevda kontroll över behandling och 

situation är en avgörande faktor för huruvida en omvårdnadsåtgärd kan åstadkomma 

bestående positiva förändringar vad gäller följsamhet då patienter med en låg känsla av 

kontroll har påvisats vara mindre mottagliga för, exempelvis, utbildningars budskap och 

syfte. Detta har en betydande innebörd för samtliga omvårdnadsstrategier som ämnar 

främja eller avstyra ett beteende då patienters uppfattning om en åtgärds betydelse och 

relevans för hälsa och ohälsa är den mest inflytelserika faktorn på huruvida åtgärden, 

kunskapen eller förändringen anammas eller förkastas (White 2004).  

PROMBLEMFORMULERING 

Dialyspatienter finns världen över och kost- och vätskerestriktionerna utgår från samma 

grund. Avvikande följsamhet till kost- och vätskerestriktioner utgör ett omfattande 

problem för såväl patienter som hälso- och sjukvårdspersonal. Trots att vikten av 

följsamhet är väl förankrad i vården, likaså de komplikationer som kan uppstå vid 

avvikelser, är bristande följsamhet till kost- och vätskerestriktioner ett frekvent 

förekommande problem bland patienter med dialys. Detta antyder att vårdpersonal 

misslyckas i sina försök att motivera patienter till följsamhet, eller att det föreligger en 

skillnad i syn på vilka faktorer som är av vikt i anknytning till följsamhet mellan patienter 

och vårdpersonal. Det är därmed av intresse att undersöka vilka faktorer som 

dialyspatienter upplever som signifikanta i förhållande till följsamhet till kost- och 

vätskerestriktioner. En sådan undersökning kan belysa hur vårdpersonal, och i huvudsak 

sjuksköterskor, kan främja följsamhet på ett effektivt och patientcentrerat vis.  

SYFTE 

Syftet med studien var att studera faktorer som påverkar vuxna patienters följsamhet till 

kost- och vätskerestriktioner vid  njurdialysbehandling.  

METOD 

Litteraturstudie 

En allmän litteraturstudie är en sammanställning av existerande studier inom ett visst 

område. Den kan ha flera syften till att den bedrivs, bland annat för att beskriva det 

rådande kunskapsläget (Forsberg & Wengström 2013). 
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I denna studie användes Polit och Becks (2012) modell för litteraturstudier. Den består av 

följande nio steg, fritt översatta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Polit & Becks niostegsmodell för litteraturstudier, fritt översatt (2012). 

 

Databassökningen 

Steg 1: Inledningsvis formulerades ett syfte med tillhörande problemformulering. Syftet 

och problemformuleringen utgjorde sedermera ramen för studiens omfattning.  

 

Steg 2: Databaserna Cinahl och PubMed valdes till studien då de innefattar ett stort urval 

av tidskrifter inom omvårdnad och dess relaterade områden. Cinahl har ett index av drygt 

3000 tidskrifter, daterade från 1981 och framåt och omfattar mer än en miljon dokument 

inom omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi (Polit & Beck 2012; Forsberg & 

Wengström 2013). PubMed är en gratis version av den allmänt väl erkända databasen 

Medline som omfattar mer än 15 miljoner dokument, inom medicin, omvårdnad och 
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odontologi, publicerade från 1966 och framåt (Polit & Beck 2012; Forsberg & 

Wengström 2013). 

Följande inklusionskriterier fastställdes därefter: studierna som inkluderades skulle vara 

“peer reviewed”, skrivna på engelska, svenska, danska eller norska och publicerade 

mellan 1991-01-01 till 2015-12-31. Exklusionskriterier som fastställdes var att inga 

individer under 18 år deltog i studierna samt att det inte fick vara reviewartiklar. 

Cinahl Headings (CH) användes för att välja sökord i syfte att minimera antalet 

irrelevanta artiklar i sökningen. De ämnesord som valdes var “Patient Compliance”, 

“Renal Diet” AND “Restricted Diet+”, “Dialysis+” och “Adult+” valdes efter granskning 

gentemot syftet. För PubMed valdes sökorden i MeSH Headings (MH) för att minimera 

antalet irrelevanta artiklar i sökningen. De valda ämnesorden var “Patient Compliance”, 

“Diet”, “Renal Dialysis” samt “Adult”. Detta var en så nära matchning med de valda 

ämnesord i Cinahl som var möjligt. 

Steg 3: Respektive sökord användes först självständigt och sedan i kombination. Den 

första databasen som nyttjades var Cinahl. “Patient compliance” (S1) gav 20,475 artiklar. 

“Renal Diet” AND “Restricted Diet+”(S2) gav 117 artiklar. “Dialysis+”(S3) gav 8,064 

artiklar. “Adult+”(S4) gav 705,845 artiklar. S1, S2, S3 och S4 kombinerades med 

booleska operatoren AND i ytterligare en sökning (S5) vilket gav 10 artiklar. Sökningen 

i PubMed inleddes med sökordet “Patient Compliance” (S1) och gav 45,083 artiklar. 

“Diet”(S2) gav 132,640 artiklar. “Renal Dialysis” (S3) gav 57,719 artiklar. “Adult” (S4) 

gav 3,606,28 artilkar. S1, S2, S3 och S4 kombinerades med booleska operatoren AND i 

ytterligare en sökning (S5) vilket gav 39 artiklar (se Tabell 1).  

Urval 

Urvalen följer de granskande stegen utifrån Polit & Becks (2012) mallar för 

litteraturstudier. 

Steg 4: Det slutgiltiga antalet artiklar från databassökningen var 49, 10 från Cinahl och 

39 från PubMed. I urval 1 genomfördes en primärgranskning av abstrakt, och av de 10 

från Cinahl kvarstod 7 artiklar och utav de 39 stycken från PubMed kvarstod 18 artiklar. 

Detta gav totalt 25 artiklar efter att urval 1 genomförts. Utav de 21 artiklar som 

exkluderades i urval 1 saknades tydlig relevans till denna studies syfte i 18 artiklar då de 

talade inte specifikt kring följsamhet och 3 var externa dubletter (Se tabell 1). 

Steg 5:  I urval 2 lästes de 25 artiklarna igenom med fokus på metod och resultat med 

avsikt att säkerställa att artiklarna svarade på studiens syfte samt blev godkända gentemot 

exklusionskriterierna. Av dessa var det 16 artiklar som uppfyllde kraven från urval 2. 

Artiklar med resultat som inte svarade på litteraturstudiens syfte blev därmed 

exkluderade, totalt 9 stycken (Se tabell 1). Dessa studier exkluderades då de antingen 

inkluderade läkemedel i sin skattning av följsamhet, utvärderade instrument för skattning 

av följsamhet, var riktade till professioner ej relevanta för studien eller saknade relevans 

till syftet. 

Steg 6 & 7: I steg 6 sammanställdes artiklarna sedan i en lista inför urval 3. I urval 3 

nyttjades Polit & Becks (2012) mallar “Guide to an Overall Critique of a Quantitative 

Research Report” och ”Guide to an Over all Critique of a Qualitative Research Report” i 

syfte att utröna studiernas styrkor och svagheter. Godkännande av etisk kommitté 
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saknades i 4 av studierna och de blev därmed exkluderade (Se tabell 1). När urval 3 var 

genomfört sammanställdes de 12 godkända artiklarna i en artikelmatris. 

Tabell 1: Databassökning 

 

Databearbetning 

Steg 8: Efter att de tidigare stegen var färdiga genomfördes en innehållsanalys av de 

insamlade data. Först färgkodades faktorer av relevans, detta genomfördes enskilt, sedan 

diskuterades och placerades dessa i underteman som slutligen delades upp i huvudteman 

i syfte att skapa en god och objektiv överblick över resultatet. 

 

 

Databas 

 

Sök

-ID 

Sökord Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Cinahl       

 S1 (CH: ”Patient Compliance”) 20,475    

 S2 (CH: ”Renal Diet”) AND  

(CH: ”Restricted Diet+”) 

117    

 S3 (CH: ”Dialysis+”) 8,064    

 S4 (CH: ”Adult+”) 705,845    

 S5 S1 AND S2 AND S3 AND 

S4 

10 7 4 4 

PubMed       

 S1 (MH: ”Patient compliance”) 45,083    

 S2 (MH: ”Diet”) 132,640    

 S3 (MH: ”Renal Dialysis”) 57,719    

 S4 (MH: ”Adult”) 3,606,283    

 S5 S1 AND S2 AND S3 AND 

S4 

39*(3) 18  12 8 

Totalt Antal   49 25 16 12 

CH: Cinahl Headings        MH: MeSH Headings  

+ : Explode-funktion i Cinahl 

*( ): Externa dubletter, exkluderades från Urval 1  
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FORSKNINGSETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN 

Systematiska fel, även kända som bias, är något som kan förekomma i studier. Bias är 

faktorer som påverkar en studies pålitlighet och kan förekomma i flera moment av en 

studie (Polit & Beck 2012). Det är av stor vikt att eventuell bias utreds, var det 

förekommer och hur genomgripande det är.  

 

Bedömningsbias är en typ av bias som riskerade att förekomma i studien. Denna typ av 

bias uppstår när mjuka kriterier nyttjas för att bedöma en åtgärd, exempelvis patientens 

muntliga symtombeskrivning. Här föreligger då risken att bedömaren gör en mer 

fördelaktig bedömning för åtgärder denne hyser större tilltro för (SBU 2004a). Denna bias 

kunde uppstå då författarna till denna studie värderade faktorer gentemot varandra för att 

till exempel fastställa vilken faktor som var mest problematisk alternativt mest stöttande 

när det gällde följsamheten. För att undvika att denna bias uppstod gjordes bedömningar 

först enskilt och sedan gemensamt via diskussion för att skapa en så objektiv och pålitlig 

bedömning som möjligt.  

 

En vital grund för de valda studierna var att samtliga har granskats av en etisk kommitté. 

Etiska kommittéer har som funktion att granska studier där människor eller djur är 

inkluderade, ur en etisk aspekt. Kommittén överväger bland annat om fördelar som kan 

komma av studien överväger eventuell kostnad för patienterna, om det kan förekomma 

någon form av press på deltagarna och om deltagarnas säkerhet kan garanteras (Polit & 

Beck 2012).  

Då samtliga artiklar var skrivna på engelska nyttjades översättningsmotorer på internet 

för att översätta enstaka ord som ej kunde tolkas på ett annars tillförlitligt sätt.   

RESULTAT 

Resultatet av litteraturstudien bygger på de 12 artiklar som bestod samtliga delar av 

urvalsprocessen. Nio av studierna genomfördes med kvantitativ metod och de resterande 

tre med kvalitativ metod.  En sammanställning med en koncis beskrivning av respektive 

studie presenteras i en matris (Bilaga 1). Databearbetningen av artiklarna genererade tre 

teman och tillhörande underteman i förhållande till litteraturstudiens syfte.  Temat 

Behandlingsrelaterade faktorer inkluderar två underteman; Tid på- och underbehandling 

samt Kunskap om sjukdom och behandling. Temat Demografiska faktorer inkluderar fem 

underteman; Ålder, Kön, Civilstånd, Utbildningsnivå och Arbetssituation. Slutligen, 

temat Motiverande faktorer innefattar tre underteman; Stöd, Karaktärens betydelse samt 

Fysiologiska komplikationer och samsjuklighet. Litteraturstudiens teman och 

underteman illustreras och presenteras i Figur 2 nedan.  
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Figur 2: Teman & respektive underteman utifrån databearbetning och analys. 

Behandlingsrelaterade faktorer 

Detta tema inkluderar områden som står i relation till dialysbehandlingen och har en 

påverkan på patienters följsamhet till kost- och vätskerestriktioner.  

Tid på- och under behandling 

Tid i anknytning till dialysbehandling har flera dimensioner och syftar till såväl frekvens 

(antal HD-tillfällen/vecka eller påsbyten vid PD/dag) som duration (antal timmar/HD-

tillfälle) och spann (antal månader/år med dialysbehandling). Tidens dimensioner och 

dess inflytande på följsamhet är väl förankrat i forskning (Lee & Molassiotis 2002; Kugler 

et al. 2011; Tovazzi & Mazzoni 2012; Khalil & Darawad 2014; Lam et al. 2014; Elliott 

et al. 2015), men med kontrasterande inverkan.  

Åstadkommandet av följsamhet beskrivs som en resa i individuell utveckling där tid är 

en fundamental förutsättning (Tovazzi & Mazzoni 2012). Patienter är i behov av att 

utvecklas som individer, under tid, för att erhålla den självkännedom och kunskap som 

krävs för att hantera dialysbehandlingens- och sjukdomens konsekvenser för det dagliga 

livet (Tovazzi & Mazzoni 2012). Denna utveckling har ett dynamiskt, snarare än ett 

linjärt, förlopp och medför kontinuerliga justeringar av följsamhet  (Lam et al. 2014). 

Patienters utveckling belystes tydligt i studien av Lam et al. (2014) där majoriteten av 

Behandlingsrelaterade 

faktorer 

Motiverande 

faktorer 

Tid på- och under 

behandling 

Karaktärens 

betydelse 

Fysiologiska 

komplikationer 

och samsjuklighet 

Kunskap om 

sjukdom och 

behandling 

Demografiska 

faktorer 

Stöd Ålder 

Kön 

Civilstånd 

Utbildning 

Arbetssituation 
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patienterna anammade en strikt följsamhet under den inledande fasen efter initiering av 

PD för att därefter justera och anpassa nivån av följsamhet över tid. Slutligen, under den 

sista fasen av följsamhetsprocessen,  hade samtliga patienter anammat en permanent 

partiell följsamhet, vilken tillät patienterna att uppleva det dagliga livet som mindre 

påfrestande (Lam et al. 2014).  

I motsats till studierna av Tovazzi & Mazzoni (2012) och Lam et al. (2014)  påvisade 

flertalet studier ett negativt samband mellan tidens dimensioner och patienters följsamhet 

till kost- och vätskerestriktioner (Lee & Molassiotis 2002; Kugler et al. 2011; Khalil & 

Darawad 2014).  

Patienter med en högre frekvens av dialystillfällen per vecka eller en längre 

dialysduration per tillfälle var signifikant mer sannolika att ha en bristande följsamhet till 

vätskerestriktioner (Lee & Molassiotis 2002). Vidare, dialysbehandlingens tidsspann var 

en prediktor för avvikande följsamhet i den tyska urvalsgruppen i studien av Kugler et al. 

(2011). Liknande fynd återfinns i ytterligare en studie som visade en signifikant positiv 

korrelation mellan tidsspann och avvikande följsamhet till  kost- och vätskerestriktioner 

såväl via patienternas självuppskattning som via objektiva markörer, förutom IWG 

(Khalil & Darawad 2014).  

Kunskap om sjukdom och behandling 

Kunskap är starkt knutet till följsamhet där bristande kunskap om sjukdomstillståndet, 

behandlingsformen samt kost- och vätskerestriktioner är huvudsakliga faktorer till 

avvikande följsamhet (Tovazzi & Mazzoni 2012; Lam et al. 2014). Kunskapens relevans 

för följsamhet förstärktes ytterligare i studien av Elliott et al. (2015) där ett samband 

mellan patienters kunskap om kronisk njursjukdom och sunda serumkoncentrationer av 

fosfor observerades.  

Även i studien av Lam et al. (2014) betonas vikten av kunskap då samtliga patienter 

uppgav kunskap som en orsak till deras följsamhet eller avvikande följsamhet till kost- 

och vätskerestriktioner under den närmaste tiden efter initiering av PD. En majoritet av 

patienterna anammade strikt följsamhet under denna period för att motverka eventuella 

komplikationer och bibehålla ett stabilt tillstånd, genom att följa vårdpersonalens direktiv 

angående kost- och vätskerestriktioner (Lam et al. 2014). De patienter som under den 

inledande fasen uppgav en avvikande följsamhet belyste bristande kunskap och en 

oförmåga att förstå restriktionernas relevans som två orsaker (Lam et al. 2014). Vidare, 

kunskap har även en koppling till patienters syn på följsamhet då patienter med lägre 

kunskap om kost upplever och rapporterar fler barriärer till följsamhet (Lee & Molassiotis 

2002).  

En avsaknad av kunskap och förståelse om dialysbehandlingens funktion och sjukdomens 

innebörd begränsar patientens resurser och förmåga att hantera de restriktioner och 

komplikationer som sjukdomstillståndet och behandlingen medför (Tovazzi & Mazzoni 

2012). Den bristande kunskapen bland patienterna tillskrivs i stor utsträckning delgivning 

av otillräcklig eller otydlig information från vårdpersonal (Tovazzi & Mazzoni 2012; 

Lam et al. 2014). Information och instruktioner om kost, näringsintag och restriktioner 

beskrivs av patienter som problematiska, förvirrande, opraktiska (Lam et al. 2014) samt 

bristfälliga och delgiven utan personlig anknytning till patientens situation (Tovazzi & 

Mazzoni 2012).  
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Att delgiven information har en anknytning till patientens situation är av särskild vikt. 

Patienter betonar att av vårdpersonal bli instruerad att begränsa vätskeintaget är 

otillräckligt. De önskar även att erhålla strategier och lösningar på eventuella problem 

samt en förståelse för huruvida de metoder patienterna nyttjar är de mest lämpliga och 

effektiva för situationen (Tovazzi & Mazzoni 2012).  

Demografiska faktorer 
Detta tema inkluderar faktorer vilka är knutna till individens demografiska egenskaper. 

Utifrån databearbetning framstod följande demografiska egenskaper som relevanta i 

anknytning till följsamhet till kost- och vätskerestriktioner: Ålder (Lee & Molassiotis 

2001; Clark-Cutaia et al. 2014; Efe & Kocaöz 2014; Khalil & Darawad 2014; Eliott et al. 

2015), kön (Clark-Cutaia et al. 2014; Efe & Kocaöz 2014), civilstånd (Kugler et al. 2011, 

Efe & Kocaöz 2015), utbildning (Kugler et al. 2011; Efe & Kocaöz 2014; Eliott et al. 

2015) och arbetssituation (Lee & Molassiotis 2001).  

Ålder 
Patientens ålder har relevans till såväl synen på och inställningen till följsamhet, samt 

graden av följsamheten. Äldre patienter (> 65 år) var mer benägna  att rapportera in 

problem med att vara följsamma till kost- och vätskerestriktioner (Khalil & Darawad 

2014, Lee & Molassiotis 2001), men hade också bättre biomedicinska värden (Khalil & 

Darawad 2014) och rapporterade en större självsäkerhet följa att natriumrestriktioner i 

olika situationer (Clark-Cutaia et al. 2014). Äldre patienter uppskattade sig också överlag 

som mer följsamma än yngre, detta trots att de hade mindre kunskap om kost- och 

vätskerestriktionerna och sämre utbildningsnivå (Lee & Molassiotis 2001). I en studie 

erhölls ett kontrasterande resultat sett till de biomedicinska värdena, där forskarna istället 

fann ett samband mellan åldern på patienter och en försämrad förmåga att ha bra fosfor-

värden (Eliott et al. 2015). Yngre patienter (< 65 år) var mer benägna att rapportera en 

låg tro på den egna förmågan att begränsa natriumintaget, de hade också ett högre 

natriumintag och IWG än äldre patienter (Clark-Cutaia et al. 2014). Patienter i åldern 21-

35 uppvisade också oftare och i högre grad avvikande följsamhet till kost- och 

vätskerestriktioner (Efe & Kocaöz 2014). 

Kön 
Kvinnliga patienter var mer benägna att rapportera problem med att vara följsamma till 

kost- och vätskerestriktionerna (Clark-Cutaia et al. 2014). Dock motsägs detta då inga 

statistiskt signifikanta samband mellan kön och frekvens eller grad av följsamhet kunde 

konstateras i en annan studie (Efe & Kocaöz 2014).  

Civilstånd 
En patients civilstånd kan vara en relevant faktor i förhållandet till följsamhet. Att vara 

ensamstående var en signifikant faktor för både graden och frekvensen av avvikande 

följsamhet  till vätskerestriktioner (Kugler et al. 2011). Detta resultat står dock i kontrast 

till resultatet i studien av Efe & Kocaöz (2015) vilka inte fann någon signifikant skillnad 

mellan olika civilstånd (gift, ogift och ensamstående) och självuppskattad följsamhet till 

kost- och vätskerestriktioner.  

Utbildningsnivå 

Högre utbildningsnivå hos patienter var relaterat till en högre grad av följsamhet till 

kostrestriktioner (Eliott et al. 2015). Att ha en låg utbildningsnivå var för patienter en 

prediktor för frekvensen på avvikande följsamhet till kost- och vätskerestriktioner 
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(Kugler et al. 2011). I studien av Kugler et al. (2011) påvisades att en högre 

utbildningsnivå hos amerikanska patienter var relaterat till en högre grad av avvikande 

följsamhet till kostrestriktioner. Detta samband står i kontrast till den andra gruppen i 

studien, vilken bestod utav tyska patienter, där en lägre utbildningsnivå var relaterat till 

en högre grad av avvikande följsamhet. Därmed var utbildningsnivå ett mångfasetterat 

fenomen. 

De samband som redovisats tidigare motsägs dock i Efe & Kocaöz (2014) studie där 

forskarna inte kunde konstatera ett signifikant samband mellan graden samt frekvensen 

av självskattad följsamhet till kost- och vätskerestriktioner och utbildningsnivå.   

Arbetssituation 
Patienter som arbetade heltid åt ofta snabbmat på grund utav utomhusjobb eller begränsad 

tid för att äta och en statistiskt signifikant korrelation mellan arbetssituation och IWG 

kunde observeras (Lee & Molassiotis 2001). Höga nivåer av IWG är indikativt för 

avvikande följsamhet till vätskerestriktioner vilket visar på att heltidsarbete har en negativ 

effekt på följsamheten. 

Motiverande faktorer 
Motivation till att vara följsam till kost- och vätskerestriktioner betonas i flera studier 

vara av stor vikt för att patienterna ska uppnå följsamhet. Patienterna belyste både 

barriärer och fördelar med följsamhet som var av särskild vikt för deras motivation och 

vilja att vara följsamma (Lee & Molassiotis 2001; Walsh & Lehane 2011; Tovazzi & 

Mazzoni 2012; Khalil et al. 2013; Lam et al. 2014; Eliott et al. 2015).  Relationer med 

och stöd från människor i sin omgivning och vårdpersonal var också fundamentalt för 

patienters förmåga att uppnå följsamhet (Lam et al. 2014; Zrinyi 2001; Tovazzi & 

Mazzoni 2012; Cicolini 2012). Även patienters samsjuklighet och fysiologiska 

komplikationer visade sig ha en inverkan på deras motivation att vara följsamma (Lam et 

al. 2014; Khalil & Darawad 2014; Kugler et al. 2011; Khalil et al. 2012).  

 

Karaktärens betydelse 
Patienternas karaktär var av stor vikt för deras förmåga att följa kost- och 

vätskerestriktioner. Att bristande följsamhet var förknippat med bristande karaktär 

påvisades i en studie: “I didn’t care, I’d eat [the restricted food] first and worry later” 

(Lam et al. 2014, s. 911). 

Denna bristande karaktär manifesterade sig efter en tid på dialysbehandling som 

uppgivenhet (Lam et al. 2014). 

There’s no enjoyment, because all I eat are rice vermivelli and bread… If I’m going 

to live for another 8 or 10 years, and have to eat the same foods all the time, life 

would be meaningless and boring. (Lam et al. 2014, s. 912) 

I Tovazzi & Mazzoni (2012) studie fann forskarna liknande resultat relaterade till en 

bristande karaktär när det gällde följsamheten till vätskerestriktioner.  

I fail to resist, I am always thirsty, and my thoughts remain always fixed upon thirst 

and water… I can’t resist, I can’t find a way to avoid the drinking need; my thoughts 

are always fixated on the bottle, and I am always close to the fridge. When I wake 

up in the night, the first thing I do is to go into the kitchen, open the fridge to see 

what to drink, and I drink because I can’t resist, like children who can’t stop 
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themselves… I am still thirsty even if I drink an entire liter of water. (Tovazzi & 

Mazzoni 2012, s. 210) 

Argument för den bristande följsamheten relaterat till karaktären var olika typer av 

uppfattade barriärer: Glädjelöshet till livet, ignorans till restriktioner, starka törstkänslor, 

svårigheter att förändra matvanor och att den föreskrivna maten var smaklös (Lam et al. 

2014; Tovazzi & Mazzoni 2012; Lee & Molassiotis 2001). Patienter uttryckte också 

fördelar med följsamheten såsom förbättrat mående och minskade komplikationer 

(Tovazzi & Mazzoni 2012). 

What made me understand the importance of reducing drinking is personal well-

being. If I go to dialysis, and my weight i 4 kg more, I have difficulty breathing, and 

I don’t want to stay like that… I don’t have the prospect of a transplant, so I have to 

stay as well as possible. If I carry a regular weight I can hope to live another 10 years. 

This is the rincipal factor: to stay well with oneself, inidividual well-being. (Tovazzi 

& Mazzoni 2012 s. 212-213) 

Upplevda fördelar med- och få upplevda barriärer till följsamhet har ett samband med 

positiv effekt på fysiologiska värden (Walsh & Lehane 2011; Lee & Molassiotis 2001; 

Eliott et al. 2015), vilket är indikativt för följsamhet. Patienter var överens om för att 

kunna bli följsamma var det upp till dom själva att skapa en väg till följsamhet och att 

utbildning var verkningslöst om det inte fanns en vilja att förändras (Tovazzi & Mazzoni 

2012).  

Rökning anses vara ett negativt copingbeteende som patienter tog vid och konstaterades 

ha ett samband med högre IWG och mer rapporterad avvikande följsamhet (Khalil & 

Darawad 2014), samt att det var en prediktor för graden av avvikande följsamhet till 

kostrestriktioner (Kugler et al. 2011). 

Stöd 
En god relation med vårdpersonal där personalen uppmärksammade värden som 

indikerade avvikelser samt förespråkade följsamhet visade sig få patienter att anamma en 

striktare följsamhet (Lam et al. 2014; Zrinyi 2001). Detta stöd var ett gynnsamt verktyg 

för att patienter skulle kunna förbättra sin kontroll över situationen (Tovazzi & Mazzoni 

2012). Även stöd från anhöriga var av vikt då en studie fann att patienter utan någon form 

av stöd från familjen hade en högre grad och frekvens av avvikande följsamhet till kost- 

och vätskerestriktioner (Efe & Kocaöz 2015)  

Att ha en anhörigvårdare visade sig ha en positiv effekt på patientens följsamhet, de kunde 

påminna patienterna om restriktionerna, hjälpa till med inköp och tillagning av livsmedel 

och andra hushållssysslor (Cicolini et al. 2012). I en studie undersöktes anhörigvårdarens 

inverkan på patientens följsamhet genom att  jämföra fysiologiska mätvärden mellan 

patienter med en anhörigvårdare och patienter utan. Forskarna fann här att patienter med 

en anhörigvårdare hade lägre IWG än kontrollgruppen samt utmärkta serum- och 

fosfatvärden (Cicolini et al. 2012).  

Fysiologiska komplikationer och samsjuklighet 

Patienter i studien av Lam et al. (2014) som var delvis följsamma drabbades av någon 

form av fysiologisk komplikation som följd av den bristande följsamhet, såsom ödem, 

andningsproblematik eller klåda, vilket motiverade patienterna att vidta en striktare 
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följsamhet. Om patienterna led av ödem så anpassade de sitt intag av vätska tills dess att 

ödemet hade avtagit: “ I observed my feet. When they had began to swell… my hands… 

too, I’d control my water intake without being told to do so… for 2 or 3 days, the swelling 

will subside automatically.” (Lam et al. 2014 s. 913.). Patienterna motiverades att vidta 

liknande åtgärder om deras elektrolytvärden var höga, de anpassade då intaget av 

livsmedel rika på elektrolyter tills det att värdena åter var acceptabla (Lam et al. 2014).   

Även samsjuklighet har en koppling till följsamhet till kost- och vätskerestriktioner. I en 

studie fann forskarna ett signifikant samband mellan följsamhet och samsjukliga tillstånd 

då allvarlighetsgraden av avvikande följsamhet var lägre bland patienter med högre 

komorbiditet (Khalil & Darawad 2014). Depression var ytterligare en typ av 

samsjuklighet som undersöktes men forskarna fann inget signifikant samband mellan 

depression och följsamhet till kost- och vätskerestriktioner (Khalil et al. 2012), däremot 

konstaterades diabetes vara en prediktor för graden av avvikande följsamhet till 

kostrestriktioner (Kugler et al. 2011). 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att studera faktorer som påverkar vuxna patienters 

följsamhet till kost- och vätskerestriktioner vid ordinerad njurdialysbehandling.  

Resultatdiskussion 

Resultatet lyfter fram tre huvudsakliga teman av faktorer vilka berör behandlingsformen 

samt patientens demografiska egenskaper och motivation. 

Behandlingsrelaterade faktorer 

 

Tid på behandling 

Resultatet belyser en motsägelsefullhet angående huruvida längre tid på behandling har 

en positiv (Tovazzi & Mazzoni 2012; Lam et al. 2014) eller negativ effekt (Lee & 

Molassiotis 2002; Kugler et al. 2011; Khalil & Darawad 2014) på följsamhet till kost- och 

vätskerestriktioner bland dialyspatienter. Det finns dock ytterligare forskning som 

förstärker tidens relevans. Patienter som haft dialysbehandling under en kortare tid är 

mindre benägna att anamma förändringar vad gäller vätskeintag (Molaison & Yadrick 

2003), vilket antyder att längre tid på dialys ökar möjligheter för patienter att känna sig 

redo att förhålla sig till behandlingens restriktioner. Detta perspektiv är av särskild vikt 

för sjuksköterskor då de spenderar mer tid med patienten än någon annan yrkesgrupp 

inom dialysvård och måste därmed nyttja tiden som en möjlighet till att främja följsamhet 

via samtal, genom att använda kommunikativa färdigheter, däribland aktivt lyssnande 

(Kammerer et al. 2007).  

Längre tid på behandling ger även patienten möjlighet att utvecklas och erhålla en större 

insikt i hur dialysbehandlingen och dess implikationer och restriktioner påverkar det 

dagliga livet. Denna insikt ger även patienten möjlighet till att uppleva större kontroll 

över livssituationen och anpassa dialysbehandlingen till behov och livsstil. Det är därför 

viktigt  att sjuksköterskor arbetar med patienten för att finna ett förhållningssätt i relation 

till dialysbehandlingen som gynnar såväl patientens behov och livssituation som den 

fysiologiska hälsan (McCarthy et al. 2009).  



    

15 
 

SLUTVERSION 

Kunskap om sjukdom och behandling 

Resultatet lyfter fram kunskap som en fundamental förutsättning till följsamhet (Lee & 

Molassiotis 2002; Tovazzi & Mazzoni 2012; Lam et al. 2014; Elliott et al. 2015). Särskilt 

bristande kunskap om behandling, i huvudsak kost- och vätskerestriktioner samt relevanta 

näringsämnen och livsmedel, och dess innebörd för patientens hälsa framstår som en 

huvudsaklig faktor till avvikande följsamhet (Baraz el al. 2010). Bristande kunskap kan 

även leda till att patienten missförstår dialysbehandlingens- och restriktionernas syfte och 

funktion, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser. Det finns flera målande exempel på 

denna kunskapsklyfta och dess innebörd för följsamhet. Exempelvis har patienter funnits 

vara av tron att dialysbehandlingen renar kroppen från de näringsämnen som de inte borde 

ha förtärt och har en övertygelse om att dialysbehandlingen kompenserar för avvikande 

följsamhet till kost- och vätskerestriktioner (Krespi et al. 2004). Patienter har även 

rapporterats vara av den felaktiga tron att avancerad njurinsufficiens är ett temporärt 

tillstånd och använder denna tro för att rättfärdiga avvikande följsamhet till 

kostrestriktioner (O’Connor et al. 2008). Detta är tydliga markörer för kunskapens 

betydelse för följsamhet.  

Kunskap har även en stark koppling till patientens förmåga att hantera de 

livsstilsförändringar som dialysbehandlingen medför. Patienter med en högre 

kunskapsnivå innehar en bättre förmåga till egenvård (Li et al. 2014). För att kunna uppnå 

en tillräcklig nivå av egenvård  i förhållande till sjukdomens och behandlingens 

påfrestning, krävs det att patienten är välutrustad med kunskap om sjukdom och 

behandling, och det är hälso- och sjukvårdspersonals uppgift att bidra med den kunskapen 

(Li et al. 2014).  

Vikten av en väl utvecklad egenvårdsförmåga cementeras av det faktum att patienter 

spenderar uppemot 92%, vid HD, respektive 99,8%, vid PD, av sin tid utanför 

dialysavdelningen, vilket innebär att ett stort ansvar för behandlingen faller på patienten 

(McCarley 2009).  

Demografiska faktorer  

Att demografiska faktorer är av relevans för följsamheten framgår tydligt i resultatet av 

litteraturstudien, där flera studier belyser intressanta samband mellan demografiska 

faktorer och följsamhet (Lee & Molassiotis 2001; Kugler et al. 2011; Clark-Cutaia et al. 

2014; Khalil & Darawad 2014; Efe & Kocaöz 2015; Eliott et al. 2015). Även tidigare 

forskning har betonat skillnader i följsamhet mellan patienter med olika demografiska 

egenskaper (Kugler et al. 2005; Unruh et al. 2005), vilket förstärker faktorernas relevans.  

Kön 

Resultatet av litteraturstudien lyfter fram att patientens kön kan kopplas till följsamhet då 

kvinnliga patienter är mer benägna att rapportera problem med att förhålla sig till kost- 

och vätskerestriktionerna (Clark-Cutaia et al. 2014). Ytterligare en intressant observation 

gjordes i en annan studie (Kugler et al. 2005) där forskarna konstaterade att yngre män 

var mer sannolika att ha avvikande följsamhet. Dessa studier belyser skillnader vad gäller 

faktorers effekt på följsamhet mellan könen. Människans fysiologi kan tänkas spela in här 

då män överlag har ett större energibehov än kvinnor (Nordic Nutrition 

Recommendations [NNR] 2012), och därmed intar större mängder livsmedel vilket skulle 

kunna orsaka avvikande fysiologiska mätvärden. 
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Ålder 

I de studier där ålderns relevans till följsamheten undersöktes visar forskning 

genomgående att ålder är en faktor som påverkar följsamhet (Lee & Molassiotis 2001; 

Clark-Cutaia et al 2014; Khalil & Darawad 2014; Efe & Kocaöz 2015; Eliott et al. 2015). 

Resultatet av litteraturstudien framhäver att äldre patienter är bättre på att vara följsamma 

och de har även en positivare inställning till restriktioner för kost- och vätskeintaget än 

yngre patienter (Lee & Molassiotis 2001; Clark-Cutaia et al. 2014; Khalil & Darawad 

2014). Yngre patienter är mer benägna att rapportera in en låg tro på sin förmåga att 

förhålla sig till vissa restriktioner och avviker från dessa i högre grad än äldre (Efe & 

Kocaöz 2015). Högre avvikelse från kost- och vätskerestriktioner bland yngre patienter 

har även funnits i ytterligare forskning på området (Kugler et al. 2005; Mellon et al. 

2013). Det finns flera anledningar till varför yngre och äldre patienter har olika grader av 

följsamhet. Yngre patienter är mer benägna att testa gränser än äldre vilket kan tänkas ha 

en negativ effekt på följsamheten (Kugler et al. 2005). En annan förklaring kan också 

vara att äldre människor har överlag en mindre aptit än yngre (Brodtkorb 2010), vilket 

medför att de konsumerar mindre av de restriktionsbegränsade näringsämnena. 

Civilstånd 

Civilstånd som faktor undersöktes i två av de granskade studierna (Kugler et al. 2011; 

Efe & Kocaöz 2015). I en av dessa konstaterades det av forskarna att patienter som är 

ensamstående uppvisar en högre grad och frekvens av avvikelser från följsamhet till kost- 

och vätskerestriktioner (Kugler et al. 2011), medan forskarna i den andra studien inte 

kunde se ett signifikant samband mellan civilstånd och följsamhet (Efe & Kocaöz 2015). 

Att civilstånd  är en positiv faktor stödjs i annan studie (Rambod & Rafii 2010). Detta 

beror antagligen på att de har mindre stöd än patienter med en partner. Patientens partner 

skulle kunna hjälpa denne med flertalet sysslor så som tillagning och inhandling av 

livsmedel, påminna patienten om gällande restriktioner och vara ett stöd i svåra stunder  

Arbetssituation 

Det råder ett samband mellan heltidsarbete och ökad IWG (Lee & Molassiotis 2001). 

Patienter som arbetar har ofta begränsat med tid för att äta och väljer därmed snabbmat, 

vilket är rikt på natrium som sedermera stimulerar törstkänslan. I en annan studie kunde 

forskarna konstatera ett liknande resultat vilket stärker detta samband (Baraz et al. 2010). 

Utbildningsnivå 

I litteraturstudien framstod resultat som indikerar att högre utbildning är relaterat till 

bättre följsamhet och  att låg utbildningsnivå är en prediktor till frekvensen av avvikelse 

från kost- och vätskerestriktioner (Kugler et al. 2011; Elliott et al. 2015). Resultatet 

framhäver dock kontrasterande slutsatser där inget samband mellan utbildningsnivå och 

graden av följsamhet påvisas (Efe & Kocaöz 2015). Ett argument för att utbildningsnivå 

faktiskt innehar en effekt på följsamhet är att patienter med högre utbildningsnivå har 

lättare att ta till sig information (Dageforde & Cavanaugh 2013). I en annan studie fann 

forskarna dock ett intressant samband mellan hög utbildningsnivå och patienternas 

förmåga till egenvård (Li et al. 2014). 

Motiverande faktorer 

I litteraturstudien var resultatet kring patienternas motivation till- och upplevda hinder 

och möjligheter för följsamhet fascinerande. Resultatet innehöll känslostarka svar till 

varför följsamhet var så svårt uppnå och att det var en daglig kamp att hålla sig 
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motiverad  och följsam till restriktionerna (Lee & Molassiotis 2001; Walsh & Lehane 

2011; Tovazzi & Mazzoni 2012; Khalil et al. 2013; Lam et al. 2014; Eliott et al. 201;). 

Stöd 

Ett tydligt resultat i litteraturstudien är att patienter som genomgår dialysbehandling och 

har stöd från människor i sin omgivning har en bättre förmåga till följsamhet än patienter 

utan någon form av socialt stöd (Zrinyi 2001; Kugler et al. 2011; Cicolini et al. 2012; 

Lam et al. 2014;). Att ha stöd från anhöriga och bekanta har undersökts i andra studier 

och i en studie fann forskarna att patienter med mycket socialt stöd upplever ett större 

välbefinnande och personlig kompetens (Rambod & Rafii 2010).  En god relation med 

vårdpersonal innebar också en faktor med positiv effekt på patientens följsamhet (Lam et 

al. 2014). Vårdpersonal har en möjlighet att stötta patienten, utvärdera 

följsamhetsbeteenden och lindra upplevd stress (Rambod & Rafii 2010). Att uppleva stöd 

från vårdpersonal är en betydelsefull faktor för patientens prestation (Simmons 2009). På 

grund av den patientnära arbetsrollen befinner sig sjuksköterskor i en nyckelroll vad 

gäller återkoppling kring eventuell problematik som uppstår i relation till behandlingen 

och sjukdomen (Simmons 2009). Genom att erbjuda stöd främjar sjuksköterskan 

patientens möjlighet till kontroll och delaktighet i vården, vilket är en förutsättning för att 

utveckla en väl fungerande förmåga till egenvård (Simmons 2009). 

Karaktärens betydelse 

När patienter avviker från gällande restriktioner uppvisar de ofta någon karaktärsbrist, 

såsom vårdslöshet när de medvetet valde att avvika från restriktionerna, och känslor som 

uppgivenhet eller att vara frihetsberövad (Lam et al. 2014). Dessa reaktioner kan tänkas 

härstamma från patienternas upplevelse av en förlust av kontroll över situationen, då det 

oftast krävs en stor förändring av vardagen. Liknande reaktioner framhävs i ytterligare 

forskning (Smith et al. 2010). Patienter med starka negativa känslor upplever stora 

svårigheter och barriärer till att vara följsam (Walker et al. 2012; Smith et al. 2010). 

Resultatet av litteraturstudien understryker att patienter som upplevde få barriärer också 

hade bättre fysiologiska mätvärden än patienter som upplevde många barriärer (Lee & 

Molassiotis 2001; Walsh & Lehane 2011; Eliott et al. 2015), vilket ytterligare förankrar 

betydelsen av patienters upplevelse av dialysbehandlingens implikationer. Liknande 

resultat går att finna i ytterligare forskning (Mellon et al. 2013).  

Rökning är ett negativt copingbeteende patienter tar vid och det finns ett samband mellan 

att vara rökare och högra grad av avvikande följsamhet (Kugler et al. 2011; Khalil & 

Darawad 2014). Tidigare forskning har även påträffat ett samband mellan rökning och att 

hoppa över dialystillfällen (Unruh et al. 2005), vilket är indikativt för avvikande 

följsamhetsbeteende.  

Det är viktigt att sjuksköterskan bemöter de eventuella negativa känslor, uppfattningar 

och upplevda barriärer som patienten har gentemot dialysbehandlingen, dess 

implikationer och följsamhet till aktuella restriktioner.  Frekvent förekommande barriärer 

till följsamhet är i hög utsträckning relaterade till psykologiska aspekter och manifesterar 

sig vanligen som bristande motivation (Smith et al. 2010). Genom att använda 

motiverande samtalstekniker kan sjuksköterskan bygga en relation med patienten och 

därigenom stärka patientens egenvårdsförmåga och i förlängningen stärka patientens 

motivation till följsamhet (McCarley 2009). Dessa samtalstekniker inkluderar 

uttryckandet av empati inför patientens situation, belysa skillnaden mellan patientens 

nuvarande följsamhetsbeteende och optimal följsamhet, nyttja ett icke-dömande 
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förhållningssätt gentemot patienten vid samtal samt uppmuntra och förstärka patientens 

förmåga till egenvård (McCarley 2009).  

Fysiologiska komplikationer och samsjuklighet 

Resultatet av litteraturstudier lyfter fram komplikationer och samsjuklighet hos patienter 

som betydelsefulla faktorer för följsamhet (Kugler et al. 2011; Khalil & Darawad 2014; 

Lam et al. 2014). Patienter som genomgår dialysbehandling är i en situation som är 

komplicerad och krävande, och att drabbas av fysiologiska komplikationer och/eller 

andra sjukdomar försämrar förmågan att vara följsam till kost- och vätskerestriktioner. 

Detta resultat stöds av  ytterligare forskning som konstaterar ett samband mellan 

dialyspatienter med diabetes och avvikande följsamhet (Chan et al. 2012). Att få 

ytterligare komplikationer i sin redan påfrestade situation kan vara det som får en patient 

att inte längre orka vara följsam, men det kan även ha motsatt effekt. När patienter 

upplever komplikationer som följd av avvikande följsamhet, exempelvis ödem, så kan de 

nyttja denna komplikation som motivation till striktare följsamheten gällande vätskeintag 

(Lam et al. 2014). Detta fenomen oberserveras i en annan studie och benämns “body 

listening” (Thorne et al. 2003). 

Kontrasterande resultat 

Resultatet av litteraturstudien belyser olika kontrasterande resultatet vad gäller relevanta 

faktorers eventuella påverkan på följsamhet till kost- och vätskerestriktioner. Resultatet 

är som mest motsägelsefullt i förhållande till utbildningsnivå, vilket antyder att hög 

utbildningsnivå är en prediktor för avvikande följsamhet i USA. Detta samband står i 

direkt kontrast till patientgruppen i Tyskland, där låg utbildningsnivå är en signifikant 

prediktor (Kugler et al. 2011), och en studie genomförd i Turkiet som avskriver ett 

signifikant samband mellan utbildningsnivå och följsamhet (Efe & Kocaöz 2015). Dylika 

fynd finns även i anknytning till civilstånd där patientens civilstånd uppges vara av 

relevans för följsamhet i USA (Kugler et al. 2011), men saknar betydelse i Turkiet (Efe 

& Kocaöz 2015). I skenet av de likheter som föreligger vad gäller ovan nämna studiers 

metod och genomförande, anser författarna till denna litteraturstudie att de skillnader som 

presenteras antyder en kulturell påverkan. Det bör dock beaktas att resultaten av studierna 

kan ha begränsad överförbarhet till den totala dialyspopulationen, vilket därmed gör att 

kulturella skillnader inte med säkerhet kan påvisas men utgör likväl ett intressant område 

för fortsatt forskning.  

Författarna till litteraturstudien anser att, baserat på de kontraster som föreligger i 

resultatet, huruvida en faktor är av relevans för en patient kan i viss utsträckning vara 

kulturellt betingat. Detta är i synnerhet viktigt för en sjuksköterska att ta i beaktande i sin 

yrkesroll då omvårdnadsarbetet bör utformas utefter den individuella patientens behov 

och preferenser (Svensk Sjuksköterskeförening 2014). 

Metoddiskussion 

Inför databassökningen formulerades inklusionskriterier. Då fastställdes det att artiklar 

mellan 1991-01-01 till 2015-12-31 skulle inkluderades. Detta innebar att en större del av 

den existerande forskningen som svarade på syftet skulle komma att inkluderas. Det stora 

årsspannet valdes då tidigare sökningar indikerade att mycket forskning på området kring 

följsamhet till kost- och vätskerestriktioner genomfördes på 1990-talet. De resultat som 

redovisas i äldre artiklar styrks av resultat i nyligen publicerade studier, vilket fastställer 

att de äldre studiernas resultat fortfarande är av relevans. Dock föreligger risken att ej 

längre relevanta resultat inkluderades i studien. 
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Sökorden valdes från Cinahl Headings och MeSH Headings, detta var en styrka för 

litteraturstudien då det innebär att artiklar som genererades via sökningarna i största 

möjliga mån svarade mot studiens syfte. Att endast nyttja två databaser kan anses vara en 

svaghet då sökningen hade kunnat stärkas om fler databaser nyttjats, förslagsvis SweMed 

eller SweMed+.  

Artiklarna i litteraturstudien kom från Hong Kong, Italien, Jordanien, USA, Tyskland, 

Kina, Turkiet, Irland och Ungern. Dialyspatienter finns världen över och kost- och 

vätskerestriktionerna utgår från samma grund, den typ av näring och vätska som måste 

begränsas för patientens fortsatta välbefinnande. Det breda urval studien hade var en 

styrka då det kunde visa på faktorer som var av vikt oavsett kulturell eller nationell 

tillhörighet. En uppenbar svaghet i litteraturstudien är avsaknaden av studier om 

följsamhet vid dialysbehandling genomförda i Sverige. Även om kost- och 

vätskerestriktionerna baseras på samma fundament, föreligger skillnader i vårdkvalité och 

vårdutformning mellan olika länder vilket kan påverka patienters följsamhet. Således 

hade det varit optimalt att litteraturstudien innehöll en studie genomförd i Sverige, vilket 

hade bidragit till en bättre bild av följsamheten till kost- och vätskerestriktioner bland den 

svenska dialyspopulationen.  

Samtliga artiklar är skrivna på engelska vilket innebär en sannolikhet för att bias kan ha 

förekommit i tolkningen av artiklarnas resultat. Vidare, då flera av studiernas forskare 

inte har engelska som modersmål innebär det att bias kan ha förekommit även i den 

ursprungliga studien (SBU 2004c). Detta är svagheter som studien inte kunde komma 

ifrån men åtgärder vidtogs från författarnas sida, genom att nyttja lexikon för att 

kontrollera översättningar och diskutera sinsemellan för att uppnå den mest 

sanningsenliga tolkningen. 

I urvalet förekom det artiklar som undersökte patienter undergående PD och artiklar som 

undersökte patienter undergående HD. Vid steg ett i Polit & Becks (2012) modell för 

litteraturstudier togs beslutet att inkludera båda varianterna av dialys då faktorer 

bedömdes kunna ha en påverkan på följsamheten för båda patientgrupperna. Att ha med 

båda grupperna gav ett större urval vilket i är en styrka då gav ett mer representativt 

resultat för hela dialyspopulationen. 

I urval tre granskades aktuella studier enligt riktlinjerna i Polit & Becks (2012) mallar 

Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report, för kvantitativa studier, 

och Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report, för kvalitativa studier. 

Detta innebär att samtliga studier som inkluderats i denna litteraturstudie har granskats 

efter samma format. Det skall dock tas i beaktande att mallarnas generiska natur även 

besitter påtagliga brister, i huvudsak då de frågeställningar som inkluderas i respektive 

mall inte är relevanta för samtliga studier som granskats samt att mallarna innefattar 

frågeställningar vilka ej kan besvaras objektivt utan kräver att granskaren nyttjar 

personliga åsikter (Polit & Beck 2012). 

Nio artiklar var av kvantitativ metod och tre av kvalitativ metod. Sett till litteraturstudiens 

syfte var det av intresse att få en variation av metoder på artiklarna. De kvantitativa 

artiklarna fyllde syftet att belysa vilka faktorer som bar störst effekt på följsamheten 

medan de kvalitativa gav en fördjupad bild av orsaken och hur de påverkade patienten. 
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Författarna till litteraturstudien hade gärna sett fler artiklar av kvalitativ metod då det hade 

kunnat ge bättre möjligheter att föreslå omvårdnadsåtgärder för sjuksköterskor att vidta. 

Klinisk betydelse 
De motsägelsefulla resultaten i litteraturstudien antyder att sjuksköterskan måste ta 

patientens individuella livssituation, kultur och behov i beaktande i arbetet med att främja 

följsamhet. Sjuksköterskan måste anamma ett holistiskt förhållningssätt i 

omvårdnadsarbetet för att bemöta såväl psykiska aspekter, såsom patientens upplevda 

barriärer och motivation, som eventuella fysiologiska komplikationer som kan drabba 

patienten. Det är dock av yppersta vikt att sjuksköterskan är uppmärksam på fysiologiska 

komplikationer då dessa inte bara antyder avvikande följsamhet utan även innebär en 

markant ökad risk för mortalitet.  

Även om sjuksköterskan har en viktig roll i vården och omvårdnaden av patienter med 

dialysbehandling, är det viktigt att belysa att en stor del av behandlingen faller på 

patientens ansvar. Det är därför viktigt att sjuksköterskan arbetar med att stärka patientens 

förmåga till egenvård. En genomgripande egenvårdsförmåga ger patienten möjlighet till 

ett ökat välbefinnande, ökad kontroll och delaktighet över vården och främjar följsamhet. 

Sjuksköterskan kan åstadkomma en ökad egenvård bland patienter genom att stödja, 

utbilda och motivera patienter till följsamhet till kost- och vätskerestriktioner.  

Förslag till fortsatt forskning 

Författarna anser att det krävs forskning på faktorer som påverkar patienters följsamhet 

till kost- och vätskerestriktioner i anknytning till Sveriges dialyspopulation och 

vårdutformning. Sådan forskning är av fundamental relevans i skenet av de, i 

litteraturstudien belysta, kulturella skillnader som präglar orsakerna till följsamhet och 

avvikande följsamhet. Det är således av vikt för främjandet av utvecklingen av vården 

och omvården att erhålla en djupare förståelse för vilka faktorer som är av särskild 

relevans till dialyspopulationen i Sverige. Resultatet av denna litteraturstudie kan med 

fördel användas som ramverk för faktorer att undersöka via kvalitativ forskning, 

förslagsvis semi-strukturerade intervjuer.  

Slutsats 

Litteraturstudiens resultat visar att följsamhet är ett mångfacetterat fenomen där ett 

komplext samspel mellan flera faktorer påverkar patientens förmåga att vara följsam. Det 

yttersta ansvaret för sin följsamhet innehar patienten själv och vägen dit skapas 

individuellt. Följsamheten förändras över tid, liksom patientens uppfattning kring 

följsamhet. Det finns dock flera sätt för sjuksköterskan och anhöriga att hjälpa patienten 

under resans gång. Att kontinuerligt vara ett stöd och bemöta patienten på ett holistiskt 

tillvägagångssätt är en vital grund att utgå ifrån som sjuksköterska. Det är också av 

yppersta vikt att sjuksköterskan arbetar med att stärka patientens förmåga till egenvård, 

vilket inte bara främjar behandlingsmålen utan även patientens livskvalité genom att öka 

patientens känsla av kontroll och delaktighet i vården.   

Världen är idag mer tillgänglig än någonsin och det innebär att sjuksköterskor kommer 

att stöta på människor i behov av vård från andra kulturer oavsett vilken nation 

sjuksköterskan verkar i. Att då ha ovan beskrivna förhållningssätt är en vital grund för 

att kunna utföra en god omvårdnad. 

  



    

21 
 

SLUTVERSION 

Referenslista 

Baines, L.S. & Jindal, R.M. (2000). Non-compliance in patients receiving 

haemodialysis: an in-depth review, Nephron, 85, 1-7. 

Baraz, S., Parvardeh, S., Mohammadi, E. & Broumand, B. (2010). Dietary and fluid 

compliance: an educational intervention for patients having hemodialysis. Journal 

of Advanced Nursing, 66 (1), 60-68. 

Barnett, T., Yoong, T.L., Pinikahana, J. & Si-Yen, T. (2008). Fluid compliance among 

patients having haemodialysis: can an educational programme make a difference? 

Journal of Advanced Nursing, 61 (3), 300-306.  

Brodtkorb, K. (2010). Näring, mat och måltider. I Kirkevold, Marit, Brodtkorb, Kari & 

Hylen Ranhoff, Anette (red.). Geriatrisk omvårdnad: god omsorg och vård till 

den äldre. Stockholm: Liber. S. 250 - 261. 

Cabrera, C., Brunelli, S.M., Rosenbaum, D., Anum, E., Ramakrishnan, K., Jensen, D.E., 

Sålhammar, NO. & Stefánsson, B.V. (2015). A retrospective longitudinal study 

estimating the association between interdialytic weight gain and cardiovascular 

events and death in hemodialysis patients. BMC Nephrology, 16 (113). 

Tillgänglig: PubMed.  

Cicolini, G., Palma, E., Simonetta, C. & Di Nicola, M. (2012). Influence of family 

carers on haemodialyzed patients’ adherence to dietary and fluid restrictions: an 

observational study. Journal of Advanced Nursing, 68 (11), 2410-2417. 

Clark-Cutaia, M.N., Ren, D., Hoffman, L.A., Burke, L.E. & Sevick, M.A. (2014). 

Adherence to hemodialysis dietary sodium recommendations: influence of patient 

characteristics, self-efficacy, and percieved barriers. Journal of Renal Nutrition, 

24 (2), 92-99. 

Curtin, R.B. & Mapes, D.L. (2001). Health care management strategies of long-term 

dialysis survivors. Nephrology Nursing Journal, 28 (4), 385-394. 

Curtin, R.B., Bultman Sitter, D.C., Schatell, D. & Chewning, B.A. (2004). Self-

management, knowledge, and functioning and well-being of patients on 

hemodialysis. Nephrology Nursing Journal, 31 (4), 378-386. 

Curtin, R.B., Mapes, D.L., Schatell, D. & Burrows-Hudson, S. (2005). Self-

management in patients with end stage renal disease: exploring domains and 

dimensions. Nephrology Nursing Journal, 32 (4), 389-395. 

Dageforde, L.A. & Cavanaugh, K.L. (2013). Health Literacy: Emerging Evidence and 

Applications in Kidney Disease Care. 

Denhaeryck, K., Manhaeve, D., Dobbels, F., Garzoni, D., Nolte, C. & De Geest, S. 

(2007). Prevalence and consequences of nonadherence to hemodialysis regimens. 

American Journal of Critical Care, 16 (3), 222-235.  



    

22 
 

SLUTVERSION 

Doss, S., Depascal, P. & Hadley, K. (2011). Patient-Nurse partnerships. Nephrology 

Nursing Journal. 38 (2), 115-124. 

Efe, D. & Kocaöz, S. (2015). Adherence to diet and fluid restriction of individuals on 

hemodialysis treatment and affecting factors in Turkey. Japan Journal of Nursing 

Science, 12 (2), 113-123. 

Elliott, J.O., Ortman, C., Almaani, S., Lee, Y.H. & Jordan, K. (2015). Understanding 

the associations between modifying factors, individual health beliefs, and 

hemodialysis patients’ adherence to a low-phosphorus diet. Journal of Clinical 

Nursing, 25 (2), 111-120. 

Enskog, A., Ricksten, SE. & Saeed, A. (2014). Akut njursvikt och njuren i 

intensivvården. I Aurell, M. & Samuelsson, O. (red.) Njurmedicin. (4 uppl.). 

Stockholm: Liber. s. 205-219.  

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: 

värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. (3 uppl.). 

Stockholm: Natur & Kultur. 

Haraldsson, B. (2014). Peritonealdialys. I Aurell, M. & Samuelsson, O. (red.) 

Njurmedicin. (4 uppl.). Stockholm: Liber. s. 250-266. 

Kammerer, J., Garry, G., Hartigan, M., Carter, B. & Erlich, L. (2007). Adherence in 

patients on dialysis: strategies for success. Nephrology Nursing Journal, 34 (5), 

479-486. 

Kann, V. & Hollmann, J. Folkets lexikon. Tillgänglig: http://folkets-

lexikon.csc.kth.se/folkets/ [2016-01-25]. 

Khalil, A.A. & Darawad, M.W. (2014). Objectively measured and self-reported 

nonadherence among Jordanian patients receiving hemodialysis. Hemodialysis 

International, 18 (1), 95-103. 

Khalil, A.A., Darawad, M.W., Al Gamal, E., Hamdan-Mansour, A.M. & Abed, M.A. 

(2013). Predictors of dietary and fluid non-adherence in Jordanian patients with 

end-stage renal disease receiving haemodialysis: a cross-sectional study. Journal 

of Clinical Nursing, 22 (1-2), 127-136. 

Kidney Disease: Improving Global Outcome [KDIGO] (2012). Clinical practice 

guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. Kidney 

International Supplements, 3 (1), 1-150. 

Koeppen, B.M. & Stanton, B.A. (2007). Renal physiology. (4 uppl.). Philadelphia: 

Mosby.  

Krespi, R., Bone, M., Ahmad, R., Worthington, B. & Salmon, P. (2004). Haemodialysis 

patients’ beliefs about renal failure and its treatment. Patient Education and 

Counseling, 53 (2), 189-196. 

http://folkets-lexikon.csc.kth.se/folkets/
http://folkets-lexikon.csc.kth.se/folkets/


    

23 
 

SLUTVERSION 

Kugler, C., Maeding, I. & Russell, C. L. (2011). Non-adherence in patients on chronic 

hemodialysis: an international comparison study. Journal of Nephrology, 24 (3), 

366-375. 

Kugler C., Vlamick H., Haverich A. & Maes B. (2005). Nonadherence with diet and 

fluid restrictions among adults having hemodialysis. Journal of Nursing 

scholarship, 37(1), 25–29. 

Lam, W.L., Lee, D.T.F. & Shiu, A.T.Y. (2014). The dynamic process of adherence to a 

renal therapeutic regimen: Perspectives of patients undergoing continuous 

ambulatory peritoneal dialysis. International Journal of Nursing Studies, 51 (6), 

908-916. 

Lee, SH. & Molassiotis, A. (2002). Dietary and fluid compliance in Chinese 

hemodialysis patients. International Journal of Nursing Studies, 39 (7), 695-704. 

Li, H., Jiang, YF. & Lin, CC. (2014). Factors associated with self-management by 

people undergoing hemodialysis: a descriptive study. International Journal of 

Nursing Studies, 51 (2), 208-216. 

Lönnbro-Widgren, J. & Samuelsson, O. (2014). Hemodialys och annan korporeal 

behandling. I Aurell, M. & Samuelsson, O. (red.) Njurmedicin. (4 uppl.). 

Stockholm: Liber. s. 236-249. 

McCarley, P. (2009). Patient empowerment and motivational interviewing: engaging 

patients to self-manage their own care. Nephrology Nursing Journal, 36 (4), 409-

413. 

McCarthy, A., Cook, P.S., Fairweather, C., Shaban, R. & Martin-McDonald, K. (2009). 

Compliance in peritoneal dialysis: a qualitative study of renal nurses. 

International Journal of Nursing Practice, 15 (3), 219-226. 

Mellon, L., Regan, D. & Curtis, R. (2013). Factors influencing adherence among Irish 

haemodialysis patients. Patient Education and Counseling, 92 (1), 88 - 93. 

Molaison, E.F. & Yadrick, M.K. (2003). Stages of change and fluid intake in dialysis 

patients. Patient Education and Counseling, 49 (1), 5-12. 

Nordic Nutrition Recommendations. [NNR] (2012). Integrating nutrition and physical 

activity. Köpenhamn: Nordic Council of Ministers. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:704251/FULLTEXT01.pdf [2016-

03-22] 

O’Connor, S.M., Jardine, A.G. & Millar, K. (2008). The prediction of self-care 

behaviors in end-stage renal disease patients using Leventhal’s Self-Regulatory 

Model. Journal of Psychosomatic Research, 65 (2), 191-200. 

Pang, SK., Ip, WY. & Chang, A.M. (2001). Psychosocial correlates of fluid compliance 

among Chinese haemodialysis patients. Journal of Advanced Nursing, 35 (5), 

691-698. 

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:704251/FULLTEXT01.pdf


    

24 
 

SLUTVERSION 

Polaschek , N. (2003). Negotiated care: a model för nursing work in the renal setting. 

Journal of Advanced Nursing. 42 (4), 355-363. 

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence 

for nursing practice. (9 uppl.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott 

Williams & Wilkins. 

Poole, R., Bell, N. & Diab, A. (1999). Clinical outcome of calcitriol therapy and patient 

education on hyperparathyroidism. Journal of Renal Nutrition, 9 (2), 95-98. 

Putcha, N. & Allon, M. (2007). Management of hyperkalemia in dialysis patients. 

Seminars in Dialysis, 20 (5), 431-439.  

Rambod, M. & Rafii, F. (2010). Percieved social support and quality of life in Iranian 

hemodialysis patients. Journal of Nursing Scholarship, 42 (3), 242-249. 

Salomonsson, M. & Persson, A.E.G. (2014). Njurarnas struktur och funktion. I Aurell, 

M. & Samuelsson, O. (red.) Njurmedicin. (4 uppl.). Stockholm: Liber. s. 21-31. 

Saran, R., Bragg-Gresham, J.L., Rayner, H.C., Goodkin, D.A., Keen, M.L., Van Dijk, 

P.C., Kurokawa, K., Piera, L., Saito, A., Fukuhara, S., Young, E.W., Held, P.J. & 

Port, F.K. (2003). Nonadherence in hemodialysis: associations with mortality, 

hospitalization, and practice patterns in the DOPPS. Kidney International, 64 (1), 

254-262. 

Simmons, L. (2009). Dorthea Orem’s self care theory as related to nursing practice in 

hemodialysis. Nephrology Nursing Journal, 36 (4), 419-421. 

Smith, K., Coston, M., Glock, K., Elasy, T.A., Wallston, K.A., Ikizler, T.A. & 

Cavanaugh, K.L. (2010). Patient perspectivs on fluid management in chronic 

hemodialysis. Journal of Renal Nutrition, 20 (5), 334 -341. 

Stark, S., Snetselaar, L., Piraino, B., Stone, R.A., Kim, S., Hall, B., Burke, L.E. & 

Sevick, M.A. (2011). PDA self-monitoring adherence rates in two dialysis dietary 

intervention pilot studies: BalanceWise-HD and BalanceWise-PD. Journal of 

Renal Nutrition, 21 (6), 492-498. 

Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering [SBU] (2004a). Ordlista. 

[Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.sbu.se/sv/var_metod/Ordlista/#bedömningsbias [15-12-2015] 

Statens beredning för medicinsk och social Utvärdering (2004b). Ordlista. 

[Elektronisk]. 

Tillgänglig: http://www.sbu.se/sv/var-metod/sbu-ordlista/ [10-03-2016] 

Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering [SBU] (2014). Utvärdering av 

metoder i hälsa- och sjukvården: en handbok. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/SBUsHandbok.pdf [17-12-2015]  

Stenvinkel, P. (2014). Kronisk njursvikt. I Aurell, M. & Samuelsson, O. (red.) 

Njurmedicin. Stockholm: Liber. s. 220-235. 

http://www.sbu.se/sv/var_metod/Ordlista/#bedömningsbias
http://www.sbu.se/sv/var-metod/sbu-ordlista/
http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/SBUsHandbok.pdf


    

25 
 

SLUTVERSION 

Svensk Sjuksköterskeförening (2014). ICN:s ETISKA KOD FÖR SJUKSKÖTERSKOR. 

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening (ICN). Tillgänglig: 

http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf [2016-03-30] 

Svenskt Njurregister [SNR]. (2015). Årsrapport. [Elektronisk].Tillgänglig: 

http://www.medscinet.net/snr/rapporterdocs/Svenskt%20Njurregister%20%C3%8

5rsrapport%202015.pdf [2016-03-17] 

Thorne, S., Paterson, B. & Russell, C. (2003). The structure of everyday selfcare 

decision making in chronic illness. Qualitative Health Research, 13 (10), 1337-

1352. 

Tovazzi, M.E. & Mazzoni, V. (2012). Personal paths of fluid restriction in patients on 

hemodialysis. Nephrology Nursing Journal, 39 (3), 207-215. 

Unruh, M.L., Evans, I.V., Fink, N.E., Powe, N.R. & Meyer, K.B. (2005). Skipped 

treatments, markers of nutritional nonadherence, and survival among incident 

hemodialysis patients. American Journal of Kidney Diseases, 46 (6), 1107-1116. 

Världshälsoorganisationen [WHO] (2003). Adherence to long-term therapies: Evidence 

for action. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.who.int/chp/knowledge/publications/adherence_full_report.pdf?ua=1 

[2016-03-15].  

Walker, R., James, H. & Burns, A. (2012). Adhering to behaviour change in older pre-

dialysis populations -- what do patients think? A qualitative study. Journal of 

Renal Care,  38 (1), 34 - 42. 

Walsh, E. & Lehane, E. (2011). An exploration of the relationship between adherence 

with dietary sodium restrictions and health beliefs regarding these restrictions in 

Irish patients receiving haemodialysis for end-stage renal disease. Journal of 

Clinical Nursing, 20 (3-4), 331-340. 

White, R.B. (2004). Adherence to the dialysis prescription: partnering with patients for 

improved outcomes. Nephrology Nursing Journal, 31 (4), 432-435. 

Zrinyi, M. (2001). The influence of staff-patient interactions on adherence behaviours. 

EDTNA/ERCA Journal (English ed.), 27 (1), 13-16. 

 

  

http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.medscinet.net/snr/rapporterdocs/Svenskt%20Njurregister%20%C3%85rsrapport%202015.pdf
http://www.medscinet.net/snr/rapporterdocs/Svenskt%20Njurregister%20%C3%85rsrapport%202015.pdf
http://www.who.int/chp/knowledge/publications/adherence_full_report.pdf?ua=1


    

i 

SLUTVERSION 

Bilaga 1. Artikelmatris 

 

 

 

 

Termer och 

förkortningar 

Förklaring 

DDFQ Dialysis diet and fluid questionnaire. 

NA Non-adherence. 

HD Hemodialys. 

SAlb Serum Albumin 

Författare, 

Land 

Titel, Årtal Syfte Metod Huvudresultat 

Cicolini, 

Giancarlo., Palma, 

Elisabetta., 

Simonetta, 

Concettoni. & Di 

Nicola, Marta.  

  

Italien. 

 

Influence of family carers 

on haemodialyzed 

patients’ adherence to 

dietary and fluid 

restrictions: an 

observational study. 

2012.  

Att fastställa vilken påverkan på 

följsamhet som en vårdgivare 

inom familjen har på 

hemodiayspatienter. 

Kvantitativ studie, Fall-kontrollsundersökning som 

skedde via observation. 

 

Urval: 72 (36 i vardera grupp). 

Bortfall: Okänt 

Att ha en familjemedlem som vårdgivare 

hade en påvisbart positiv effekt på 

nivåerna gällande fosfat, en viss effekt 

gällande kalium och viktuppgången 

mellan dialyspass. Orsaker till detta 

framgår dock ej.  

Clark-Cutaia, 

Maya N., Ren, 

Dianxu., Hoffman, 

Leslie A., Burke, 

Lora E. & Sevick, 

Mary Ann.  

 

USA. 

Adherence to 

hemodialysis dietary 

sodium recommendation: 

Influence of patient 

characteristics, self-

efficacy and percieved 

barriers. 

 

2014. 

Att identifiera egenskaper hos 

hemodialyspatienter med störst 

sannolikhet att uppleva problem 

med att bibehålla följsamhet till 

natriumrestriktionerna i sin diet 

Kvantiativ metod. Sekundär dataanalys av basdata 

från en pågående randomiserad klinisk studie 

 

Urval: 122  

Bortfall: 5 

Huvudsakliga faktorer som hade 

påverkan var ålder relaterat till att unga 

vuxna hade ett högre natriumintag, en 

större viktökning, mer problem att sköta 

dieten och sämre tro på sin egen förmåga 

att sköta dieten. Kvinnor hade likaså mer 

problem att sköta dieten. Ras och 

ekonomisk status hade ingen påverkan. 

Efe, Dilek. & 

Kocaöz, Semra. 

 

Turkiet 

Adherence to diet and 

fluid restriction of 

individuals on 

hemodialysis treatment 

and affecting factors in 

Turkey. 

2014. 

Att fastställa följsamheten till 

kost- och vätskerestriktioner hos 

hemodialys-behandlade 

individer och de påverkande 

faktorerna i Turkiet. 

Kvantitativ deskriptiv enkätstudie. 

 

Urval: 122 

Bortfall: 1 

Socialt stöd i form av bland annat 

familjemedlemmar visade sig ha en 

positiv effekt på följsamheten, om än inte 

signifikant. Yngre vuxna hade också 

lägre följsamhet gentemot äldre vuxna. 



    

ii 

SLUTVERSION 

 

Elliott, John 

O., Ortman, 

Carl., 

Almaani, 

Salem., Lee, 

Yun Hui. & 

Jordan, Kim. 

 

USA. 

Understanding the 

associations between 

modifying factors, 

individual health 

beliefs, and 

hemodialysis patient’s 

adherence to a low-

phosphorus diet. 

 

2015. 

Att undersöka stadier av förändring och 

följsamhet till dieten hos patienten som 

undergår hemodialys. 

Kvantitativ metod. 

Tvärsnittsstudie på 3 

dialyscenter. 

 

Urval: 95 

Bortfall: Okänt 

Faktorer som ålder, etnisk bakgrund och 

utbildningsnivå hade en effekt på följsamheten. 

Även vilket stadie en patient befann sig i hade en 

effekt på följsamheten.  

Khalil, Amani 

A., Darawad, 

Mohammad 

Waleed. 

 

Jordanien 

Objectively measured 

and self-reported 

nonadherence among 

jordanian patients 

recieving hemodialysis.  

 

2014. 

Att beskriva hur pass icke följsamma 

jordanska patienter med ESRD är gällande 

deras kost/vätske-diet, att identifiera 

sammanhanget mellan DDFQ och objektiva 

mätmetoder  gällande kost/vätske-dieten hos 

jordanska patienter med ESRD, att beskriva 

patienters demografiska och kliniska 

egenskaper som är relaterade till DDFQ och 

objektiva mätmetoder för kost/vätske-diet.  

Kvantitativ metod. 

Tvärsnittsstudie med deskriptiv- 

och korrelationsdesign. 

 

Urval: 190 

Bortfall: Okänt 

Huvudsakliga faktorer som påvisas vara 

relaterade till dålig följsamhet är yngre ålder, 

manligt kön, flera år av dialys och rökning.  

Khalil, A.A., 

Darawad, M., 

Al Gamal, E., 

Hamdan-

Mansour, 

A.M. & Abed, 

M.A. 

 

Jordanien. 

Predictors of dietary 

and fluid non-

adherence in jordanian 

patients with end-stage 

renal disease recieving 

haemodialysis: a cross-

sectional study. 

 

2013. 

Att skapa insikt i förhållandet mellan brist på 

följsamhet gällande kost- och 

vätskerestriktioner, depressionssymtom, 

livskvalité, uppfattade barriärer och fördelar 

med träning,  och uppfattat socialt stöd hos 

jordanska patienter med kroniska 

njursjukdomar som erhåller hemodialys. Detta 

undersöks genom att nyttja Penders health 

promotion model. 

Kvantitativ metod. 

Tvärsnittsstudie med 

korrelations- och deskriptiv 

design. 

 

Urval: 190 

Bortfall: Okänt 

Studien visar på inget tydligt sammanhang mellan 

depression,  uppfattade barriärer och fördelar med 

träning, livskvalité gentemot följsamhet. Faktorer 

som ålder och viss njurfunktion upptäcktes ha en 

påverkan däremot. 

Kugler, 

Christiane., 

Maeding, 

Ilona., 

Russell, 

Cynthia L. 

 

USA & 

Tyskland 

Non-adherence in 

patients on chronic 

hemodialysis: an 

international 

comparison study.  

 

2011. 

Att jämföra NA mot vätske/kostrestriktioner 

mellan vuxna amerikanska och europeiska 

hemodialyspatienter och att bedöma eventuella 

prediktorer för NA.  

Kvantitativ metod. 

Tvärsnittsstudie med analys av 

sekundärdata med jämförelse 

mellan olika HD-center. 

 

Urval: 456 (113 från USA & 343 

från Tyskland). 

Bortfall: 22 (19 i USA & 3 i 

Tyskland) 

Utbildningsnivån visade på olika effekt hos 

populationerna, till skillnad mot andra studiers 

resultat. Rökning hade en påverkan på NA i båda 

länderna. Diabetes påvisades ha ett samband på 

NA. Amerikaner var mer benägna att rapportera 

god följsamhet.  



    

iii 

SLUTVERSION 

 

Lai Wah 

Lam., Diana 

T.F Lee. & 

Ann T.Y. 

Shiu. 

 

Hong Kong. 

The dynamic process 

of adherence to a renal 

therapeutic regimen: 

Perspectives of patients 

undergoing continuous 

ambulatory peritoneal 

dialysis. 2014. 

Att förstå följsamhet utifrån ett 

patientperspektiv och att beskriva förändringar 

i följsamhet till en terapeutisk diet hos 

patienter som undergår kontinuerlig 

ambulatorisk peritonealdialys. 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

intervjuer som spelades in 

och transkriberades. 

Baseras på en tidigare 

kvantitativ studie. 

 

Urval: 173 

Bortfall: 84 

Faktorer som hade påverkan var brist på kunskap, 

oförmåga att se vikten av följsamhet, glömskhet och 

oförmågan att avstå från förbjuden föda. 

En stor tro på dialysmetoden och de flesta läkemedel 

påverkade följsamheten positivt.  

Lee, Shuk-

hang., 

Molassiotis. 

 

Kina. 

Dietary and fluid 

compliance in chinese 

hemodialysis patients. 

 

2002. 

Att bedöma följsamhetsbeteenden och att 

förstå förhållandet mellan 

följsamhetsbeteenden, kunskap om dieten och 

uppfattningen om hälsa hos HD patienter i 

Hong Kong.  

Kvantitativ metod. En 

tvärsnittsstudie med 

deskriptiv 

korrelationsdesign.  

 

Urval: 70 

Bortfall: 8 

Arbetssituationen, ålder, symtom och komplikationer, 

utbildningsståndpunkt var faktorer som redovisades ha en 

effekt på följsamheten i någon mån.   

Tovazzi, 

Maria Elena. 

& Mazzoni, 

Valentina. 

 

Italien. 

Personal paths of fluid 

restriction in patients 

on hemodialysis. 

 

2012. 

Att skapa en översikt på perspektiven hos 

patienter med hemodialys gällnde deras 

erfarenheter av vätskerestriktioner 

Kvalitativ fenomenologisk 

studie, man nyttjade sig av 

intervjuer som spelades in 

och transkriberades.  

 

Urval: 12 

Bortfall: Okänt 

Inom kontexten vätskerestriktioner var påverkande 

faktorer avsaknad av information/kunskap, stöd från 

personal, fysiologiska symtom, den egna viljan att 

förändras, tidsaspekten. 



    

iv 

SLUTVERSION 

 

 

 

 

 

 

Walsh, E. & 

Lehane, E. 

 

Irland. 

An exploration of the 

relationship between 

adherence with dietary 

sodium restrictions and 

health beliefs regarding 

there restrictions in 

Irish patients recieving 

haemodialysis for end-

stage renal disease. 

 

2011. 

Att mäta följsamheten på dietära restriktioner hos irländska 

patienter med njurinsufficiens som undergår hemodialys, och 

att utforska förhållandet mellan natriumrestriktioner och 

uppfattningen om hälsa i relation till dessa restriktioner i denna 

grupp.  
 

 

Kvantitativ metod. Deskriptiv 

korrelationsstudie. 

 

Urval: 105 

Bortfall: 26 

Att äta ute, att mat med lite salt i 

smakade dåligt, försvårade 

följsamheten 

Zrinyi, M. 

 

Ungern. 

The influence of staff-

patient interactions on 

adherence behaviours. 

 

2001. 

1. Det finns ett signifikant positivt sammanhang mellan 

följsamhetsbeteenden, resultat på hälsan och interaktioner 

mellan personal och patienten. 

2. Det finns ett signifikant negativt sammanhang mellan 

Patient Affection Index och längden på dialysbehandlingen. 

3. Det är stor skillnad på hur de olika könen interagerar med 

personal. 

4. Interaktion mellan personal och patient, depression, dietär 

sjävlskötningsförmåga, och kvinnligt kön är prediktorer till 

följsamhetsbeteenden. 

Kvantitativ metod.  

 

Urval: 150 

Bortfall: 3 

Hypotes 1 och hypotes 4 kunde 

bara delvis bekräftas, hypotes 2 och 

hypotes 3 kunde avvisas.  

Ett positivt bemötande av 

personalen hade därav effekt på 

patienternas följsamhet, framförallt 

när det kom till att förklara resultat 

av följsamhet. Den mest relevanta 

prediktorn för följsamhet visade sig 

vara den egna förmågan att sköta 

följsamhet. 


