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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Fosfatbindande läkemedel är en viktig del i hemodialyspatienters behandling. 

Läkemedlet hjälper till att avlägsna fosfat ifrån kroppen, eftersom hyperfosfatemi annars ökar 

risken för kardiovaskulära sjukdomar. Trots den kunskapen har tidigare forskning visat att den 

kunskapen ibland uteblir hos hemodialyspatienter. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka hemodialyspatienters upplevelse av kunskap 

angående fosfatbindande läkemedel. 

Metod: En kvantitativ enkätundersökning på en hemodialysenhet i Mellansverige. Där svaren 

redovisas med deskriptiv statistik. 

Resultat: Studien visar på brister i hemodialyspatienters upplevelse av kunskap angående 

fosfatmedicinering både vad det gäller bristande information från sjukvårdspersonal men 

också brist på motivation att ta reda på informationen på egen hand. Dessutom visar studien 

på brister vad det gäller hemodialyspatienters förståelse till vikten av fosfatmedicinering. 

Slutsats: Studien visar att cirka hälften av hemodialyspatienterna upplever att de har kunskap 

för att kunna administrera fosfatbindande läkemedel på ett korrekt sätt. Men det finns 

fortfarande brister hos en del patienter vad det gäller kunskapen om fosfatbindande 

läkemedel. 

 

Nyckelord: Njure, Dialys, Fosfat, Fosfatbindande läkemedel 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Background: Phosphate-binding drugs are an important part of hemodialysis patient´s 

treatment because the drug helps to remove phosphate from there body, which otherwise 

increases the risk of cardiovascular disease. Previous research has shown that this knowledge 

is sometimes missing by hemodialysis patients. 

Objective: The aim of the study was to investigate the experience of knowledge about 

phosphate-binding drugs by hemodialysis patients. 

Method: A quantitative surveys at a hemodialysis unit in the central of Sweden. Where the 

answers are reported with descriptive statistics. 

Results: The study shows deficiencies in hemodialysis patients’ experience of knowledge 

about phosphate medication, both in terms of lack information from healthcare professionals, 

but also lack of motivation to find out their own knowledge. In addition, the study shows 

weaknesses regarding hemodialysis patient´s understanding of the importance of phosphate 

medication. 

Conclusion: The study shows that approximately half of the hemodialysis patients are 

capable to properly administer the phosphate-binding drugs. However, there are still 

shortcomings in some patients regarding the knowledge of phosphate-binding drugs. 
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BAKGRUND 

Njure 

Njurarna har flera viktiga funktioner i kroppen så som att avlägsna avfallsämnen samt 

främmande ämnen från blodet genom utsöndring av urin och att hjälpa till att reglera den 

extracellulära vätskan genom reglage av jon koncentration, osmolaritet och volym. Som ett 

mått på vilken vätskemängd som filtreras används Glomerulär filtrationshastighet (GFR). Hos 

en vuxen person filtreras cirka 125 ml/min, vilket motsvarar produktionen av 180 L 

primärurin per dygn (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007). 

 

Njurarna bidrar även till kroppens syra-basbalans, genom att utsöndra vätejoner och 

vätekarbonatjoner, samt till hormonbalansen, eftersom den bildar och producerar renin samt 

erytropoietin. Hormoner som i sin tur reglerar njuren är hormonet parathormon (PTH) som 

finns i bisköldkörteln. Vid låga eller höga kalciumvärden i kroppen ökar utsöndringen av PTH 

för att genom olika sätt normalisera kalcium nivån i kroppen. PTH styr njurarnas reabsorption 

som ökar eller minskar beroende på vad som krävs, dessutom hjälper PTH njuren att 

omvandla D-vitamin till aktiv form. PTH ser också till att frisätta kalcium från benvävnad vid 

långvarig kalciumbrist vilket kan leda till urkalkning av skelettet (Sand et al., 2007).  

 

Dialys  

Kronisk njursjukdom delas in i fem olika stadier beroende på patientens GFR. I stadium ett, 

två och tre kan man se ett sjunkande GFR men patienten är oftast utan symtom. Vid stadium 

fyra har GFR sjunkit till en nivå på mindre än 30ml/min och kronisk njursvikt har nu 

utvecklats. Det sista stadiet, som är stadium fem, har patientens GFR sjunkit så pass lågt att 

patienten får symtom i form av trötthet, koncentrationssvårigheter, klåda, svullnad, 

andfåddhet, illamående, kräkningar och minskad urinproduktion. Då krävs dialysbehandling 

eller njurtransplantation (Grefberg & Roman, 2013). 

 

Det finns olika varianter av dialys, hemodialys och peritonealdialys. Vid hemodialys leds 

patientens blod ut ur blodbanan genom en kanyl och in i ett dialysfilter där det sker en 

reningsprocess, blodet förs sedan tillbaka till patienten via ytterligare en kanyl. De ämnen som 

dialysfiltret släpper igenom är små och medelstora molekyler så som vatten, elektrolyter, 

urinämnen och kreatinin. Ett dialystillfälle tar mellan fyra till fem timmar och utförs 

vanligtvis tre gånger i veckan. Peritonealdialys är när peritoneum (bukhinnan) utnyttjas som 
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ett dialysmembran, genom att glukoshaltig dialysvätska förs in i bukhålan och filtrerar ut 

kreatinin, urea och andra uremiska toxiner genom osmos. Vid nästa dialystillfälle förs 

dialysvätskan ut från kroppen till en annan påse och ny dialysvätska tillförs. Det sker cirka 

fyra gånger per dygn. Njurtransplantation sker oftast när patienten en längre tid behandlats 

med dialys men i vissa fall kan njurtransplantationen ske innan dialysbehandling påbörjas. 

Väntetiden på en ny njure från avlidna personer är lång, eftersom att det råder brist på organ 

från avlidna personer, men i ca 40 % av fallen så kan en ny njure doneras från en nära anhörig 

och väntetiden kan förkortas (Grefberg & Roman, 2013).  

 

Fosfat 

Fosfat finns naturligt i födoämnen som kött, ägg, baljväxter och mejeriprodukter. Det dagliga 

intaget av fosfat genom kosten kan variera mellan 800-1200 mg. Kroppens absorption av det 

dagliga intaget av fosfat är ca 65 %. I kroppen står fosfat för de flesta metabola händelserna så 

som energiomsättningen av kolhydrater, fett och protein. Vid debuten av en njursjukdom 

klarar njurarna av att reglera fosfatnivåerna, men när GFR är <25 ml/min stiger fosfatnivåerna 

i serum. För att då minska fosfatnivån i serum kan bland annat hemodialysbehandling för att 

reglera kroppens fosfatnivå krävas. Vid ett hemodialystillfälle avlägsnas ca 1050 mg fosfat 

(Shah, Hazzan & Fishbane, 2015). Men kroppens fosfatnivå styrs av fyra olika faktorer så 

som intag av fosfat via kosten, absorption via tarmen, glomerulär filtrationshastighet och 

funktionen i njurtubuli. Vid förhöjd fosfatnivå (hyperfosfatemi) påverkas balansen mellan 

kalcium och fosfat eftersom att vid hyperfosfatemi uppstår lågt kalcium det vill säga en 

hypokalcemi. Hypokalcemi stimulerar bisköldkörtlarna att utsöndra parathyroideahormon 

som har till uppgift att höja kalcium och fosfat. Eftersom patienter med njursjukdom saknar 

förmåga att aktivera D-vitamin så höjs inte kalcium utan endast fosfat vilket leder till 

hyperfosfatemi. Det ger en kronisk PTH-påverkan eftersom att bisköldkörtlarna stimuleras 

okontrollerat vilket leder till urkalkning av skelettet och funktionen av nybildning av skelett 

avtar (Grefberg & Roman, 2013). Det finns flera riskfaktorer vid hyperfosfatemi så som 

vaskulär förkalkning, vänsterkammarhypertrofi och kardiovaskulär mortalitet (Nastou et. al., 

2014). Risken för kardiovaskulära sjukdomar ökar med upp till 30 % jämfört med andra 

personer i samma ålder. Av alla personer med bloddialys så är det 60 % som dör till följd av 

en kardiovaskulär sjukdom så som hjärtinfarkt och stroke. För att detta ska undvikas är det 

viktigt att upprätthålla fosfatnivåerna i kroppen på en lämplig nivå (Nie et al., 2016).  För att 

förebygga dessa tillstånd krävs tre viktiga insatser. Först och främst krävs kostrådgivning för 

att minska fosfat i kosten, det krävs dialysbehandling för att avlägsna fosfat från kroppen och 
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slutligen tillföra fosfatbindande läkemedel (Glassis, Cupisti, Santoro & Cozzolino, 2015). 

 

Fosfatbindande läkemedel 

Fosfatbindande läkemedel ska tas flera gånger om dagen och i samband med måltid eftersom 

det ska binda fosfat i kosten och utsöndras tillsammans med avföring (Nastou et al., 2014). 

Läkemedlet ska intas inom 30 min efter avslutad måltid som är rik på fosfat för att ha effekt 

(Martins et al., 2013).  De fosfatbindande läkemedel som finns idag är baserade på metaller så 

som aluminium eller lantan, kalcium eller magnesium samt polymerer. Kalciumbaserade 

fosfatbindare är de som används mest världen över. Läkemedlen kan intas via tabletter som 

sväljs hela, tabletter som löses i vatten, tuggtabletter eller tuggummi (Nastou et al., 2014). 

Den mängd tabletter som intas per dag varierar beroende på läkemedelssort, det kan vara allt 

från 2-18 tabletter (Floege et al., 2015). Fosfatnivåerna i serum hos patienterna kontrolleras 

för att justera in rätt dos. Dosen som patienten erhåller ska spridas ut över dagens måltider 

(Russo, Bellasi, Pota, Russo & Di lorio, 2015). Fosfatbindande läkemedel kan ge en del 

biverkningar som främst yttrar sig som gastroinestinala biverkningar i form av diarréer, 

kräkningar och illamående. Men också förstoppning och buksmärta (Floege et al., 2015). 

Dessutom kan fosfatbindande läkemedel ge en del obehag i samband med intag då den är stor 

att svälja och smakar illa (Van Camp, Vrijens, Abraham, Van Rompaey & Elseviers, 2014). 

Fosfatbindande läkemedel behöver erhållas under en längre period för att förbättra fosfatnivån 

i serum och har inte någon symtomlindrande effekt för stunden. Studier visar att patienter som 

har bristande kunskap inte följer sin medicinering så som det är tänkt eftersom läkemedlet har 

obehagliga biverkningar (Wileman, Chilcot, Norton, Hughes, Wellsted & Farrington, 2011). 

Teoretisk ram 

Patricia Benners och Judith Wrubels omvårdnadsteori har till syftet att hjälpa patienter att leva 

i samförstånd med sjukdom, lidande och förlust samt det som patienten avser är meningen 

med livet. Patientens omvårdnadsbehov uppstår vid en förändrad livssituation till exempel en 

begynnande sjukdom, sviktande hälsa eller förlust. Sjuksköterskans roll blir att hjälpa 

patienten att hantera den nya situationen (Kristoffersen, 2006). Patienter behöver förstå sin 

sjukdom för att kunna leva med den, för att möjliggöra det behövs kunskap som 

sjukvårdspersonal kan bidra med. Vid en bloddialysbehandling kommer livet att förändras 

och återigen behöver sjukvårdspersonal informera och stötta. Omsorgen är en 

sammanslagning av tänkande, känslor, kunskap och handlande. Det innebär att sjuksköterskan 

har möjlighet att främja hälsan och lindra känslan av utsatthet (Uhrenfeldt, 2012). 
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Teorin utgår ifrån fyra hörnstenar människosyn, miljö, hälsa och omvårdnad. Människosyn 

handlar om att man som människa ska leva i världen samtidigt som man ska stå i relation med 

världen på ett betydelsefullt sätt. Människosynen bygger på fyra centrala begrepp så som 

omsorg, kroppslig kunskap, bakgrundsförståelse samt speciella intressen (Kristoffersen, 

2006). Sjukvårdspersonal behöver visa omsorg, ge patienten kunskap och låta patienten få en 

förståelse för att kunna hantera sin sjukdom samt ge möjlighet till att påverka sin livssituation 

genom medicinering av fostfatbindande läkemedel. Miljön handlar om att man blir den man 

är genom att leva i världen på ett sätt som kommer av ett bestämt socialt, kulturellt och 

historiskt samband. För att kunna det krävs det en utmaning i att förstå förförståelsen och sina 

egna fördomar. På så vis når man djupare in i sin personlighet (Uhrenfeldt, 2012). Hälsan 

bygger på att känna ett välbefinnande som är oberoende av närvaro eller frånvaro av ohälsa. 

Välbefinnande handlar om möjligheterna man har och vad man faktiskt gör, vilket bygger på 

patientens förmåga till givande och tagande av omsorger (Kristoffersen, 2006). 

Sjukvårdspersonalen är beroende av patientens tillit för att kunna utföra omvårdnadsåtgärder 

som ökar patientens välbefinnande. Omvårdnaden definieras av behovet av omsorg i 

situationer där sjukdom, ohälsa och förlust hotar patientens intressen (Kristoffersen, 2006). 

Sjukvårdspersonal har till uppgift att uppmuntra och stötta patienten till sina speciella 

intressen. 

Problemformulering 

Hos personer med kronisk njursjukdom är hyperfosfatemi en riskfaktor som kan leda till 

vaskulär förkalkning, vänsterkammarhypertrofi och kardiovaskulär mortalitet (Nastou et. al., 

2014). Kardiovaskulära händelser är den främsta orsaken till dödsfall hos patienter med 

dialysbehandling. Därför är fosfatkontrollen ett viktigt mål (Karamanidou, Clatworthy, 

Weinman och Horne, 2008).  

För att som njursjuk patient kunna upprätthålla lämplig fosfatnivå krävs en kunskap och 

bakgrundsförståelse för vikten av att upprätthålla lämplig fosfatnivå. Det handlar om att ha 

kunskap om kost och kosthållning, om att erhålla fosfatbindande läkemedel vid rätt tidpunkt 

samt att regelbundet infinna sig på hemodialysmottagningen. Studier har visat att dessa 

kunskaper ibland uteblir hos njursjuka patienter (Martins et al., 2013). 

Forskningen har den kunskap som krävs för att förstå vikten av fosfatmedicinering men det 

blir sjukvårdspersonalens uppgift att förmedla kunskapen till patienterna. 
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Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka om bloddialyspatienter, vid en dialysenhet i 

Mellansverige, upplever att de fått information och kunskap för att kunna följa sin 

fosfatmedicinering på ett korrekt sätt.  

 

Frågeställningar 

1. Upplever patienterna att de har tillräcklig kunskap angående fosfatmedicinering för att 

kunna administrera läkemedlet på ett korrekt sätt? 

 

2. Hur upplever patienterna att de fått tillgång till information om fosfatmedicinering? 

 

3. Har patienterna fått tillgång till bakgrundsförståelse angående fosfatmedicinering? 

 

4. Hur administreras fosfatmedicinen till patienterna? 

 

METOD 

Design 

Studien är en empirisk kohortstudie som med hjälp av en kvantitativ datainsamlingsmetod, i 

form av enkäter från individer med kronisk bloddialysbehandling, presenteras i en deskriptiv 

design. Med kohort menas att en grupp av personer med någon gemensam erfarenhet 

undersöks (Ejlertsson, 2012).   

 

Urval 

Studien genomfördes vid en dialysenhet i Mellansverige vilket inkluderade två 

bloddialysmottagningar. Insamlingen skedde under två veckors tid och urvalet inkluderade 

alla njursjuka patienter som regelbundet besökte bloddialysmottagningarna för 

bloddialysbehandling under perioden, vilket var 75 patienter. Hur man väljer sitt urval beror 

på hur stor sannolikheten är att man sedan kommer att kunna mäta det som ska undersöka. 

Dessutom ska antal individer som deltar i undersökningen vara så pass många att 

undersökningen ska bli generaliserbar inom populationen (Ejlertsson, 2012).  

 

Inklusionskriterierna: Individer som kan läsa, som kan svenska och är över 18 år tillfrågades 

om att delta.  
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Exklusionskriterierna: Individer som på grund av sänkt allmäntillstånd var oförmögna att 

lämna samtycke enligt vårdpersonal. 

 

Av de 75 hemodialyspatienterna i urvalsgruppen exkluderades 13 individer på grund av att de 

inte uppfyllde inklusionskriterierna alternativt uppfyllde exklusionskriterierna. Tolv patienter 

valde att inte delta. De som slutligen svarade på enkäten var 50 individer.  

 

 

Datainsamlingsmetod 

En kvantitativ datainsamling gjordes via enkäter, se bilaga 1. Enkäten var utformad enligt 

nominalskala det vill säga individerna som deltar i undersökningen kan delas upp i grupper 

huruvida de svarat ja eller nej på frågorna (Ejlertsson, 2012). Frågorna i enkäten var 

huvudsakligen baserade på en tidigare undersökning som gjorts år 2009 vid de båda 

dialysmottagningarna därav hade en del frågor testats vid ett tidigare tillfälle. Enkätfrågorna 

var utformade efter dialysenhetens önskemål eftersom de ville ha möjlighet att jämföra 

resultatet med den tidigare undersökningen, därav har ingen pilotstudie utförts. Enkäten 

bedömdes vara enkel att förstå och skulle gå snabbt för patienterna att göra. Detta för att så 

många som möjligt skulle ha möjlighet att svara även under tidspress och trötthet. Enkäten 

innehöll åtta frågor med olika svarsalternativ där fråga tre, sex och åtta besvarade 

frågeställning ett, fråga fyra och fem besvarade frågeställning två, fråga ett och två besvarade 

frågeställning tre och fråga sju besvarade frågeställning fyra. Mer information kring enkäten 

och studien fick patienterna via ett informationsbrev, se bilaga 2, där information gavs om 

syftet till enkäten. För att minimera bortfallet kan studieutförare ha ett väl utformat följebrev 

som introducerar enkäten. Dessutom ska enkäten ha frågor som är lätta att förstå (Ejlertsson, 

2012). 

 

Tillvägagångssätt 

Undersökningen utfördes på förfrågan från en dialysenhet i en stad i Mellansverige. Innan 

enkäterna kunde delas ut tog studieutförarna kontakt med vårdenhetschefen på 

dialysmottagningarna via mail, som i sin tur tog kontakt med verksamhetschefen som gav 

tillstånd för att få utföra studien, se bilaga 3. Enkäterna delades ut på de båda 

dialysmottagningar under två veckors tid. Studiedeutförarna, i samråd med personal på 

dialysmottagningarna, fastställdes vilka patienter som uppfyllde inklusions- och 

exklusionskriterierna. Enkäten var helt frivillig och anonym och delades personligen ut av 
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studieutförarna till alla patienter som uppfyllde inklusionskriterierna. Därmed kunde 

studieutförarna registrera bortfallet. Patienterna fick svara på enkäten självständigt. Enkäterna 

var anonyma och behövde därför inte kodas på något sätt. Studieutförarna fanns på plats för 

att svara på eventuella frågor och hopsamling av enkäterna som skedde i kuvert. Utdelning 

och hopsamling av enkäterna skedde under tiden som patienterna var på dialysmottagningen, 

under dialysbehandling, så ingen påminnelse behövde skickas ut. För att kunna säkerställa att 

alla patienter blivit inkluderade i studien så fick studieutförarna tillgång till en patientlista från 

mottagningen. Enkäterna kommer efter godkänd studie att lämnas till dialysenheten för 

förvaring och möjlighet till uppföljande förbättringsarbete. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Omvårdnadsforskningen styrs av fyra etiska principer. Dessa principer är principen om 

autonomi, principen om att göra gott, principen om att inte skada och slutligen principen om 

rättvisa. Med autonomi menas att patienten har rätt till att få information om vad som krävs 

för att delta i forskningen och att patienten har rätt till att avstå deltagande om så önskas 

(Northern Nurses´ Federation, 2003). Patienterna i studien hade ett bifogat brev till enkäten 

där information angående studien stod. Med principen om att göra gott menas att forskningen 

ska bli en fördel för den patientgrupp som väljer att delta (Northern Nurses´ Federation, 

2003). Hänsyn har tagits till detta då avsikten med studien var att förbättra informationen till 

de patienter som har någon njurskada och är i behov av fosfatmedicinering. I och med enkäten 

hoppas studieutförarna kunna se var bristen till varför patienter inte väljer att ta sin 

medicinering ligger och på så sätt göra det till en fördel för patienterna. När som helst hade 

patienterna rätt till att avbryta sin medverkan i enkäten vilket också menas i den tredje 

principen det vill säga principen om att inte skada. Dessutom hade patienterna tillgång till all 

information och kontaktuppgifter stod i det bifogade brevet på enkäten för att patienten skulle 

kunna få svar på eventuella frågor. Den fjärde och sista principen handlar om rättvisa och att 

alla ska behandlas lika. Svaga grupper ska också skyddas. Till exempel så kan inte 

självbestämmande alltid garanteras vid utlämning av en enkät till en person med en 

demenssjukdom. Här vägs de olika principerna mot varandra. En person med en 

demenssjukdom har kanske inte samma möjligheter att delta eller att välja att inte delta men 

samtidigt så kommer inte personen att skadas av att delta. Dessutom är forskaren skyldig att 

skydda deltagarnas integritet och innan forskningen startar ska forskaren ha övervägt huruvida 

information till studien skulle kunna göras på annat sätt än att involvera deltagarna i t.ex. 

enkäten (Northern Nurses´ Federation, 2003). Studieutförarna anser att informationen inte har 
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kunnat inhämtas på något annat sätt då studieutförarna är intresserade av patientens 

upplevelse och mottagande av information. Dessutom var enkäten helt anonym så deltagarnas 

integritet var skyddad. 

 

Bearbetning och analys 

Svaren presenteras med deskriptiv statistik. Öppna frågor analyseras med kvalitativ 

innehållsanalys (Lundman & Graneheim, 2012). 

 

RESULTAT 

 

Patienters upplevda kunskap angående fosfatmedicinering 

Hälften (50 %) av de 50 studiedeltagarna uppgav att de använde sig av fosfatbindande 

läkemedel men 34 % av studiedeltagarna visste inte om de använde sig av fosfatbindande 

läkemedel eller inte, se figur 1. Sexton procent av studiedeltagarna uppgav att de inte använde 

sig av fosfatbindande läkemedel. De som uppgav vilket läkemedelsnamnet var på sina 

fosfatbindande läkemedel var 22 stycken varav en studiedeltagare hade tre stycken olika 

fosfatbindande läkemedel och en studiedeltagare hade två stycken fosfatbindande läkemedel. 

Läkemedlen som studiedeltagarna uppgav var: Calcitugg, Fosrenol, Renvela, Sevelamer, 

Kalcipos och Kalcidon.  

 

Majoriteten av studiedeltagarna (64 %) var medvetna om att fosfatbindande läkemedel ska 

intas i samband med måltid, se figur 2. Trettiosex procent lämnade blankt och inte någon 

svarade att de tar sina fosfatbindande läkemedel i samband med sänggående, se figur 2. Figur 

1 visar att 28 % av studiedeltagarna tar med sina fosfatbindande läkemedel till 

dialysmottagningen medan 58 % av studiedeltagarna uppgav att de inte tar med sina 

fosfatbindande läkemedel till dialysmottagningen. Resterande 14 % av studiedeltagarna 

lämnade blankt på frågan om de tar sina fosfatbindande läkemedel till dialysmottagningen, se 

figur 1. 
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Figur 1. Figuren avser antal svar. Hälften uppgav att de har någon fosfatbindare. Åtta uppgav att de inte har någon 

fosfatbindare och drygt en tredjedel uppger att de inte vet. Det är få som letat reda på information angående fosfatbindare 

själv och få lämnade blankt. Majoriteten tar inte med sina fosfatbindande läkemedel till dialysen. Fjorton uppgav att de tog 

med sig fosfatbindare till dialysen och sju lämnade blankt. 

 

 

 

Figur 2. En majoritet uppgav att de tar sina fosfatbindande läkemedel i samband med måltid. Det visade sig att ingen uppgav 

att de tar sina fosfatbindande läkemedel i samband med sänggående medan 18 studiedeltagare lämnade blankt. 

 

Patienters upplevda tillgång till information angående fosfatmedicinering 

Av studiedeltagarna som besvarade enkäten uppgav 34 % att de inte fått någon information 

angående fosfatmedicinering. Två procent av studiedeltagarna lämnade blankt, se figur 3. 

Resterande 64 % uppgav att de fått information angående fosfatmedicinering, 18 % av 

studiedeltagarna uppgav att det var sjuksköterskan som huvudsakligen gett dem information 
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om fosfatbindande läkemedel medan 16 % av studiedeltagarna uppgav att det huvudsakligen 

var läkare som gett dem information. Åtta procent av studiedeltagarna uppgav att det var 

dietist som huvudsakligen gett information om fosfatbindande läkemedel. Inte någon av 

studiedeltagarna uppgav att det var annan vårdpersonal som gett dem information om 

fosfatbindande läkemedel. Elva av studiedeltagarna uppgav kombinationssvar. 

Kombinationen läkare, sjuksköterska samt dietist var det 8 % som uppgav. Kombinationen 

läkare samt sjuksköterska var det 4 % av studiedeltagarna som uppgav. Kombinationen läkare 

samt dietist var det 4 % av studiedeltagarna som uppgav. Kombinationen sjuksköterska samt 

dietist var det 6 % av studiedeltagarna som uppgav, se figur 3. Majoriteten (80 %) av 

studiedeltagarna uppgav att de inte hade tagit reda på någon information om 

fosfatmedicinering på egen hand medan 12 % av studiedeltagarna uppgav att de hade letat 

reda på information på egen hand samtidigt som 8 % av studiedeltagarna lämnade blankt, se 

figur 1.  

 

 

Figur 3. Majoriteten uppgav att de huvudsakligen fått information angående fosfatbindande läkemedel från läkare, 

sjuksköterska och dietist. Flera studiedeltagare uppgav att de inte fått någon information. Elva av studiedeltagarna uppgav 

kombinationssvar. 

 

Patienters bakgrundsförståelse angående fosfatmedicinering 

Sextio procent av studiedeltagarna uppgav att de hade fått tillgång till information om fosfat i 

kosten samtidigt som 32 % av studiedeltagarna uppgav att de inte fått någon information 
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angående fosfat i kosten och 8 % av studiedeltagarna uppgav att de inte visste om de fått 

information om fosfat i kosten, se figur 4. Av studiedeltagarna var det 58 % som inte visste 

varför det var viktigt att vårdpersonalen följde upp fosfatnivåerna i kroppen, se figur 4. 

Trettioåtta procent av studiedeltagarna uppgav att de visste orsaken till varför det är viktigt att 

vårdpersonal kontrollerar fosfatvärdet och 4 % av studiedeltagarna lämnade blankt, se figur 4. 

Orsaker till varför det är viktigt med kontroll av fosfatnivå är det åtta stycken som besvarat. 

Två av studiedeltagarna uppgav att det var för att förhindra kalk i ådrorna/ blodkärlen, en 

studiedeltagare uppgav att det var för att undvika urkalkning av skelettet, tre studiedeltagare 

uppgav att det var för hälsans skull eller skadligt för kroppen, en studiedeltagare uppgav att 

det var för biverkningar och en studiedeltagare uppgav att det berodde på att läkare och 

sjuksköterskor ska kunna gnälla om att man går en plågsam framtid till mötes.  

 

 

Figur 4. Figuren avser antal svar. En majoritet uppgav att de fått information angående fosfatmedicinering. Sexton 

studiedeltagare uppgav att de inte vet om de fått information. Majoriteten uppgav att de inte vet varför det är viktigt att 

kontrollera fosfatvärdet. Nitton studiedeltagare uppgav att de tror sig veta varför det är viktigt att följa fosfatvärdet. Få 

lämnade blankt. 

 

 

Administrering av fosfatbindande läkemedel 

De fosfatbindande läkemedlen administrerades till studiedeltagarna på olika sätt. Av 

studiedeltagarna var det 51 % som uppgav att de tar sina läkemedel ur sin medicinburk medan 

9 % av studiedeltagarna uppgav att de får hjälp av närstående att administrera sina 

fosfatbindande läkemedel, se figur 5. Elva procent av studiedeltagarna uppgav att de fått hjälp 

av vårdpersonal eller hemtjänst för att administrera sina fosfatbindande läkemedel, 13 % av 

studiedeltagarna uppgav att de får sina fosfatbindande läkemedel doserade i Apo-dos från 

apoteket och 15 % av studiedeltagarna lämnade blankt, se figur 5. Sex av studiedeltagarna har 
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uppgivit flera svarsalternativ med olika kombinationer där tre av studiedeltagare uppgav 

kombinationen tabletterna kommer i dospåsar/ APO dos från apoteket samt att de får hjälp av 

hemtjänst/ vårdpersonal, två av studiedeltagarna uppgav kombinationen jag tar själv ur 

medicinburkarna samt att tabletterna kommer i dospåsar/ APO dos från apoteket och en av 

studiedeltagarna uppgav kombinationen jag tar själv ur medicinburkarna samt en närstående 

hjälper mig att dosera, se figur 5. 

 

 

Figur 5. Det visade sig att majoriteten av studiedeltagarna tar sina läkemedel själv ur medicinburkar. Trettio procent av 

studiedeltagarna får på något sätt hjälp vid administrering av sina fosfatbindande läkemedel. Flera studiedeltagare lämnade 

blankt. 

 

 

DISKUSSION 

Hälften av alla medverkande studiedeltagare vet om att de har något fosfatbindande 

läkemedel, men 34 % visste inte om de medicinerar med fosfatbindande läkemedel eller inte. 

Studien visar dock på brister i hemodialyspatienters upplevelse av kunskap angående 

fosfatmedicinering både vad det gäller bristande information från sjukvårdspersonal men 

också brist på motivation att ta reda på informationen på egen hand. De studiedeltagare som 

ändå upplever att de fått information har fått den genom sjuksköterskor, läkare och dietister. 

Det är en stor del av studiedeltagarna som på något sätt får hjälp med sin medicinering även 

om hälften tar sina läkemedel på egen hand. Orsaker till varför fosfatnivån i kroppen ska 
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följas är det endast 38 % som vet. Majoriteten har inte med sina fosfatbindande läkemedel till 

dialysmottagningen. Tolkningen av resultatet, i diskussionen, bygger på de fyra centrala 

begreppen i Patricia Benners och Judith Wrublers omvårdnadsteori inom människosyn. De 

fyra centrala begreppen är kroppslig kunskap, speciella intressen, bakgrundsförståelse och 

omvårdnad. 

 

Resultatdiskussion 

Kroppslig kunskap 

Begreppet kroppslig kunskap, som handlar om att människan är en helhet tillsammans med 

hälsa och sjukdom som måste förstås för att kunna leva med, kan kopplas till frågeställning 1, 

upplever patienterna tillräcklig kunskap angående fosfatmedicinering för att kunna 

administrera läkemedlet på ett korrekt sätt? Hälften (50 %) av patienterna uppgav att det hade 

fosfatbindande läkemedel och 88 % av dessa kunde också namnge läkemedlet vilket tyder på 

att de har kunskap om sin fosfatbindande medicinering. Med det är samtidigt 36 % som 

lämnar blankt på frågan som handlar om när fosfatbindare ska tas. Beror det på att de inte vet 

när de ska ta sina fosfatbindande läkemedel eller har de inte några fosfatbindande läkemedel? 

Det skulle också kunna vara så att hemtjänsten sköter om läkemedlen och patienten därför 

inte har så stor koll på vilka tabletter som är vilka utan överlämnar ansvaret till hemtjänsten. 

Om man inte vet när man ska ta sitt fosfatbindande läkemedel finns det stor risk att det blir fel 

och läkemedelseffekten minskar eller till och med avtar helt. Fosfatbindande läkemedel ska 

tas flera gånger om dagen och i samband med måltid eftersom det ska binda fosfat i kosten 

och utsöndras tillsammans med avföring (Nastou et al., 2014). Läkemedlet ska intas inom 30 

min efter avslutad måltid som är rik på fosfat för att ha effekt, trots det har tidigare studier 

visat att det endast är 60 % som intar sitt läkemedel vid rätt tidpunkt (Martins et al., 2013). 

Vår studie visar på liknande resultat nämligen att det är 64 % av studiedeltagarna som intar 

sina fosfatbindande läkemedel i samband med måltid. Det man kan se tydligt är att ingen har 

svarat att de tar fosfatbindare vid sänggående. Kanske kan man genom det tolka att de 

patienter som vet att det har betydelse för när man tar sina fosfatbindande läkemedel 

åtminstone inte gör fel, utan de patienterna vet att det är viktigt att ta fosfatbindande 

läkemedel i samband med måltid. Dessutom svarade 58 % att de inte tar med sina 

fosfatbindande läkemedel till dialysmottagningen medan resterande 42 % har svarat ja eller 

blankt. Detta tyder också på okunskap eftersom att fosfatbindare kommer att krävas under den 

fyra timmar långa dialysbehandlingstillfället, under förutsättning att patienten äter under 
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dialysbehandling, eftersom att fosfatnivån styrs långsiktigt och påverkas därför inte så mycket 

vid dialysbehandling. Vid ett hemodialystillfälle avlägsnas ca 1050 mg fosfat (Shah et al., 

2015).  

 

Som människa ska man leva i världen samtidigt som man ska stå i relation med världen på ett 

betydelsefullt sätt (Kristoffersen, 2006). För att det ska bli så betydelsefullt som möjligt krävs 

kunskap om hur man bäst tar hand om sig själv och sin sjukdom vilket sjuksköterskan kan 

bidra med. Genom att förklara för patienten varför medicinen behövs och vad den är till för så 

kan man hjälpa patienten att leva i världen på ett betydelsefullt sätt eftersom de då klarar av 

att ta hand om sig själv och sin sjukdom. Fosfatbindande läkemedel ger inte heller någon 

effekt för stunden med det har en långsiktig påverkan av minskning av vaskulära sjukdomar 

(Wileman et al., 2011). När sjuksköterskan informerar patienten är det viktigt att informera 

om detta eftersom att kunskap ger en förutsättning för att följa sin medicinering. Dock så har 

studier visat att kunskap ensam inte skulle leda till en förbättring vad det gäller följsamheten 

(Karamanidou et al., 2008).  

 

Högre kunskap hos hemodialyspatienterna skulle kunna leda till minskade kostnader för 

samhället eftersom de skulle minska risken för kardiovaskulära sjukdomar och på så vis 

minska vårdbehovet. Genom att ge alla hemodialyspatienter tillgång till samma information, 

oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning, etisk tillhörighet eller ålder, säkerställer sjukvården  

patienternas vård på lika villkor (SFS, 2016:828). 

 

Den här studien visar att det finns brister vad det gäller kunskap för att patienterna ska kunna 

administrera sitt läkemedel på ett korrekt sätt. Man kan se att bara 50 % av patienterna anser 

sig ha fått tillräcklig kunskap.  

 

Speciella intressen 

Begreppet speciella intressen, som handlar om den kroppsliga intelligensen om att kunna leva 

och ha motivation till att kunna ha kvar sina intressen, kan kopplas till frågeställning 2, hur 

upplever patienterna att de fått tillgång till information om fosfatmedicinering? För att visa på 

sina speciella intressen eller motivation, som den här studien har valt att tolka begreppet som, 

kan patienten leta reda på informationen själv. Men det visade sig att det var 12 % som hade 

letat reda på informationen själv. Det skulle kunna handla om bristande motivation till att leta 
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reda på kunskap. Hälsan handlar om att känna välbefinnande (Kristoffersen, 2006). För att 

kunna känna välbefinnande krävas det motivation samt eget ansvar, med hjälp av 

sjukvårdspersonalen, att ta vara på sin egen hälsa. Sjuksköterskan ska stötta patienten till att ta 

det ansvaret för att öka välbefinnandet. Sjuttio procent av patienterna upplever att de fått 

information angående fosfatbindande läkemedel ifrån läkare, sjuksköterska eller dietist men 

27 % upplever att de inte fått någon information alls. Det vore intressant att veta hur och när 

informationen ges och om den i så fall kan missas. En idé vore att ge patienter information 

och upprepa informationen vid varje tillfälle som patienten kommer till dialysmottagningen. 

Det är till viss del sjuksköterskans uppgift att se till så att patienten får tillgång till den 

information och kunskap som krävs, men det krävs ett samarbete från olika yrkeskategorier 

eftersom att det är en komplicerad uppgift att förmedla kunskap till patienten och varje 

yrkesgrupp har sin del. Flera studiedeltagare i vår studie uppgav att de fått information ifrån 

flera olika yrkeskategorier. Dessutom ligger ett stort ansvar hos patienten (Glassis et al., 

2015). 

 

Bakgrundsförståelse 

Begreppet bakgrundsförståelse, som handlar om individens verklighetsuppfattning och 

kulturella mening, kan kopplas till frågeställning 3, har patienterna fått tillgång till 

bakgrundförståelse angående fosfatmedicinering? Majoriteten (60 %) av patienterna uppger 

att de fått information om fosfat i kosten. Men bara 38 % av patienterna vet eller tror sig veta 

varför det är viktigt att följa fosfatnivån i kroppen. Leung et al., (2015) menar att det är viktigt 

med utbildning till patienter angående fosfat i kosten, men att det är tidskrävande och 

dialysmottagningar kanske saknar resurser för att möta utbildningsbehovet. Istället föreslås en 

mobil applikation för att räkna ut mängden fosfat i kosten. En mobil applikation skulle kunna 

underlätta för både personal och patienter. Det som kan vara en nackdel är att majoriteten av 

patienterna är äldre och kanske har andra svårigheter att hantera en mobil applikation på 

grund av till exempel dålig syn. 

 

 Man kan diskutera om patienterna tar till sig det som sägs angående fosfat i kosten om de inte 

förstår vikten av en balanserad fosfatnivå. Kostbehandling ligger till grund för en optimal 

behandling av fosfatnivå och är det som används som en första åtgärd (Glassis et al., 2015).  

 

Enligt Patricia Benners och Judith Wrubels omvårdnadsteori så krävs bakgrundsförståelse för 
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att kunna leva i nuet och planera inför framtiden samtidigt som individen påverkas av det 

förflutna (Uhrenfeldt, 2012). För att kunna leva i miljön krävs det att patienterna har eller får 

tillgång till information samt att de lär sig att leva enligt informationen som ges. 

Sjuksköterskan ska uppmuntra patienten att leva enligt de rekommendationer som finns och 

hjälpa patienten att få rätt information för att kunna leva enligt rekommendationer. 

Omvårdnad 

Begreppet omvårdnad, som handlar om att rikta uppmärksamheten och bry sig om en annan 

individ, kan kopplas till frågeställning 4, hur administreras fosfatmedicinen till patienterna? 

Fyrtioåtta (48 %) av studiedeltagarna uppgav att de tar sina fosfatbindande läkemedel själv ur 

medicinburken. Vilket ger ett ansvar på att studiedeltagarna faktiskt bör förstå sin egen 

omvårdnad och varför det är viktigt, men närmare en tredjedel (30 %) av studiedeltagarna får 

på något sätt hjälp med sin medicinering antingen från hemtjänst, närstående eller apoteket. I 

Patricia Benners och Judith Wrubels omvårdnadsteori definierar de omvårdnad som omsorg 

vid sjukdom och ohälsa (Kristoffersen, 2006). Resultatet i den här studien visar att ca en 

tredjedel av studiedeltagarna får hjälp med sin fosfatmedicinering vilket skulle kunna tolkas 

som en form av omvårdnad då patienterna får hjälp med sin sjukdom. Sjuksköterskan har som 

uppgift att ge den omvårdnad som patientens tillstånd kräver samt se till så att samordning 

kring patienten utförs både vad det gäller att informera patient, närstående och eventuell 

vårdgivare. Samhällets uppgift blir att se till att utbilda ny vårdpersonal som i sin tur kan ge 

patienten de stöd som behövs. Studier visar att tabletternas storlek och smak är ett stort 

problem för patienterna och att socialt stöd därför kan behövas (Van Camp et al., 2014).  

Sjuksköterskans uppgift blir att vara det stöd som patienten behöver både vad det gäller intag 

av tabletter men också att hjälpa patienten för att underlätta vid eventuella biverkningar. 

Fosfatbindanade läkemedel kan vara förknippat med obehagliga biverkningar i form av 

gastrointestinal påverkan (Nastou et al., 2014). 

Metoddiskussion 

Eftersom att studien avser att mäta kunskapen angående fosfatmedicinering hos 

hemodialyspatienter så anses studiedeltagarna vara relevanta då de är en patientgrupp som 

använder sig av fosfatbindande läkemedel. För att göra studien mer specifik så hade de 

hemodialyspatienter som inte använder sig av fosfatbindande läkemedel kunnat exkluderades. 

Men på grund av offentlighets och sekretesslagen (SFS, 2009:400) så fanns inte möjlighet att 

kontrollera några medicinlistor eftersom att enkäten var anonym. Ytterligare 

inklusionskriterier hade kunnat vara att studiedeltagarna skulle ha medicinerats med 
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fosfatbindande läkemedel under en viss tidsintervall, på så vis hade studiedeltagarna haft tid 

och möjlighet att erhålla information och kunskap om fosfatmedicinering för att kunna 

administrera sina fosfatbindande läkemedel på ett korrekt sätt, detta för att få fram om 

hemodialyspatienters kunskap är något de får från första början eller om det är något som 

växer fram över tid. Det som drog ner antalet deltagare i studien var exklusionskriterierna. Ett 

förtydligande som hade kunnat utformas i inklusionskriterierna är att deltagarna behöver 

kunna läsa svensk text. För att kunna inkludera fler patienter hade enkäten kunnat översättas 

till flera språk däribland även blindskrift på så sätt hade exklusionskriterierna blivit färre. Det 

var endast 19 % av alla tillfrågade som valde att inte delta i studien. Varför de valde att avstå 

är oklart, en spekulation är att de inte har kunskap om fosfatbindande läkemedel vilket i så fall 

skulle påverkat resultatet, samtidigt ses bortfallet som litet vilket skulle betyda att det inte 

skulle ha påverkat resultatet. De öppna frågorna anses inte vara möjliga att dra någon slutsats 

ifrån på grund av den låga representationen. 

 

De forskningsetiska överväganden som studien tagit hänsyn till är att undersökningen varit 

anonym med ett frivilligt deltagande. Informationsbrev har delats ut i samband med enkäten 

och på så vis har deltagarna fått tillgång till information gällande studien samt 

studieutförarnas kontaktuppgifter. Studiens resultat är till fördel till patienterna då det kan 

göra så att vårdpersonalen ändrar sitt sätt till att informera patienterna och på så vis upplever 

patienterna att de fått tillgång till mer kunskap för att kunna följa sin fosfatmedicinering 

(Northern Nurses´ Federation, 2003).  

 

För att fånga upp fler patienter och göra studien mer generaliserbar kan ytterligare forskning 

behövas med färre exklusionskriterier. Dessutom kan behov av uppföljning finnas efter det att 

personalen fått tillgång till resultatet. För att få ytterligare information angående patienters 

upplevelse av kunskap inom fosfatbindande läkemedel vore en jämförelse mellan olika 

enheter lämplig, dessutom vore en jämförelse i olika åldersgrupper intressant för at se hur 

informationen inom fosfatbindande medicinering har mottagits och behandlats. 

  

Med validitet menas att mätinstrumentet mäter det man avser att mäta medan reliabiliteten är 

huruvida mätinstrumentet är tillförlitligt. För att undersöka mätinstrumentets reliabilitet kan 

ett mätinstrument som visar låg variation vid upprepad mätning anses ha god reliabilitet (Polit 

& Beck, 2013). Svaren på enkäten visade låg variation vilket därför kan tolkas som att 
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enkäten har hög reliabilitet. Enkätsvaren gav svar på syftet och svarsfrekvensen var hög (67 % 

av alla hemodialyspatienter inom dialysenheten) därmed anses studien ha en hög validitet. 

 

Enkäten gav den information som studieutförarna önskade ha även om enkäten har 

förbättringspotential. Enkäten hade dubbelsidig utskrift vilket ledde till att några få missade 

att det fanns två sidor av enkäten. För att kunna minimera den risken borde därför enkäten 

skrivits ut på två olika papper. Dessutom skulle en förtydligande angående att patienterna bara 

skulle kryssa i ett svarsalternativ ha stått för att lättare kunna analysera svaren. På fråga fem 

önskade studieutförarna veta vem som huvudsakligen gett patienten information medan 

patienterna svarade med att kryssa i alla som gett information. Svaren på fråga 7, hur tar du 

dina fosfatbindande läkemedel? skulle ha varit tydligare för att undvika missförstånd. 

Tolkningen som studieutförarna har gjort när de sett svarsalternativen var att patienterna 

tolkade svarsalternativ ett som att jag tar medicinen själv och svarsalternativ tre som att jag 

får dem i APO dos. Därmed har patienten kryssat i båda alternativen vid svarande på enkäten. 

För att förtydliga det så hade svarsalternativ tre på fråga sju behövt ändrats till: Jag tar dem 

själv ur APO dos från apoteket.  

 

Slutsats 

Syftet med den här studien var att undersöka hemodialyspatienters upplevda kunskap om 

fosfatbindande läkemedel. Undersökningen gjordes via enkäter på en dialysenhet i 

Mellansverige. Slutsatsen i den här studien är att ungefär hälften upplever sig ha fått 

tillräckligt med information och kunskap för att kunna administrera sina fosfatbindande 

läkemedel på ett korrekt sätt. Men att det fortfarande finns brister hos en del patienter vad det 

gäller kunskap för att kunna administrera sitt fosfatbindande läkemedel på ett korrekt sätt på 

grund av bristande tillgång till information både vad det gäller information från 

sjukvårdspersonal men också brist på motivation att leta information på egen hand. 

Bakgrundsförståelse till varför fosfatnivån är viktig att följa saknas hos de flesta 

studiedeltagarna trots att majoriteten av studiedeltagarna sköter sin administrering av 

fosfatbindande läkemedel på egen hand. 
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Bilaga 1. Enkät 

 

Bloddialyspatienters kunskap om och följsamhet till 

fosfatmedicinering. 

 

1. Har du fått information om fosfat i kosten? 

ja☐ nej☐ vet inte☐ 

 

2. Vet du varför det är viktigt att vi kontrollerar ditt fosfatvärde? Om ja, 

varför? 

ja☐ nej☐ Om ja, varför:  

 

3. Har du någon fosfatbindare? Om ja, vilken? 

ja☐ nej☐ vet inte☐ Om ja, vilken: 

 

4. Vem är det som huvudsakligen gett dig information om fosfatbindare? 

läkare☐  sjuksköterska☐  dietist☐   

annan vårdpersonal☐  ingen information☐ 

 



 

 

5. Om du inte fått information, har du då letat reda på det själv? 

ja☐  nej☐   

 

6. När tar du dina fosfatbindande läkemedel?  

I samband med sänggående☐ i samband med måltid☐ 

  

7. Hur tar du dina fosfatbindande läkemedel? 

jag tar själv ur medicinburkarna☐                    

en närstående hjälper mig att dosera☐     

tabletterna kommer i dospåsar/apodos från apoteket☐    

hemtjänst/ vårdpersonal☐ 

 

8. Tar du med dina fosfatbindare till dialysmottagningen? 

ja☐  nej☐   

 

 

 

  



 

Bilaga 2. Informationsbrev 

 

 

Hej! 

 

Du tillfrågas härmed om du vill delta i studie om fosfatmedicinering. Vi är två studenter på 

sjuksköterskeprogrammet som ska göra en studie om det. Studiens syfte är att se om 

information om fosfatmedicinering ges ut och på vilket sätt. Med studien hoppas vi kunna 

göra informationen angående fosfatmedicineringen bättre. 

Studien kommer att utföras på bloddialysmottagningar i Uppsala i form av enkätfrågor, där 

alla inskrivna patienter kommer tillfrågas om deltagande i studien. 

 

Enkäten är helt anonym och tar bara några minuter. Resultatet av studien kommer redovisas i 

det slutgiltiga examenarbetet som kommer presenteras i det Digitala vetenskapliga arkivet. 

Deltagandet är frivilligt och din vård kommer inte påverkas om du väljer att inte delta. Vid 

eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till någon av oss på 

kontaktuppgifterna nedan.  

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

 

Sjuksköterskestudenter 

Linnea Arvidsson linnea.arvidsson.6752@student.uu.se 

Linda Larsson linda.larsson.1661@student.uu.se 

 

Handledare  

Jenny Stenberg jenny.stenberg@medsci.uu.se 

 

mailto:linnea.arvidsson.6752@student.uu.se
mailto:linda.larsson.1661@student.uu.se
mailto:jenny.stenberg@medsci.uu.se


 

Bilaga 3. Ansökan om att genomföra en studie 

För ansökan om genomförande i primärvård, se www.lul.se/pvansokanstudie 

 
Sjuksköterskeprogrammen samt för fristående kurser inom vårdvetenskap/folkhälsa 

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR ATT GENOMFÖRA EN STUDIE INOM RAMEN 

FÖR EXAMENSARBETE  

Preliminär titel:  

Studiens design: se bifogad projektplan        Tidpunkt för datainsamling:  

Namn:  

Program / Kurs:  Termin:  

Gatuadress:  

Postnummer:  Ort:  Telefon:  

Handledare:  

Gatuadress:  

Postnummer:  Ort:  Telefon:  

 

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed och studien bedöms 

utgöra en del av det kvalitetsutvecklingsarbete som bedrivs inom kliniken och anses 

därför ej behöva granskas av Medicinska fakultetens forskningsetikkommitté  

 

 

     

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed men studien bör 

granskas av Medicinska fakultetens forskningsetikkommitté  

 

 

     

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas ej  

 

 

Datum:     Ort: 

Namnteckning ansvarig klinikchef/överläkare/vårdcentralschef/verksamhetschef:   

Namnförtydligande: 

http://www.lul.se/pvansokanstudie

