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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Felaktiga torrvikter är ett problem inom hemodialysvården. Det kan orsaka 

vårdskada i form av komplikationer och lidande, med symtom som trötthet, blodtrycksfall och 

sendrag för dialyspatienter. Det finns ett behov av implementering av evidensbaserade 

metoder som minskar risken för fel i torrviktsbestämning. Bioimpedansmätning beskrivs i 

litteraturen som ett lovande hjälpmedel för bestämning av torrvikt  

Syfte: Undersöka effekten av bioimpedansledd torrviktskorrigering, på symtom som 

hemodialyspatienter kan erfara under och efter dialysbehandling. 

Metod: Experimentell intervention, i form av veckovis korrigering av torrvikt med 

vägledning av bioimpedansspektroskopi, utförd med single-case-design och multiple base-

line. Urvalet bestod av sex strategiskt utvalda hemodialyspatienter. 

Resultat: Interventionen hade ringa effekt på förekomst av intradialytiska symtom. Bland 

studiens deltagare förelåg sällan samvariation mellan förekomst av blodtrycksfall och/eller 

sendrag och felaktig torrvikt. Däremot förelåg positivt samband mellan symtombörda och 

differens mellan predialytisk vikt och torrvikt. Bioimpedansmätningarna avslöjade dessutom 

kliniskt relevant varians i torrvikt över tid. 

Slutsats: Även om interventionen inte hade bevisad effekt på de beroende variablerna, är det 

inte uteslutet att noga monitorering av vätskebalans med bioimpedansmätare och korrigering 

av torrvikt kan förebygga uppkomst av intradialytiska symtom. I vissa subgrupper kan 

bioimpedansmätning också bidra till förbättrad blodtryckskontroll. Dialyspatienters torrvikt 

visade sig kunna variera med flera kilogram per vecka, varför fixerad torrvikt kan vara ett 

dilemma för vissa individer. Bioimpedansmätning bland hemodialyspatienter kan underlätta 

identifiering av individuella riskfaktorer för intradialytiska symtom och vara ett verktyg som 

bidrar till utvecklingen mot personcentrerad vård med större patientdelaktighet och 

individualiserade mål. 

Nyckelord: intradialytisk hypotension, sendrag, trötthet, Body Composition Monitor, single-

case design 



 
 

 

ABSTRACT 
Background: Inaccurate dry weight is a problem in hemodialysis care. It can cause health 

damage in the form of suffering and complications such as fatigue, intradialytic hypotension 

(IDH) and cramps for dialysis patients. There is a need for implementation of evidence-based 

practices that reduce the risk of error in dry weight assessment. Bioelectrical impedance is 

described in literature as a promising tool for assessment of dry weight. 

Objective: Examine the effect of bioimpedance guided dry weight correction on symptoms 

that hemodialysis patients may experience during and after dialysis. 

Method: Experimental intervention in the form of weekly assessment of dry weight with the 

guidance of bioimpedance spectroscopy, performed with single-case design and multiple 

baseline. The sample consisted of six strategically selected hemodialysis patients. 

Results: The intervention had little effect on the prevalence of intradialytic symptoms. 

Among the study participants, the occurrence of IDH and / or cramps and inaccurate dry 

weight rarely correlated. However, there was positive correlation between symptoms and the 

difference between predialytic weight and dry weight. Bioimpedance measurement also 

revealed clinically relevant variance in dry weight over time. 

Conclusion: Although the intervention had no proven effect on the dependent variables, it is 

possible that careful monitoring of fluid balance with bioimpedance measurement and 

correction of dry weight can help prevent intradialytic symptoms. In certain subgroups 

bioelectrical impedance may also contribute to improved blood pressure control. Dialysis 

patients' dry weight was found to vary several kilograms per week; fixated dry weight may 

therefore be a dilemma for some individuals. Bioelectrical impedance among hemodialysis 

patients may facilitate identification of individual risk factors for intradialytic symptoms and 

be a tool that contributes to the development of person-centered care with greater patient 

participation and individualized goals. 

Keywords: intradialytic hypotension, cramps, fatigue, Body Composition Monitor, single-

case design 
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BAKGRUND 

Inledning 

Dialys började utvecklas i USA på 1960-talet. Behandlingen kan ges både vid kronisk 

njursjukdom och vid akut njursvikt. Målet med dialysbehandling är att rena kroppen från 

slaggprodukter och syror, som en fungerande njure annars utsöndrar via urinen, och att befria 

den från överskott av vatten och salter. Dialys gör det möjligt för miljontals människor utan, eller 

med begränsad, njurfunktion att överleva (Himmelfarb & Ikizler, 2010). I Sverige behandlas för 

närvarande närmare 4000 personer med kronisk dialys (Svenskt Njurregister, 2012).  

Det finns två olika sorters dialysbehandling – hemodialys (HD) och peritonealdialys (PD). I HD, 

som är den vanligaste dialysformen (nästan 80% av dialyspatienterna), pumpar en dialysmaskin 

ut blodet ur kroppen, via två nålar i armen eller via en central dialyskateter, genom ett filter 

(dialysator) där blodet renas, och tillbaka in i kroppen. I dialysatorn strömmar blodet och 

dialysvätska (dialysat) på olika sidor av ett semipermiabelt membran. Reningsprocessen består 

av en utjämning av koncentrationsskillnad; slaggprodukterna passerar genom 

dialysatormembranet med hjälp av diffusion och förs bort i dialysvätskan. Genom att ett negativt 

tryck skapas på vätskan på dialysatsidan av membranet åstadkoms dessutom ultrafiltration (UF), 

vilket innebär att vattenmolekyler pressas genom membranet med hydrostatisk kraft, varvid 

överflödig vätska avlägsnas från kroppen (Himmelfarb & Ikizler, 2010). 

Adekvat dialys 

Dialysbehandling är livsuppehållande, och en person med terminal njursvikt behöver få dialys 

flera gånger per vecka. De flesta klarar sig på ca tre behandlingar, och kommer till en 

dialysmottagning måndag – onsdag – fredag eller tisdag – torsdag – lördag, tre till fem timmar 

per gång (Flythe & Lacson, 2012; Kalantar-Zadeh et al., 2009). Rådande standard för definition 

av adekvat dialys är månatlig eller kvartalsvis mätning av dialyseffekt med ett blodprov 

(volymnormaliserat urea-clearence över tid, Kt/V) (Himmelfarb & Ikizler, 2010). 

Sinha och Agarwal (2009) menar att det också behövs en standard för definition av vad som är 

adekvat Na- och vattenbalans. Tiden mellan två behandlingar går en dialyspatient ofta upp i vikt 

(interdialytisk viktuppgång), en viktuppgång som nästan uteslutande består av ackumulerad 

vätska. Inför varje dialysbehandling görs en bedömning av patientens fysiska status, bland annat 

med hjälp av kontroll av vikt och blodtryck (Himmelfarb & Ikizler, 2010). Personer som går i 

dialys har som regel en så kallad torrvikt. Torrvikt, kan definieras som lägsta tolererade vikt efter 
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dialys, med minimala tecken eller symtom på under- (hypo-) eller övervätskning (hypervolemi) 

(Agarwal & Weir, 2010). Torrvikten används för att beräkna patientens överskott av 

kroppsvatten och behov av UF. I figur 1 återges Kalantar-Zadeh och medarbetares (2009) 

schematiska beskrivning av förhållandet mellan viktuppgång mellan dialyser och UF. Stor 

interdialytisk viktuppgång har visat sig ha samband med ökad dödlighet hos HD-patienter. 

Viktuppgången mellan dialysbehandlingarna bör därför inte överstiga 3,5% av kroppsvikten 

(Holmberg & Stegmayr, 2009). En undersökning genomförd av Lindberg, Prütz, Lindberg och 

Wikström (2009) visade att cirka 30% av Sveriges HD-patienter hade större viktuppgång än 

3,5% mellan dialystillfällena. Fem procent av patienterna hade en viktuppgång som översteg 

5,7% av kroppsvikten.  

Ett behandlingsschema med dialys tre gånger per vecka innebär ett långt uppehåll (72 h) över 

helgen (fredag – måndag eller lördag – tisdag). Studier har visat att mortalitetsrisken är störst 

efter det längre uppehållet (Bleyer, Russell, & Satko, 1999). Flythe och Lacson (2012) beskriver 

dialysen som följer på det långa uppehållet som ett slags ”perfekt storm”-scenario, där patienten 

utsätts för olika stressorer, till exempel stora förändringar i kaliumnivå. Veckans största 

interdialytiska viktuppgång kan dessutom kräva aggressiv UF, med hög ultrafiltrationshastighet 

(UFR) (se figur 1).  

Tack vare förbättrad dialysteknik på 1980- och 1990-talet, bland annat med filter som gav 

effektivare rening, ansågs dialysbehandling kunna effektiviseras och ges under kortare tid 

(Flythe & Brunelli, 2011; Himmelfarb & Ikizler, 2010), men aktuell forskning påvisar att längre 

dialystider eller mer frekventa behandlingar ger bättre överlevnad tack vare långsammare 

Figur 1. Schematisk presentation av variationen i vätskestatus för kroniska hemodialyspatienter. Mellan två dialysbehandlingar, 

vanligtvis 44 h, ökar patientens vikt i relation till vätskeansamling i kroppen. Vätskan avlägsnas sedan snabbt med UF under en 

fyra timmars behandling (Kalantar-Zadeh m.fl., 2009). Dialysen efter det långa uppehållet kan beskrivas som ett ”perfekt 

storm”-scenario (Flythe & Lacson, 2012). 
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avlägsnande av överflödigt kroppsvatten. UF-hastigheten bör inte överstiga 10 ml/h/kg (Brunelli, 

Chertow, Ankers, Lowrie, & Thadhani, 2010; Flythe, Kimmel, & Brunelli, 2011; Jefferies, Virk, 

Schiller, Moran, & McIntyre, 2011; Marshall, Byrne, Kerr, & McDonald, 2006; Saran et al., 

2006). Svenska riktlinjer för omhändertagande av patienter med njursvikt, reviderade senast 

2007, anger att dialysbehandling bör ges under minst fyra timmar, tre gånger per vecka (Svensk 

Njurmedicinsk förening, 2007), men tidigare praxis om hur lång behandlingstiden vid dialys bör 

vara har börjat ifrågasättas (Flythe & Brunelli, 2011; Flythe & Lacson, 2012) 

Dialysrelaterade symtom 

Efter decennier av snabb teknisk utveckling av dialysmaskiner, förbättrad filter- och 

dialysvattenkvalitet samt utveckling av metoder för access till blodbanan anses HD idag vara 

rutinbehandling. Många patienter behandlas på polikliniska mottagningar, och det förekommer 

att patienter utför dialysen själva i hemmet utan direkt övervakning av personal. Ändå 

förekommer komplikationer som orsakar symtom. Komplikationer kan orsakas av tekniska 

problem och av, eller i kombination med, olika bakomliggande sjukdomar. De vanligaste 

problemen under dialys är relaterade till hypotension och hjärtarytmier (Davenport, 2006). Det 

allra vanligaste symtomet, som i en studie rapporterades av 81,5% av patienterna, var trötthet, 

76,4% uppgav att de drabbats av blodtrycksfall under dialys (intradialytisk hypotension, IDH), 

och 74,3% rapporterade om sendrag (Caplin, Kumar & Davenport, 2011).  

Trötthet 

Horigan (2012) anger att kunskapen om hemodialyspatienters upplevelse av trötthet, och orsak 

till varför symtomet är så vanligt förekommande är bristfällig. Inga signifikanta samband ses 

mellan demografiska variabler, såsom ålder, kön och utbildningsnivå och trötthet, däremot finns 

svagt signifikant samband mellan interdialytisk viktuppgång och trötthet. Den tid det tar att 

återhämta sig efter dialys varierar från några minuter efter avslutad behandling till fram till start 

av nästa behandling. Återhämtningstiden har stark korrelation med symtombördan (Caplin et al., 

2011). En svårighet med att undersöka trötthet är att det saknas enhetlig definition av begreppet 

(Hagelin, Wengström, Runesdotter, & Fürst, 2007).  

Intradialytisk hypotension 

Enligt Davenport (2006) varierar rapporterad förekomst av IDH i olika studier, från < 5% till 

40% av alla behandlingar. Det kan delvis förklaras av hur forskarna valt att definiera IDH. 

Definitionerna kan variera från symtomgivande hypotension som kräver aktiv behandling till 
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asymtomatiskt procentuellt fall i systoliskt blodtryck. Komplikationen förekommer i större 

utsträckning bland kvinnliga patienter, äldre med isolerad systolisk hypertension på grund av 

arterioskleros, patienter med diabetes och bland dem med dokumenterad autonom neuropati.  

Under dialys avlägsnas intravaskulär vätska genom ultrafiltration. Om hastigheten för 

avlägsnande av vätska överstiger takten för återfyllnad från de extra- och intracellulära rummen 

leder det till en minskning av cirkulerande blodvolym (Ishibe & Peixoto, 2004). UF med för hög 

hastighet anses spela en betydande roll vid blodtrycksfall under dialys (Donauer, 2004; 

Davenport, 2006). Om en patient drabbas av IDH kan tillståndet ofta snabbt hävas med en eller 

flera åtgärder: patienten placeras i Trendelenburgs position (höjd fotände), UF stoppas, bolusdos 

med ca 100 ml dialysat eller natriumklorid infunderas och/eller nasal oxygen administreras 

(Bregman, Daugirdas, & Ing, 2000). 

Sendrag 

Fysiologisk förklaring till sendrag under dialys är okänd (Bregman et al., 2000), men precis som 

för IDH finns samband med hög UF-hastighet orsakad av avlägsnade av stora vätskevolymer 

under för kort behandlingstid (Davenport, 2006). En ytterligare orsak kan vara låg koncentration 

av Natrium i dialysatet. För att förebygga sendrag förekommer det att natriumkoncentrationen i 

dialysatet höjs. En negativ konsekvens av åtgärden är att det kan leda till att patienten blir 

”natriumladdad” med ökad törst, ökad interdialytisk viktuppgång och försämrad 

blodtryckskontroll som följd (Santos & Peixoto, 2008). Vid akut förekomst av IDH och sendrag 

ges patienten ofta salthaltiga livsmedel att äta eller natriumhaltig injektion; åtgärder som skapar 

en positiv saltbalans och effektivt lindrar de akuta symtomen, men som också bidrar till en ond 

cirkel av svårighet att nå torrvikt och predisponerar patienten för ökad risk för intradialytiska 

komplikationer under påföljande dialysbehandlingar (Penne & Sergeyeva, 2011; Thijssen, 

Raimann, Usvyat, Levin, & Kotanko, 2011). 

Torrvikt och problemet med övervätskning 

Sinha och Agarwal (2009) menar att en patient med korrekt torrvikt borde erfara minimal 

frekvens av intradialytiska symtom, såsom IDH och sendrag. Objektiva metoder för bestämning 

av torrvikt är många gånger komplicerade och svårtillgängliga, varför det vanliga är att 

torrvikten bestäms utifrån en subjektiv klinisk bedömning (Davenport, 2006; Kotanko, Levin, & 

Zhu, 2008). En risk med tillvägagångssättet kan vara att upprepade episoder av IDH tolkas som 

att patienten är undervätskad. Följden blir att torrvikten höjs, men det kan naturligtvis finnas 

andra orsaker till IDH, och Voroneanu och medarbetare (2010) menar att 25 – 50% av alla 
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hemodialyspatienter lider av kronisk övervätskning. Övervätskning bidrar till hög prevalens av 

hypertension, arterioskleros och vänsterkammarhypertrofi bland hemodialyspatienter. Likaså 

beskriver litteraturen ett positivt samband mellan predialytisk övervätskning och antal förskrivna 

antihypertensiva läkemedel (Passauer, Petrov, Schleser, Leicht, & Pucalka, 2010). Även 

läkemedel kan bidra till ökad törst och ökat vätskeintag, vilket i sin tur bidrar till övervätskning 

hos hemodialyspatienter (Lindberg & Lindberg, 2008). 

Problemet med övervätskning hos njursjuka och utmaningen att nå rätt torrvikt beskrevs redan på 

1960-talet, men är fortfarande ett problem inom dialysvården (Kooman, van der Sande, & 

Leunissen, 2009; Kotanko et al., 2008; Raimann, Liu, Tyagi, Levin, & Kotanko, 2008; 

Wystrychowski & Levin, 2007). Ishibe & Peixoto (2004) menar att bestämning av torrvikt och 

bedömning av vätskebalans är en av de största utmaningarna för en nefrolog. I Sverige ansvarar 

läkaren för dialysordinationen, men dialyssjuksköterskan gör den dagliga bedömningen av 

patientens vätskebalans och bestämmer målet för UF (Lindberg, 2010). Enligt en kvalitetsrutin 

på ett sjukhus i Mellansverige har dialyssjuksköterskan också mandat att ändra torrvikten +/- 0,5 

kg innan ansvarig läkare konsulteras, men subjektiviteten i bedömning av torrvikt gör 

dialyssjuksköterskor obenägna att axla ansvaret. De inväntar läkare för ordination vilket får till 

följd att torrvikterna kan vara dåligt uppdaterade och inkorrekta (Johansson & Stenberg, 2012). 

Mamat och medarbetare (2012) föreslår att dialyssjuksköterskor utbildas att använda Body 

Composition Monitor (BCM®; Fresenius Medical Care, Bad Homburg, Germany), eller annan 

motsvarande mätare av bioimpedans för att de lättare ska kunna upptäcka om dialyspatienter 

lider av övervätskning. 

Bioelektrisk impedansanalys – ny metod för torrviktsbestämning 

Bioimpedansmätning beskrivs i litteraturen som ett lovande hjälpmedel för bestämning av 

torrvikt (Dou, Zhu, & Kotanko, 2012; Kooman et al., 2009; Kotanko et al., 2008; 

Wystrychowski & Levin, 2007). Genom att skicka en mycket svag ström genom kroppen – 

mellan handled och fotled, via elektroder som fästs på huden – och mäta det elektriska 

motståndet (impedansen) kan BCM analysera fördelningen av fett- och muskelmassa och 

beräkna volymen totalkroppsvatten. Utgångspunkten för metoden är att de elektriska 

egenskaperna mellan fett- och muskelmassa varierar. Genom att strömmen fördelas på 50 olika 

frekvenser, så kallad impedansspektroskopi, är det dessutom möjligt att skilja på extracellulärt 

och intracellulärt vatten och därigenom visa om patienten är över- eller undervätskad (Wabel, 

Chamney, Moissl, & Jirka, 2009). Enligt leverantören ska BCM av säkerhetsskäl inte användas 

på personer som har pace maker. Ett observandum är också att mätningen kan påverkas av 
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inopererade proteser och av om patienten är amputerad (“Body Composition Monitor - FAQ,” 

n.d.).  

En kohortstudie med syfte att utvärdera BCM, utförd på fem tyska hemodialyskliniker, visade att 

21% av patienterna var övervätskade med >1,1 L efter dialysbehandlingen. Ett överraskande 

fynd var dessutom att 5% av patienterna var undervätskade med > -1,1 L före 

dialysbehandlingen. Forskarna kunde konstatera att 26% av de undersökta dialyspatienterna 

behövde få sin torrvikt justerad och kunde antas ha nytta av användning av BCM (Passauer et al., 

2010). Övervätskning är ett problem också bland personer med terminal njursvikt som behandlas 

med peritonealdialys (PD), användning av impedansanalys bedöms därför kunna få betydelse 

även i PD-populationer (Kotanko et al., 2008). 

Förändring och förbättringsarbete i vården 

Om en förändring ska implementeras är det viktigt att först säkerställa att den kommer innebära 

en förbättring (Langley et al., 2009). Vård ska ges enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och 

förutsättningar måste skapas så att tillgängliga resurser kan användas för att uppnå hälso- och 

sjukvårdslagens krav på patientsäkerhet, patienttillfredsställelse och kostnadseffektivitet (SFS, 

2010:659).  

I den förbättringsmodell som grundar sig på Shewharts och Demings idéer om kvalitetsteori 

(Mauléon & Bergman, 2009) presenteras tre fundamentala frågor som bör ställas i ett 

förbättringsarbete: 

• Vad försöker vi uppnå?  Mål 

• Hur ska vi veta att en förändring är en förbättring? Mått 

• Vilka förändringar kan vi göra som resulterar i en förbättring? Förändring 

De tre frågorna utgör tillsammans med PDSA-cykeln ett ramverk för förbättringsarbete (Langley 

et al., 2009). PDSA-cykeln är ett verktyg som kan användas för att utveckla test av förändring i 

liten skala innan förändringen implementeras. Metoden består av fyra faser: planera (plan), testa 

(do), utvärdera (study), handla (act). Ett förändringsarbete kräver ofta flera PDSA-cykler. 
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Formulera mål 

I planeringsfasen av förbättringsarbetet bör frågan ”Vad vill vi uppnå?” besvaras med en tydlig 

målformulering. Ett mål bör vara tidsbestämt och mätbart. Målet bör också definiera vilken 

patientpopulation som kommer påverkas av förändringen. 

Bestämma mätmetod 

Kvantitativa mätmetoder används för att förutsäga om en specifik förändring faktiskt leder till en 

förbättring. För att förstå och rätt tolka variation i förändring är det av vikt att data studeras över 

tid. Att rätt förstå variation krävs för att adekvata beslut ska kunna fattas i en process. Felaktigt 

fattade beslut om förändring riskerar att orsaka försämring. 

Välja förändring 

Idéer till förändring kan komma från individer som arbetar inom ett system, från förändrade 

förutsättningar och nya tekniker, eller genom att idéer lånas in från andra verksamheter som 

framgångsrikt förbättrats. 

Problemformulering 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd definierar krav på kvalitetssystem för att 

systematiskt och fortlöpande arbete ska styra verksamheten mot uppställda kvalitetsmål och 

förebygga vårdskador. Med vårdskada avses lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom 

samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens 

kontakt med hälso- och sjukvården (SOSFS, 2011:9).  

Felaktiga torrvikter är ett problem som orsakar vårdskada i form av komplikationer och lidande, 

och ger symtom som trötthet, IDH och sendrag för dialyspatienter. Sjuksköterskan som träffar 

patienten kontinuerligt kan antas ha goda förutsättningar att, i samråd med patienten, med täta 

Figur 2. PDSA-cykeln, en vetenskaplig metod för handlingsorienterat lärande 

genom:  

Plan!

Do!Study!

Act!

De fyra faserna i PDSA-cykeln 

1. planering  

2. testning  

3. observation av resultat  

4. handling/implementering baserad på uppnådd 

kunskap 
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intervall, korrigera torrvikten för att förebygga eller lindra det lidande dialysrelaterade symtom 

orsakar patienten. Sjuksköterskan har det formella mandatet att initiera torrviktsjustering, men 

det finns ett behov av implementering av evidensbaserade metoder som minskar risken för 

godtycklighet i torrviktsbestämning. Skulle förändrad rutin för bestämning av torrvikt kunna ge 

dialys med färre symtom? 

SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka effekten av bioimpedansledd torrviktskorrigering på 

symtom som hemodialyspatienter kan erfara under och efter dialysbehandling. 

Hypotes 

H1 = Korrigering av torrvikt med stöd av bioimpedansmätning kan förväntas minska prevalensen 

av trötthet, IDH och sendrag hos patient som behandlas med hemodialys. 

H0 = Korrigering av torrvikt med stöd av bioimpedansmätning, förebygger inte trötthet, IDH och 

sendrag i patientgruppen i större utsträckning än ojusterad, eller enligt rådande praxis justerad, 

torrvikt. 

METOD 

Design 

Studien utfördes med multiple base-line, en experimentell single-case-design. Insamlad 

information om interventionen baserades således på observationer av enstaka patienter. 

Principerna för changing-criterion tillämpades för att undersöka successiv förändring i 

bioimpedansledd torrvikt över tid, med förväntad effekt på förekomst av komplikationer 

(Kazdin, 2003). 

Urval 

Ett strategiskt urval (Polit & Beck, 2008) av studiedeltagare gjordes, genom att sjuksköterskor 

och läkare på en dialysmottagning i Mellansverige ombads identifiera patienter med symtom 

som dialysrelaterad trötthet, IDH och/eller sendrag. Stickprovsmätningar med BCM gjordes på 

de föreslagna patienterna, och eftersom normal hydration kan variera mellan -1,1 och 1,0 L 

(Mamat et al., 2012), sattes torrviktsavvikelse på > 1 kg som inklusionskriterium. Övriga 

inklusionskriterier var att patienten gick i kronisk dialys och hade behandlats i minst tre 

månader, var över 18 år gammal, var anurisk eller oligurisk – det vill säga hade dygnsurinvolym 
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om < 0,3 ml/kg/h (Bellomo, Ronco, Kellum, Mehta, & Palevsky, 2004) och inte hade en 

pågående infektion vid studiens inledning. Patienter med pace maker, inopererade proteser eller 

som var amputerade exkluderades enligt leverantörens rekommendation (“Body Composition 

Monitor - FAQ,” n.d.).  

Intervention 

Studietiden var totalt 10 veckor. Interventionen var successiv justering av torrvikt +/- 0 – 0,5 kg 

(enligt överenskommelse med ansvarig nefrolog och medicinskt ledningsansvarig läkare, MLA) 

med ledning av resultatet av bioimpedansmätning. Förutsättning för att kriterierna (torrvikten) 

skulle justeras var, i enlighet med principerna för changing-criterion (Kazdin, 2003), att den 

torrvikt som bestämts föregående vecka hade nåtts under de behandlingar som utförts sedan dess. 

Multiple-baseline (Kazdin, 2003) tillämpades så till vida att samtliga beroende variabler 

registrerades för samtliga deltagare i studievecka 1. Påföljande vecka justerades torrvikten, med 

ledning av BCM för två av deltagarna. Veckan därpå inkluderas ytterligare två personer i 

interventionen medan de två sista enbart observeras avseende prevalens av symtom fram till 

studievecka fyra då planen var att även deras torrvikter skulle börja justeras med vägledning av 

BCM (se figur 1). 

 

VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D
E

L
T

A
G

A
R

E
 

1 BCM* I I I* I I I* I I I* 

2 BCM* I I I* I I I* I I I* 

3 BCM* BCM I I* I I I* I I I* 

4 BCM* BCM I I* I I I* I I I* 

5 BCM* BCM BCM I* I I I* I I I* 

6 BCM* BCM BCM I* I I I* I I I* 

Figur 3. Intervention med multiple base-line. | Samtliga deltagare hade dialys tre gånger per vecka. Vid varje dialys 

registrerades förekomst av symtom, och i vecka 1 och var tredje nästföljande vecka (*) gjordes trötthetsskattning enligt MFI och 

DDD antihypertensiva läkemedel registrerades. BCM-mätning gjordes en gång per vecka. Interventionen (I), torrviktsjustering, 

introducerades i vecka 2 för deltagare 1 & 2, i vecka 3 för deltagare 3 & 4, i vecka 4 för deltagare 5 & 6. 

Datainsamlingsmetod 

Studiedeltagarnas bakgrundsdata; kön, ålder, sysselsättning, genes på njursjukdom, antal 

månader i dialys, ordinerad behandlingstid och data om comorbiditet samlades in med hjälp av 
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patientjournalen. Förekomst av IDH och sendrag registrerades vid varje dialys genom att 

avdelningens 20 sjuksköterskor instruerades att fylla i ett formulär (se bilaga 1) efter utförd 

dialysbehandling. IDH definierades som symtomgivande och/eller interventionskrävande 

blodtryckssänkning. Även förebyggande åtgärder såsom profylaktisk syrgasbehandling, eller 

minskat UF-mål baserat på sjuksköterskans bedömning om risk för BT-fall definierades som 

IDH. Sendrag definierades som deltagarnas subjektiva upplevelse av symtom och mättes med 

11-gradig numerisk skattningsskala. Information om predialytisk vikt, BT före dialys och 

planerat UF-mål inhämtades från dialyssjuksköterskans notering på observationslista för 

dialysbehandling. 

Bioimpedansmätning med BCM utfördes en gång per vecka. Mätningen gjordes före dialys, efter 

ett kort dialysuppehållintervall (onsdag eller torsdag). Deltagarna låg ner under mätningen och 

hade vilat ca fem minuter (Machek, Jirka, Moissl, Chamney, & Wabel, 2010). 

Vid studiens inledning och i studievecka 4, 7 och 10 gjordes en utökad mätning varvid 

deltagarnas symtom av trötthet skattades med hjälp av ett självskattningsformulär med 20 

påståenden som täcker in fem domäner: allmän trötthet, fysisk trötthet, psykisk trötthet, minskad 

motivation och minskad aktivitet. Formuläret, Multidimensionell utvärdering om trötthet 

(Multidimensional Fatigue Inventory, MFI®) utvecklades av holländska cancerforskare i mitten 

av 1990-talet (Smets, Garssen, Bonke, & De Haes, 1995). Trötthet mättes också i termer av ”tid 

för återhämtning efter dialys” (Caplin et al., 2011). Deltagarna ombads uppskatta hur snart de 

återhämtat sig efter avslutad dialysbehandling: (1) Efter några minuter, (2) När jag kommit hem, 

(3) Efter ett par timmar, (4) Vid sänggående på kvällen, (5) Nästa morgon, (6) När det är dags 

för nästa dialys igen (se bilaga 2). 

I samband med den utökade mätningen (var tredje vecka) granskade författaren läkemedelslistan 

i den elektroniska patientjournalen, och deltagarnas ordinerade dagliga definierade dos (DDD) 

(“WHOCC - ATC/DDD Index,” n.d.) av antihypertensiva läkemedel registrerades. 

Tillvägagångssätt 

Sex patienter som uppfyllde studiens inklusionskriterier valdes ut, och fick muntlig och skriftlig 

information om studiens syfte och tillvägagångssätt. Samtliga tillfrågade accepterade att delta i 

studien och lämnade skriftligt informerat samtycke (se bilaga 3).  

För att minska risken för bias i form av social önskvärdhet (Polit & Beck, 2008) fick deltagarna 

själva avgöra om de önskade fylla i MFI under pågående dialysbehandling eller om de ville ta 

med formuläret hem för att fylla i det till nästföljande behandling. För att öka BCM-mätningens 
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reliabilitet (Polit & Beck, 2008) utfördes mätningarna i största möjliga mån av författaren. För 

att minska risken för att torrvikten skulle ändras utanför studiens kontroll, det vill säga att 

interventionen inte skulle bli utförd som planerat (treatment integrity) (Perepletchikova & 

Kazdin, 2006; Polit & Beck, 2008) märktes behandlingsmappen, där ordinerad torrvikt finns 

dokumenterad, med ett gulfärgat blad med information om att patienten deltog i en studie. I 

samband med gruppmöte på dialysmottagningen och per e-post informerades berörd personal om 

studiens syfte, om vilka undersökningspersonerna var samt om den blankett för registrering av 

intradialytiska symtom som skulle fyllas i samband med varje dialysbehandling. Informationen 

upprepades dessutom vid en arbetsplatsträff i studievecka 6. Dialysmottagningens 

vårdenhetschef, verksamhetschefen, ansvarig nefrolog och MLA informerades om studien vid ett 

separat möte och MLA åtog sig att, utifrån projektplanen vidarebefordra information om 

interventionen till övriga läkare inom verksamheten. 

En vårdplan (se figur 3) för dokumentation av problemformulering, målsättning och planerade 

åtgärder, skapades i deltagarnas patientjournaler. Under studietiden dokumenterades resultat av 

BCM-mätning och eventuell justering av torrvikt fortlöpande i vårdplanen. 

 

Problemformulering- Behov av torrviktsjustering för förebyggande av akuta och sena dialysrelaterade 

komplikationer 

Målsättning- Nå och bibehålla adekvat torrvikt under en observationsperiod á 10 v 

Planerade-åtgärder-  

 Observation/Övervakning0 Veckovis BCM-mätning, onsdag 

 Observation/Övervakning0 Registrering av förekomst av dialysrelaterade symtom och vidtagna åtgärder vid varje dialys 

enligt studieprotokoll 

 Speciell0omvårdnad0 Vid behov justering av torrvikt med vägledning av BCM med max 0,5 kg/v. 

Figur 4. Vårdplan i patientjournalen för dokumentering av interventionens mål och planerade åtgärder 

 

Bearbetning och analys 

Data från BCM-mätningarna överfördes till Fluid Management Tool® (Fresenius Medical Care, 

Bad Homburg, Germany), för analys. Den bearbetades sedan med Microsoft® Excel® för Mac 

2011 (Dixon et al., 2009) för att kunna presenteras med diagram som visar BCM-värden och 

förändring av torrvikt i relation till förekomst av IDH och sendrag och skattad trötthet. I 

resultatet presenteras varje deltagare på individnivå. Y-axelns skalsteg anpassades efter 
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deltagarnas respektive kroppsvikt. Storleken på fältet för övervätskning avspeglar således 

individens procentuella grad av övervätskning. 

Det förekom vid enstaka tillfällen att protokoll för registrering av symtom inte hade fyllts i av 

behandlande sjuksköterska. I de fallen gjorde författaren en retrospektiv granskning av 

observationslistan för aktuell behandling och av den elektroniska patientjournalen. Om notering 

om komplikationer eller förekomst av symtom inte förekom gjordes ett antagande att 

behandlingen varit komplikationsfri och att patienten inte erfarit symtom av IDH eller sendrag. 

Den numeriska skala, enligt vilken deltagarnas upplevelse av sendrag skattades, konverterades i 

analysen till en dikotom variabel. Sendrag presenteras således enbart som förekommande eller 

icke förekommande. 

Efter att resultaten från MFI bearbetats enligt instrumentets manual fattades beslut om att enbart 

använda det skattade värdet för allmän trötthet. Värdet viktades med +100 för att kunna 

presenteras i samma diagram som övriga variabler. Deltagarna kunde skatta upplevd trötthet till 

mellan 5 och 20 poäng. Således presenteras ett värde om 18 poäng som 118 poäng i diagrammet. 

Några individer hade inte besvarat ett eller två påstående i MFI. För att korrigera för bortfallet 

tillämpades medelvärdessubstitution (Polit & Beck, 2008). Medelvärdet för kategorin som 

saknade ett svar beräknades och det beräknade värdet användes som estimerat värde för bortfall.  

Tabell 1. DDD av förekommande antihypertensiva läkemedel 

De antihypertensiva läkemedel som förkom 

bland studiedeltagarna presenteras i tabell 1. 

I de fall den ordinerade dosen 

antihypertensiva läkemedel varierade över 

veckan räknades den genomsnittliga 

dygnsdosen ut och jämfördes med WHOs 

definition av DDD (“WHOCC - ATC/DDD 

Index,” n.d.) 

Etiska överväganden 

Eftersom projektet utfördes inom ramen för högskoleutbildning, och bedömdes utgöra en del av 

det utvecklingsarbete som bedrivs inom kliniken, krävdes ingen granskning av regionala 

etikprövningsnämnden (SFS, 2003:460). Tillstånd för genomförande av studien inhämtades från 

klinikens verksamhetschef och mottagningens vårdenhetschef.  

LM substans DDD [mg]  

Alfadil doxazosin 4  

Atacand candesertan 8  

Enalapril enalapril 10  

Felodipin felodipine 5  

Plendil felodipine 5  

Furix furosemide 40  

Loniten minoxidil 20  

Losartan losartan 50  

Metoprolol metoprolol 150  
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God etisk standard (The Northern Nurses’ Federation, 2003) eftersträvades, genom att kraven på 

information och samtycke, konfidentialitet och säkerhet tillgodosågs genom att:  

1. Deltagarna i studien fick skriftlig och muntlig information om studien i samband med att 

skriftligt samtycke om deltagande inhämtades. Samtycket dokumenterades i deltagarnas 

elektroniska patientjournaler. 

2. I enlighet med personuppgiftslagen (SFS, 1998:204) förvarades insamlat data så att ingen 

obehörig kunde få tillgång till det. Den enskilde deltagaren kan inte identifieras i 

presentationen av studiens resultat, och ur patientjournaler inhämtades enbart data 

relevant för studiens syfte. Efter avslutad studie destrueras alla eventuella journalkopior. 

3. Justering av torrvikt gjordes enligt de kvalitetsrutiner som avdelningen hade, och i 

samråd med ansvarig läkare. 
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RESULTAT 

Demografiska variabler och bakgrundsdata för samtliga studiedeltagare presenteras i tabell 2. 

Tabell 2. Bakgrundsdata för studiedeltagarna, inhämtat före studiens inledning. 

 Deltagare 1 Deltagare 2 Deltagare 3 Deltagare 4 Deltagare 5 Deltagare 6 

Ålder, kön 49 år, man 62 år, man 62 år, kvinna 35 år, man 74 år, kvinna 66 år, man 

Genes 

njursjukdom 

Glomerulo-

nefrit IgA 

Nefroskleros – 

diabetes-

nefropati 

Litiumnefropati Alports 

syndrom 

Nefroskleros – 

hypertoni och 

diabetes 

Nefroskleros – 

essentiell 

hypertoni och 

diabetes 

Co-morbiditet Diabetes 

Trötthet/ 

Depression 

Diabetes, 

Hypothyreos, 

hypertoni, 

obesitas, 

sömnapné-

syndrom 

Bipolär 

sjukdom 

Alports med 

påverkan på 

syn och hörsel. 

Ångest 

Diabets, 

hjärtinfarkt 

2007 och 2009 

Diabetes, 

Angina 

pectoris, 

hyperlipidemi, 

hjärtsvikt, post  

CVL och 

hjärtinfarkt 

Månader i 

dialys 

7 23 158 46 41 37 

 

Dialystid/vecka 3 x 4h 3 x 5h 5,5h + 5h + 5h 3 x 5h 3 x 4h 3 x 4h 

Sysselsättning Sjukpensionär Sjukpensionär Sjukpensionär Sjukskriven Pensionär Pensionär 

DDD Anti-

hypertensiva 

1 enalapril 

9,8 furosemide 

0,7 metoprolol 

7,2 furosemide 

1 losartan 

0,2 metoprolol 

0 2 doxazosin 

2 felodipine 

0,4 minoxidil 

1,3 metoprolol 

2 felodopine 

3 furosemide 

2 losartan 

1,3 metoprolol 

2 candesartan 

0,5 enalapril 

 

1,3 metoprolol 

Lab CRP 4,7 

Hb 103 

Alb 31 

Na 141 

Kt/V 1,66 

CRP 11 

Hb 121 

Alb 34 

Na 138 

Kt/V 1,34 

CRP 10 

Hb 112 

Alb 38 

Na 142 

Kt/V 1,74 

CRP 2,4 

Hb 93 

Alb 37 

Na 140 

Kt/V 1,72 

CRP 4,7 

Hb 122 

Alb 34 

Na 140 

Kt/V 1,83 

CRP 1,5 

Hb 118 

Alb 34 

Na 139 

Kt/V1,51 

Deltagare 1  

Base-line 

Vid stickprovsmätning under urvalsprocessen visade BCM att torrvikten för deltagare 1 behövde 

sänkas med 1,8 kg från 81 kg till 79,2 kg, men vid base-linemätningen några veckor senare 

bedömde instrumentet att torrvikten snarare skulle höjas med 0,8 kg till 81,8 kg.  
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Samma vecka som studien inleddes genomgick deltagaren elektiv urologisk kirurgi. 

Postoperativt drabbades han av en infektion med påföljande cirkulatorisk påverkan och 

katabolism med snabb viktnedgång som följd.  

Intervention 

I studievecka 2 visade impedansmätning att deltagaren skulle vara normalhydrerad vid 77,1 kg. 

Torrvikten skulle således behöva sänkas med 3,9 kg. En första torrviktssänkning om 0,5 kg 

gjordes, men det blev snart tydligt att större torrviktsjustering behövdes. I studievecka 3 föreslog 

BCM torrvikt 76,2 kg. Den ursprungliga interventionsplanen övergavs, och med stöd av 

impedansmätning sänkte ansvarig läkare torrvikten med större steg och högre frekvens än 

planerat. De följande veckorna försämrades patientens allmäntillstånd och han var starkt 

påverkad av smärta. Efter etiskt övervägande gjordes inte planerad trötthetsskattning. 

Impedansmätningar fortsatte dock veckovis, och när patienten hade för dåligt allmäntillstånd för 

orka ur sängen för att väga sig användes bioimpedansmätningarna för bedömning av UF-behov. 

Under studietiden var deltagaren flera gånger hypoton och hade syrgasbehandling redan vid 

ankomst till dialysmottagningen. Deltagaren drabbades av upprepade blodtrycksfall, och i slutet 

av studietiden rapporterade han vid ett antal tillfällen om sendrag trots att bioimpedansmätning 

indikerade att torrvikten var närmare 2 kg för högt satt. I studievecka 8, det vill säga sju veckor 

Figur 5. Förhållandet mellan överflödigt kroppsvatten och total kroppsmassa i relation till aktuell torrvikt, systoliskt BT och 

förekomst av intradialytiska symtom för deltagare 1. IDH och sendrag är inte graderade utan presenteras avseende prevalens. 

Vertikal streckad linje visar tidpunkter för företagna justeringar av torrvikt. Vertikal bakomliggande linje är placerad vid 

måndag, det vill säga efter det längre dialysuppehållet över lördag och söndag. För studiedeltagare 1 skattades trötthet av etiska 

skäl enbart vid base-line. 
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efter base-line, hade deltagaren skrivits ut till hemmet. Torrvikten hade då sänkts med totalt 11 

kg till 70 kg.  

DDD antihypertensiva läkemedel minskade vid studieperiodens inledning genom att furosemid 

seponerades. Anledningen var att inskrivande läkare på vårdavdelning uppmärksammat att 

patienten, trots anuri, kvarstod på hög dos vätskedrivande läkemedel. Vid kontroll i studievecka 

7 hade dosen enalapril halverats, för att i vecka 10 ha blivit utsatt. 

Deltagare 2 

Base-line 

Vid studiens inledning var rutinen att deltagare 2 fick syrgas 2 L/min under dialys som IDH-

profylax. Impedansmätning visade att deltagaren var undervätskad med -1,2 L predialytiskt, och 

föreslog att torrvikten skulle höjas med 4,6 kg från 150 kg till 154,6 kg.  

Intervention 

Med början studievecka 2 höjdes torrvikten succesivt med 0,5 kg per vecka varvid frekvensen av 

intradialytiska symtom minskade och syrgas behövde inte längre ges rutinmässigt. En oönskad 

effekt som bedömdes ha samband med torrviktshöjningen var stegring av blodtrycket. Efter att 

torrvikten höjts med 1,5 kg, till 151,5 kg sanktionerade därför inte ansvarig läkare ytterligare 

Figur 6. Förhållandet mellan överflödigt kroppsvatten och total kroppsmassa i relation till aktuell torrvikt, systoliskt BT och 

förekomst av intradialytiska symtom för deltagare 2. IDH och sendrag är inte graderade utan presenteras avseende prevalens. 

Vertikal streckad linje visar tidpunkter för företagna justeringar av torrvikten. Vertikal bakomliggande stödlinje är placerade vid 

måndag, det vill säga efter det långa dialysuppehållet över lördag och söndag. 
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höjning. Studieperiodens tre sista veckor visade BCM att både fettmassan och muskelmassan 

minskat något. Sista veckan var estimerad torrvikt 153,1 kg, det vill säga 1,5 kg mindre än vid 

studiens inledning. Symtom i form av sendrag förekom fortfarande. 

Deltagare 3 

Base-line 

Vid base-line visade impedansmätning att torrvikten behövde höjas med 1,5 kg, från 88 kg till 

89,5 kg.  

Intervention 

I studievecka 3 påbörjades höjning av torrvikten med 0,5 kg. Torrvikten höjdes sedan med 0,5 kg 

per vecka. Under studietiden uppgav deltagaren att aptiten var ovanligt god, vilket återspeglade 

sig i en ökad fettmassa med BMI som steg från 35,1 kg/m2 till 36, 2 kg/m2.  I studievecka 4 

visade BCM att deltagaren, trots att torrvikten höjdes med 0,5 kg, skulle ha en negativ 

vätskebalans med -2,6 L efter dialys. I samband med den behandlingen drabbades deltagaren av 

IDH och under de påföljande fem behandlingarna rapporterades symtom vid tre behandlingar. 

Ingen annan gång under studieperioden rapporterade deltagaren intradialytiska symtom.  

Figur 7. Förhållandet mellan överflödigt kroppsvatten och total kroppsmassa i relation till aktuell torrvikt, systoliskt BT och 

förekomst av intradialytiska symtom för deltagare 3. IDH och sendrag är inte graderade utan presenteras avseende prevalens. 

Vertikal streckad linje visar tidpunkter för företagna justeringar av torrvikten. Vertikal bakomliggande stödlinje är placerade vid 

måndag, det vill säga efter det långa dialysuppehållet. 
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Vid studien slut hade torrvikten med stöd av impedansmätning höjts med totalt fyra kilogram. 

Deltagaren hade fortfarande ingen antihypertensiv behandling, och blodtrycket fortsatte vara 

acceptabelt med predialytisk systoliskt BT ca 150-160 mmHg. Av skäl utanför studiens kontroll 

kunde deltagaren inte fullfölja sista trötthetsskattningen. 

Deltagare 4 

Base-line 

Vid base-line visade impedansmätning att torrvikten behövde sänkas med 2 kg, från 79 kg till 77 

kg för deltagare 4.  

Intervention 

I studievecka 3 påbörjades torrviktssänkning med 0,5 kg per vecka. Nästföljande vecka visade 

impedansmätningen att deltagaren skulle vara normalhydrerad efter avslutad dialys varför ingen 

förändring av torrvikten företogs. Veckorna därpå visade BCM att deltagarens muskelmassa 

minskade, varför torrvikten borde sänkas igen. Torrvikten sänktes då med 0,5 kg per vecka enligt 

studiens planerade design. När viktnedgången i studievecka 5 – 8 var större än 

torrviktsjusteringen, och differensen mellan torrvikt och normovolemi enligt BCM ökade, kunde 

en höjning av systoliskt BT noteras. Ordinerad dos antihypertensiva läkemedel förändrades inte. 

Figur 8. Förhållandet mellan överflödigt kroppsvatten och total kroppsmassa i relation till aktuell torrvikt, systoliskt BT och 

förekomst av intradialytiska symtom för deltagare 4. IDH och sendrag är inte graderade utan presenteras avseende prevalens. 

Vertikal streckad linje visar tidpunkter för företagna justeringar av torrvikten. Vertikal bakomliggande stödlinje är placerade vid 

måndag, det vill säga efter det långa dialysuppehållet över lördag och söndag. 
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I studievecka 8 hade torrvikten sänkts med 2,5 kg till 76,5 kg. Justeringen av torrvikt ledde inte 

till ökad förekomst av intradialytiska symtom.  

Deltagare 5  

Base-line 

Vid bioimpedansmätning under urvalsprocessen visade BCM att torrvikten för deltagare 4 

behövde sänkas med 2 kg. Deltagaren hade bristande följsamhet till vätskerestriktion, och på 

grund av problem med törst hade dialysatnatriumkoncentrationen tidigare sänkts. Strax innan 

studiens inledning höjdes den på grund av återkommande problem med sendrag under dialys. 

Deltagarens upplevelse var att torrvikten var för lågt satt. Hennes upplevelse och bestämda 

uppfattning var att den UF-volym hon maximalt kunde tolerera var 3,0 L per dialystillfälle, och 

försök att motivera henne till förlängd behandlingstid hade inte haft framgång. Vid base-line 

visade impedansmätning att torrvikten behövde sänkas med 0,9 kg, från 63,8 kg till 62,9 kg. 

Eftersom deltagarens UF-behov ofta var större än 3,0 L var hennes vikt efter dialys som regel 

0,5–1 kg över aktuell torrvikt. 

Figur 9. Förhållandet mellan överflödigt kroppsvatten och total kroppsmassa i relation till aktuell torrvikt, systoliskt BT och 

förekomst av intradialytiska symtom för deltagare 5. IDH och sendrag är inte graderade utan presenteras avseende prevalens. 

Vertikal streckad linje visar tidpunkten för företagen justering av torrvikten. Vertikal bakomliggande stödlinje är placerade vid 

måndag, det vill säga efter det långa dialysuppehållet över lördag och söndag. 
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Intervention 

För att torrvikten skulle kunna nås bokades, i samråd med deltagaren, besök för extra UF in, på 

en dialysfri dag. Dagen före besöket uppgav deltagaren att hon fått förhinder och avbokade 

behandlingen. Istället bokades ny tid för extra UF nästföljande vecka. När dagen för extra UF 

närmade sig avbokade deltagaren återigen besöket med hänvisning till förhinder. Hon avböjde 

sedan vidare erbjudande om extra behandling, med motivering att det ”nog ändå kommer ordna 

sig med tiden”. Eftersom torrvikten oftast inte kunde nås var det inte meningsfullt att justera ner 

torrvikten under studieperioden. 

I studievecka 2 var predialytisk övervätskning fortfarande hög, 3,9 L. BCM beräknade nu 

korrekt torrvikt till 64,3 kg och föreslog således ingen reell sänkning av torrvikten. Under resten 

av interventionstiden angav BCM att torrvikten var korrekt, men problemet med stora 

interdialytiska viktuppgångar kvarstod. Första delen av studieperioden minskade de 

interdialytiska viktuppgångarna något och samtidigt kunde minskad förekomst av intradialytiska 

symtom noteras. Mot slutet av studietiden hade dock viktuppgångarna mellan behandlingarna 

åter ökat till upp emot 4 kg, och symtom på IDH och sendrag förekom återigen oftare. Ansvarig 

läkare höjde torrvikten enligt deltagarens önskan med 0,7 kg till 64,5 kg. BCM föreslog torrvikt 

64 kg. Torrviktshöjningen var således inom felmarginalen. Kliniskt hade deltagaren tecken på 

övervätskning, med svullna anklar och högt systoliskt BT. Ordinerad dos antihypertensiva 

läkemedel förblev oförändrad under studietiden.  

Deltagare 6 

Base-line 

Vid stickprovskontrollen i urvalsprocessen visade impedansmätning att deltagarens torrvikt 

behövde höjas med 1,5 kg för deltagare 6. Vid base-line visade BCM att torrvikten behövde 

höjas med 1,2 kg, från 78 kg till 79,2 kg. Två veckor senare visade impedansmätningen att 

korrekt torrvikt var 77,1 kg, det vill säga 0,9 kg under aktuell torrvikt.  
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Intervention 

Efter fyra veckors observation när deltagaren skulle inkluderas i interventionen angav BCM att 

aktuell torrvikt á 78 kg var korrekt. Under studietiden kunde justering av torrvikt inte motiveras 

av impedansmätningarna. Deltagaren rapporterade heller inte någon förekomst av IDH eller 

sendrag under studietiden.  

I studievecka 4 hade ordinationen av antihypertensiva utökats med minoxidil (0,13 DDD). I 

studievecka 10 hade dosen fördubblats, och en förbättrad BT-kontroll kunde observeras. 

Deltagaren hade överlag högre BT på tisdagar, efter det långa uppehållet, då han bar på större 

predialytisk övervätskning än resten av veckan. 

Korrigering av torrvikter 

Deltagarnas torrvikter justerades upprepade gånger, men överensstämde ändå inte med 

bioimpedansmätningarnas resultat vid studiens slut (se tabell 3). Vid studiens inledning 

beräknades en deltagare vara övervätskad med >1L efter dialys, och tre deltagare vara 

undervätskade med >-1L efter dialys. En deltagare var dessutom undervätskad med >-1L före 

dialys (för en anurisk dialyspatient är viss interdialytisk viktuppgång, bestående av ackumulerad 

vätska, förväntad, se figur 1). Vid studiens avslut var två deltagare, trots att torrvikterna höjts 

Figur 10. Förhållandet mellan överflödigt kroppsvatten och total kroppsmassa i relation till aktuell torrvikt, systoliskt BT och 

förekomst av intradialytiska symtom för deltagare 6. Deltagaren rapporterade ingen förekomst av IDH eller sendrag. Ingen 

justering av torrvikten företogs. Vertikal bakomliggande stödlinje är placerade vid tisdag, det vill säga efter deltagarens långa 

dialysuppehållet över söndag och måndag. 
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med 1,5 kg respektive 3,5 kg, fortfarande undervätskade med >-1L efter dialys. En deltagare var 

övervätskad med >1L efter dialys. 

Tabell 3. Förändring av deltagarnas övervätskning (over-hydration, OH) enligt BCM och förändring av ordinerad torrvikt (TV), 

under studietiden. Avvikelse överstigande felmarginalen om 1 L har markerats med fet stil 

 

DISKUSSION 

Huvudresultat 

Resultatet av studie kunde inte styrka hypotesen att korrigering av hemodialyspatienters torrvikt 

med vägledning av bioimpedansspektroskopi kan förväntas lindra de symtom patienter kan 

erfara under hemodialys. Bland studiens deltagare förelåg sällan samvariation mellan förekomst 

av IDH och/eller sendrag och felaktig torrvikt. Däremot förelåg positivt samband mellan 

symtombörda och differens mellan predialytisk vikt och torrvikt. Bioimpedansmätningarna 

avslöjade dessutom kliniskt relevant varians i torrvikt över tid. 

Resultatdiskussion 

Torrviktens varians och relevans 

Trots att torrvikterna korrigerades under studieperioden, överensstämde de fortfarande inte med 

bioimpedansmätningens resultat vid studiens slut (se tabell 3). Genom att bioimpedansmätningar 

gjordes upprepade gånger över tid tydliggjordes torrvikters varians (Langley et al., 2009). Den 

torrvikt BCM föreslog för de deltagare som var i sitt habitualtillstånd (deltagare 1 exkluderad), 

ändrades i medeltal med 1,5 kg (0,8 – 3,1 kg) från studievecka 1 till studievecka 10. Raimann 

och medarbetare (2008) skriver att torrviktskonceptet är centralt för dialysvården, men flera 

forskargrupper kan konstatera att torrvikten ofta bestäms utifrån en subjektiv klinisk bedömning 

 Deltagare 1 Deltagare 2 Deltagare 3 Deltagare 4 Deltagare 5 Deltagare 6 

V
EC

K
A

 1
 pre HD OH (L) 1,7 -1,2 0,3 5 4,2 1,8 

post HD OH (L) -0,8 -4,6 -1,5 2 0,9 -1,2 

TV enl BCM (kg) 81,8 154,6 89,5 77 62,9 79,2 

Förändring av TV (kg) -10 1,5 3,5 -2,5 0,5 0 

V
EC

K
A

 1
0 

pre HD OH (L) 4,1 1,6 1,6 3,3 3,5 3 

post HD OH (L) 1,7 -1,6 -1,1 0,6 0,7 0 

TV enl BCM (kg) 69,3 153,1 92,6 75,9 63,7 78 
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(Ishibe & Peixoto, 2004; Kooman et al., 2009; Kotanko et al., 2008; Wystrychowski & Levin, 

2007), och menar att det kan vara bidragande orsak till att en betydande del av populationen lider 

av kronisk övervätskning (Voroneanu et al., 2010). Att definiera en patients ”rätta torrvikt” 

vilket enligt Sinha och Agarwal (2009) borde eliminera, eller vara förknippat med minimal 

frekvens av intradialytiska symtom, ter sig närmast utopiskt. Endast två av sex studiedeltagarna 

hade konstant torrvikt under en tioveckorsperiod, observation av övriga deltagare visar att en 

torrvikt behöver vara dynamisk. 

Ett bifynd i insamlat data är det problem som belyses av figur 7, 8 och 10, den 

sågtandsmönstrade viktuppgång, med störst viktuppgång över helgen som Kalantar-Zadeh och 

medarbetare (2009) och Flythe och Lacson (2012) beskriver. Stor viktuppgång orsakad av 

ackumulerad vätska leder till hög UFR vilket kan vara förknippat med IDH (Davenport, 2006; 

Donauer, 2004). Bara en deltagare (deltagare 3) hade en dialystidsordination som mötte denna 

varians i UF-behov, och var, såsom Flythe & Lacson (2012) rekommenderar, ordinerad förlängd 

dialysbehandlingstid på måndagar (se tabell 1).  

Blodtryckskontroll 

Passauer och medarbetare (2010) visar på ett svagt men signifikant positivt samband mellan 

övervätskning och både blodtryck och antalet ordinerade antihypertensiva läkemedel, men 

sambandet gäller inte för dialyspatienter med diabetes. Även Agarwal och Weir (2010) betonar 

vikten av att se sambandet mellan rätt torrvikt och normotension bland hypertensiva patienter i 

hemodialys. För deltagare 4, som inte hade diabetes, kunde ett samband mellan övervätskning 

och stigande predialytiskt BT observeras (se figur 8). Större postdialytisk övervätskning, det vill 

säga för högt satt torrvikt, samvarierade med högre BT i vecka 4 till 6. När torrvikten justerats, 

och i studievecka 8 var i fas med den torrvikt BCM föreslog, kunde en sänkning av systoliskt BT 

observeras. Passauer och medarbetare (2010) menar att aktiv kontroll av övervätskning med 

hjälp av bioimpedansmätning, i en subgrupp av dialyspatienter utan diabetes, skulle kunna vara 

kostnadseffektivt tack vare förbättrad blodtryckskontroll med reducerade doser antihypertensiva 

läkemedel.  

Av övriga fem deltagare i studien hade fyra deltagare diabetes och den femte var inte ordinerad 

några antihypertensiva läkemedel. Det samband Passauer och medarbetare (2010) funnit är 

därför inte applicerbara på dessa deltagare. 
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Stöd av bioimpedansmätning vid oförutsedd viktförändring 

Deltagare 1 kunde av etiska skäl inte följa studieprotokollet, men BCM visade sig komma till 

oväntad användning. I en situation med katabolism och snabb viktnedgång gav 

bioimpedansmätningarna stöd för reduktion av torrvikten i betydligt snabbare takt än en klinisk 

bedömning hade gjort möjlig. Dagar då deltagarens allmäntillstånd gjorde att han inte kunde 

vägas blev mätningen vägledande i beslut om UF-mål. Om proaktiv anpassning av torrvikten 

förebyggt komplikationer såsom lungödem kan bara spekuleras. Såväl deltagare 1 som deltagare 

3 och deltagare 4 som, enligt BCM, under studieperioden hade variationer i kroppsvikt kunde 

antas vara betjänta av en mer flexibel inställning till torrvikt och UF. 

När deltagare 3 i studievecka 4 drabbades av IDH kunde BCM avslöja att torrvikten var 2,6 kg 

för lågt satt (se figur 7). När torrvikten sedan justerades upp i små steg minskade prevalensen av 

dialysrelaterade symtom. Härvid kan ett antagande göras att justering av torrvikt med stöd av 

bioimpedansmätning förebyggt symtom deltagarens annars hade kunnat drabbas av med 

anledning av oförutsedd viktuppgång orsakad av förbättrad aptit snarare än av ackumulerad 

vätska. 

Förklaringar till negativt resultat 

Uppställd hypotes kunde inte bekräftas av interventionen, men inte heller 0-hypotesen 

bekräftades. Ett förkastande av hypotesen innebär således risk för typ II fel, en falskt negativ 

slutsats (Polit & Beck, 2008). Anledningar till ”ingen skillnad-resultat” kan enligt Kazdin (2003) 

till exempel vara: 

1. Liten skillnad i populationen 

2. Interventionen kunde inte implementeras 

3. Konkurrerande variabler hade större påverkan på resultatet än manipulationen.  

Liten skillnad i population.  

Urvalet kom inte fullt ut att bestå av patienter med hög prevalens av dialysrelaterade symtom. 

Till exempel indikerade impedansmätning vid stickprovskontroll i urvalsprocessen att deltagare 

6 behövde få höjd torrvikt, men när studien väl inletts var hans torrvikt korrekt, och han kom inte 

att rapportera några symtom under studietiden.  

Trötthetsvariabeln kom att förbli oförändrad för samtliga deltagare, men eftersom den 

förväntades relatera till symtombördan (Caplin et al., 2011) är utfallet stringent, i och med att 

interventionen inte hade någon direkt effekt på IDH och sendrag. 
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Interventionen kunde inte implementeras.  

Deltagare 2 var enligt impedansmätning undervätskad predialytiskt. När torrvikten höjdes 

behövdes inte längre profylaktisk syrgasbehandling. Samtidigt som torrvikten höjdes kunde en 

svag ökning i systoliskt predialytiskt BT observeras (se figur 6). Med anledning av detta avbröts 

interventionen. En tveksamhet beträffande tillförlitligheten av analysen hos en obes person 

uppstod. En tveksamhet som enligt Kotanko, Levin, & Zhu (2008) är befogad. Forskarteamet, 

som i en artikel har sammanfattat principerna för bioimpedansanalys – tekniken och dess 

kliniska tillämpning, menar att det är ett problem att tillgängliga modeller av impedansmätare 

ignorerar den påverkan subkutan fettvävnad kan ha på analysen. 

Bioimpedansmätning på deltagare 6 visade inte att det fanns någon anledning att ändra hans 

torrvikt, och deltagare 5 kunde inte få ändrad torrvikt eftersom kriterierna för förändring 

(postdialytisk vikt = torrvikt) inte uppnåddes (Kazdin, 2003). Om studien hade inletts en vecka 

senare hade deltagare 1 exkluderats eftersom han då hade drabbats av en infektion. När hans 

allmäntillstånd försämrades fattades beslut om att fortsätta observera honom med veckovisa 

impedansmätningar trots att interventionen inte kunde implementeras enligt planerad design.  

Konkurrerande variabler hade större påverkan på resultatet än manipulationen.  

Deltagare 1 hade hög prevalens intradialytiska symtom, men i hans fall kan comorbiditet i form 

av infektion antas vara bidragande orsak till IDH. Likaså rapporterade deltagare 5 hög prevalens 

av dialysrelaterade symtom. Som kvinna med diabetes och isolerad systolisk hypertension var 

hon predisponerad för IDH (Ishibe & Peixoto, 2004). Upprepade bioimpedansmätningar visade 

att symtomen inte kunde förklaras av felaktig torrvikt. Däremot hade hon enligt BCM 

predialytisk övervätskning på mellan 3,5 och 4,7 L, vilket innebar interdialytisk viktuppgång 

överstigande 6% av torrvikten, en tydligt riskfaktor för ökad symtombörda och mortalitet 

(Holmberg & Stegmayr, 2009; Lindberg et al., 2009). Med fyra timmars behandling skulle UF-

hastigheten vid flera tillfällen behöva vara 1000 ml/h. Även om UF-målet begränsades till 3L (i 

enlighet med deltagarens begäran) blev UF-hastigheten högre än den rekommenderade maximala 

UF-hastigheten, 10 ml/h/kg (Brunelli et al., 2010; Jefferies et al., 2011; Marshall et al., 2006; 

Saran et al., 2006). Flythe och Brunelli (2011) varnar för att hög UF-hastighet kan utlösa 

symtom på hypovolemi, till exempel sendrag och blodtrycksfall. Symtomen kan leda till att 

dialysen behöver avslutas tidigare eller att UF-målet måste överges. Konsekvensen blir att 

patienten efter avslutad behandling är fortsatt övervätskad. Kliniskt bedömd torrvikt för 

deltagare 5 var enligt BCM korrekt, men eftersom deltagaren sällan nådde torrvikt var hon i 

realiteten hela tiden övervätskad. Resultatet visar osökt på dilemmat med dialyspatienters 
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bristande förståelse för torrviktsbegreppet. Ett problem som hitintills är föga undersökt, men som 

belyses i en uppsats på grundnivå (Lindström & Bäckström Andersson, 2011). 

Metoddiskussion 

Validitet 

Single-case-design valdes för att undersöka effekten av en ny rutin i klinisk miljö. Eftersom vald 

design inte erbjuder möjlighet att jämföra effekt av den oberoende variabeln mellan grupper 

användes multiple base-line. Styrkan med designen är interventionen introduceras vid olika 

tidpunkter för de olika deltagarna, därigenom ges möjlighet att kontrollera om effekten på de 

beroende variablerna orsakats av experimentet (Kazdin, 2003). I en klassisk hierarkisk sortering 

av olika designers grad av evidens, värderas randomiserade kontrollerade studier (RCT) och 

andra gruppstudiedesigner högt (Polit & Beck, 2008). Kazdin (2003) håller med om att 

renodlade experiment ger bäst underlag för att dra slutsatser, men förklarar att de flesta studier 

inom vetenskaper omfattande människor inte kan bli renodlade experiment eftersom forskaren 

omöjligt kan manipulera många av de faktorer som undersöks. Han hävdar att starka slutsatser 

ändå kan dras utifrån studier med andra designer än RCT förutsatt att systematisk utvärdering 

och analytiskt tänkande tillämpas, för att hot mot studiens validitet ska kunna förebyggas. 

Exempel på faktorer som kan ge ökad kvaliteten till slutsatsen i studier med single-case-design 

är: 

a) Systematisk datainsamling 

b) Utvärdering vid upprepade tillfällen 

c) Hänsynstagande till tidigare problemförekomst 

d) Hänsynstagande till typ av effekt den oberoende variabeln ger 

e) Användande av multipla case 

Studiedesignen inbegrep därför användande av kvantitativa mätmetoder av de beroende 

variablerna såsom registrering av IDH och sendrag enligt förutbestämda kriterier med 

standardiserat protokoll och mätning av trötthet med validerad skattningsskala (a). De beroende 

variablerna utvärderades i samband med varje dialysbehandling (b). Urval av studiedeltagare 

gjordes strategiskt för att interventionen skulle ha möjlighet att orsaka en förändring hos 

inkluderade deltagare (c). Beroende variabler, som interventionen förväntades ha närmast 

omedelbar effekt på, valdes (d), och i studien inkluderades inte en, utan sex deltagare för 

observation (e).  
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Om en intervention inte implementerats såsom beskrivet i en studies design (treatment integrity) 

kan det äventyra studiens interna validitet (Polit & Beck, 2008). Föreliggande studies 

intervention, dess oberoende variabel, innebar förändring av torrvikt med +/- 0,5 kg per vecka 

med vägledning av bioimpedansmätning. Trots att de råd, som Perepletchikova & Kazdin (2006) 

ger för ökad treatment integrity, följdes; ett studiespecifikt och ett validerat protokoll användes 

för att mäta de beroende variablerna, upprepad information gavs till utförare av interventionen 

och övervakare av symtomförekomst, och förändring av den oberoende variabeln övervakades 

veckovis, förekom avsteg från interventionsplanen. Till exempel kom torrvikten, för deltagare 3 

att ändras på måndagen istället för på onsdagen i vecka tre som var planerad base-line för 

deltagaren (se figur 7), för deltagare 4 ändrades torrvikten två gånger i studievecka 7 (se figur 8), 

och det förekom att protokoll för registrering av förekomst av symtom inte alltid fyllts i efter 

behandling. Ovanstående erfarenheter understryker vikten av noggrann och upprepad 

information till interventionens utförare (Perepletchikova & Kazdin, 2006). I en gruppstudie, bör 

risken för att felaktiga slutsatser dras minskas, genom att de beroende variablerna bara 

analyseras för de deltagare som följt interventionsplanen (Polit & Beck, 2008). Eftersom varje 

deltagare presenteras på individnivå i en singel-case-design var det ändå relevant att presentera 

och analysera data från samtliga deltagare i uppsatsens resultat, även deltagare som fick 

förändrad torrvikt mer än en gång per vecka (deltagare 1) och deltagare utan förändring av 

torrvikt (deltagare 6). Däremot har inga antaganden om den oberoende variabelns effekt på de 

beroende variablerna gjorts utan hänsyn till huruvida interventionen implementerats eller inte, 

och de slutsatser som dragits i studiens huvudresultat kan därför inte anses ha påverkat studiens 

validitet. Huruvida interventionen implementerats eller inte har noggrant dokumenterats och 

redovisats i den grafiska presentationen av resultatet. Enligt Schlosser (2002) ökar en studies 

interna validitet när data som påvisar treatment integrity finns presenterade. 

En studies validitet är också avhängig att valda variabler mäter vad forskaren avsett undersöka 

(construct validity) (Polit & Beck, 2008). Vad beträffar mätning av förekomst av IDH föreligger 

olika definitioner av vad IDH innebär (Davenport, 2006). I föreliggande studie avsågs med IDH, 

BT-fall som krävt omvårdnadsåtgärd. Åtgärden kunde både ha initierats av patientens symtom på 

BT-fall eller av sjuksköterskans bedömning om risk för BT-fall, till exempel på grund av plötslig 

sänkning av uppmätt blodtryck eller utifrån sjuksköterskans intuitiva bedömning. Tack vare en 

prospektiv design med ett studiespecifikt protokoll som fylldes i samband behandling kunde 

ovan beskriva nyanser som inte skulle ha kunnat fångas upp i en retrospektiv design analyseras, 

och öka sannolikheten för att förekomst av IDH mätts såsom avsett. Den smärre justering av 
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protokollet för symtomregistrering som gjordes omfattade enbart dess layout och förmodas inte 

ha äventyrat studiens interna validitet. 

Reliabilitet 

MFI utvecklades för mätning av självskattad trötthet i populationer med kroniska 

sjukdomstillstånd. Den svenska översättningen har validerats i undersökningar av 

cancerpatientpopulationer, i friska populationer, samt i populationer med fibromyalgi och med 

kronisk smärta (Ericsson & Mannerkorpi, 2007; Hagelin et al., 2007), men det kan anses vara en 

svaghet att det inte tidigare använts för att undersöka trötthet bland hemodialyspatienter. Flera 

deltagare gav uttryck för att de ansåg formuleringarna vara krångliga. Ändå gav upprepade 

mätningar i stort sett oförändrat utfall. Eftersom trötthet förväntades samvariera med grad av 

symtomprevalens (Caplin et al., 2011), som i ringa grad förändrades, visar oförändrat resultat på 

konsekvens, en faktor som bidrar till ett mätinstruments reliabilitet (Polit & Beck, 2008). 

Valet att konvertera den numeriska skattningsskalan för sendrag som användes vid 

datainsamlingen till en dikotom variabel motiveras av att deltagare som rapporterade förekomst 

av sendrag oftast rapporterade samma siffra för grad av sendrag. Exempelvis skattade en 

deltagare alltid graden av sendrag som 1, medan en annan deltagare alltid skattade eventuellt 

sendrag som 8. Variation i upplevelse av sendrag förelåg således mellan individerna, men för 

den enskilda deltagaren visade sig sendrag rapporteras i termer av förekommande eller icke 

förekommande. 

Såsom tidigare diskuterats behövs ytterligare forskning för att undersöka reliabiliteten av BCM 

för personer med övervikt (Kotanko et al., 2008). Överlag bidrar stabilitet till att öka ett 

instruments reliabilitet (Polit & Beck, 2008). Det är därför en styrka att bioimpedansmätningarna 

närmast uteslutande utfördes av en och samma person, och att situationen för mätning 

standardiserades genom att deltagarna fick vila i liggande position cirka fem minuter innan 

mätning, elektronerna placerades alltid på samma sida av deltagaren, med samma inbördes 

avstånd, och mätningen utfördes alltid efter ett kort dialysuppehåll (onsdag respektive torsdag). 

Generaliserbarhet 

Med ett strategiskt urval gör studien inte anspråk på att representera hela den undersökta 

populationen, däremot kan urvalet anses ge god representation för problemet med intradialytiska 

komplikationer som avsågs undersökas. Slutsatsens generaliserbarhet begränsas av vald design 

(Kazdin, 2003). För att kunna tillämpa studiens resultat på hela hemodialyspopulationen krävs 

att en experimentell studie, med valda variabler, utförs på gruppnivå. 
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Forskningsetiska överväganden 

Uppställda krav på god etisk standard (The Northern Nurses’ Federation, 2003) tillgodosågs 

genom att interventionen, i enlighet med lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor, avbröts för deltagare 1 och deltagare 2 när de risker interventionen bedömdes kunna 

medföra för forskningspersonernas hälsa och säkerhet inte uppvägdes av dess vetenskapliga 

värde. Kravet på god etisk standard tillgodosågs vidare genom att information och samtycke 

samt konfidentialitet värnades. 

Allmän diskussion 

Socialstyrelsen (SOSFS, 2011:9) definierar krav på kvalitetssystem för att vårdgivaren med 

systematiskt och fortlöpande arbete ska styra verksamheten mot uppställda kvalitetsmål och 

förebygga vårdskador. Svensk sjuksköterskeförening och Svenska läkaresällskapet (2013) 

skriver tillsammans i en nyligen publicerad skrift att det finns många förbättringar som skulle 

kunna göras när det gäller vårdens utförande och kvalitet, patientens välbefinnande och 

personalens arbetstillfredsställelse. Föreliggande interventionsstudie utfördes som ett 

förbättringsarbete enligt PDSA-modellen (Langley et al., 2009). Den förändring som 

undersöktes var klinisk användning av BCM för bestämning av torrvikt. Målet var att undersöka 

om symtom som hemodialyspatienter kan erfara under och efter dialysbehandling kan förväntas 

minska. Prevalens av IDH och sendrag och grad av trötthet under och efter dialys valdes som 

mått för om förändringen innebar en förbättring. 

Bioimpedansspektroskopi beskrivs av forskare som ett lovande verktyg för bestämning av 

hemodialyspatienters torrvikt (Dou et al., 2012; Kooman et al., 2009; Kotanko et al., 2008; 

Wystrychowski & Levin, 2007), men utvärdering av utförd intervention visar att det inte 

självklart kan förväntas innebära någon skillnad för dialyspatienters välmående eller för 

elimination av risker i samband med dialys. När Passauer och medarbetare (2010) diskuterar 

resultatet av sin undersökning antas 26% av de undersökta individerna ha nytta av att få 

torrvikten justerad med ledning av bioimpedansmätning. Följaktligen förväntas åtgärden inte 

innebära någon förbättring för tre fjärdedelar av populationen. Att förändra rutinen för 

bestämning av torrvikt genom att utföra upprepade impedansmätningar på samtliga 

hemodialyspatienter skulle förmodligen vara både tidsödande och ineffektivt. Langley och 

medarbetare (2009) varnar för att dåligt utvärderade förändringar de facto kan innebära en 

försämring.  
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Användning av bioimpedansmätning skulle däremot kunna bidra till att göra dialysvården mer 

personcentrerad (person-centered care, PCC). Patientmedverkan har sin grund i en övertygelse 

om att informationsöverföring, engagemang och resultat förbättras om patienten är delaktig. PCC 

utgår från patientens berättelse, delaktighet i form av en överenskommelse mellan patient och 

vårdare, teamsamarbete och dokumentation av patientens berättelse samt den överenskomna 

planen för vården (Ekman et al., 2011). Bioimpedansmätningarna visade att någon patient 

behövde få höjd torrvikt, och en annan behövde få sänkt torrvikt, men för en tredje bidrog 

projektet till att andra orsaker med påverkan på de beroende variablerna kunde identifieras (för 

hög UFR och bristande förståelse för torrviktskonceptet). Resultatet tydliggör behovet av 

individualiserade mål och åtgärder för att symtom hemodialyspatienter kan erfara under sin 

behandling ska kunna lindras.  

PCC definieras som en nyckelfaktor för ökad vårdkvalitet, patienters ökade följsamhet, och 

slutligen kostnadseffektivitet. Vårdformen förväntas därför gagna såväl patient som vårdgivare 

och hälso- och sjukvårdssystemet, men behov av förbättrade metoder, för kommunikation och 

patientutbildning, som kan underlätta delat beslutsfattande behövs (Robinson, Callister, Berry, & 

Dearing, 2008). Bioimpedansmätning skulle kunna underlätta sjuksköterskans uppgift att 

identifiera och analysera orsak till förekomst av symtom och inbjuda patienten till delaktighet 

och ansvarstagande för ökad motivation till följsamhet till gemensamt formulerade individuella 

mål för behandling. 

Klinisk relevans 

Dialyssjuksköterskans bedömning av det aktuella UF-behovet behöver vara mer flexibel för att 

intradialytiska komplikationer relaterade till obalans i förhållandet UFR – plasmaåterfyllnad ska 

kunna förebyggas. Utvärdering av utförd intervention inspirerar till nya PDSA-cykler för 

förbättring. Att mäta kroppskomposition med bioimpedans en gång i veckan kan vara för sällan 

för att metoden ska kunna förebygga de komplikationer som undersöktes i studien, och eftersom 

IDH och sendrag också samvarierade med stor differens mellan predialytisk vikt och torrvikt 

skulle användning av BCM och Fluid Management Tool kunna vara verktyg för interventioner 

med syfte att öka dialyspatienters förståelse för torrviktsbegreppet. Eftersom ökad delaktighet, 

exempelvis beträffande beslut om UF och justering av torrvikt, kan förväntas öka patientens 

motivation att följa överenskomna ordinationer av vård och behandling och vidta nödvändiga 

förändringar av sitt beteende, kan det förväntas ge lindring av symtom orsakade av för hög UFR, 

som i sin tur orsakats av för stor viktuppgång bestående av ackumulerad vätska.  
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Slutsats 

Korrigering av torrvikt med vägledning av bioimpedansspektroskopi hade inte bevisad effekt på 

intradialytiska symtom, men eftersom resultatet till viss del påverkats av metodologiska faktorer 

är det heller inte uteslutet att noga monitorering av vätskebalans med bioimpedansmätare kan 

förebygga uppkomst av intradialytiska symtom. Hypotesen förkastas inte eftersom det inte är 

uteslutet att en studie på gruppnivå skulle kunna bekräfta den. I en subgrupp av dialyspatienter 

utan diabetes är det möjligt att korrigering av torrvikt med vägledning av bioimpedansmätning 

kan förväntas ge förbättrad blodtryckskontroll. Framtida gruppstudier med syfte att undersöka 

effekten av torrviktsjustering med vägledning av bioimpedansmätare bör därför designas så att 

patienter med och utan diabetes jämförs i olika grupper.  

Täta bioimpedansmätningar avslöjade att dialyspatienters torrvikt kan variera med flera kilogram 

per vecka, därigenom tydliggjordes dilemmat med fixerad torrvikt. Med hjälp av 

bioimpedansmätning underlättas identifiering både av patienter med klinisk relevant varians i 

torrvikt, och av patienter med behov av beteendeförändring på grund av bristande följsamhet till 

vätskerestriktioner. Personcentrerad vård med noga monitorering av patienter med tillfällig 

ökning eller minskning i kroppsvikt, respektive tydligare problemformulering med syfte att 

inbjuda patienter med behov av beteendeförändring till ökad delaktighet, har potentialen att bidra 

till mer ändamålsenligt vård och därigenom förebygga vårdskada i form av intradialytiska 

symtom.  
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BCM-studien, JeSt, VT 2013 

 
 
REGISTRERING AV SYMTOM OCH ÅTGÄRDER VID DIALYS 
 Fylls i av sjuksköterska vid dialysavslut 

 

Datum: __________________________ 

 

Blodtryck före dialys:  ____________ 

Blodtryck efter dialys:  ____________ 

Lägsta uppmätta blodtryck: ____________ 

 

1. Upplevde patienten symtom på sendrag? Ja ☐ Nej ☐ 
Be patienten själv skatta graden av sendrag på nedanstående skala, om svaret på fråga 1 var JA: 

Inga sendrag alls 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 7☐ 8☐ 9☐ 10☐ Värsta tänkbara  
sendrag 

 

2. Upplevde patienten symtom på BT-fall? Ja  ☐ Nej  ☐ 

Vidtagna ovårdnadsåtgärder  Ja Nej 

Höjd fotände ☐ ☐ 

Syrgastillförsel ☐ ☐ 

Avvaktat med att servera fika ☐ ☐ 

Ändrat UF-mål ☐ ☐ 

Bolusdos á ____________ ml ☐ ☐ 

 

Övrig kommentar: 

Patientdata 

Jenny Stenberg
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 BCM-studien, JeSt, VT 2013 

ÅTERHÄMTNING EFTER DIALYS 

Efter dialysen kan en del känna sig trötta.  

Hur snart har du återhämtat dig efter avslutad dialysbehandling? 

 

1. Efter några minuter ☐ 

2. När jag kommer hem ☐ 

3. Efter ett par timmar ☐ 

4. Vid sänggående på kvällen ☐ 

5. Nästa morgon ☐ 

6. När det är dags för nästa dialys igen ☐ 

 

Patientdata 
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Jag samtycker till deltagande i ovan beskrivna studie om torrvikt 
 
Ort & Datum:  _____________________________ 
 
Namn:  _____________________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

 Uppsala februari 2013  
 
 Till vårdtagare vid 

 Dialys- och Aferesmottagningen 
 Akademiska Sjukhuset 
 
 
 

Förfrågan om deltagande i en studie om torrvikt  
 
Ett mål med dialysbehandling är att avlägsna överflödigt vatten från 
kroppen. För att kunna beräkna hur stor volym vatten som behöver 
avlägsnas har personer som går i dialys som regel en så kallad 
torrvikt. Att hitta rätt torrvikt kan vara svårt, och forskning bedrivs 
för att utveckla nya metoder för bestämning av korrekt torrvikt. Ett 
instrument som har utvecklats på senare tid är Body Composition 
Monitor, BCM. Apparaten kan genom en enkel mätning påvisa om 
en person har för lite eller för mycket vatten i kroppen. 
 
På dialysmottagningen i Uppsala har vi börjat använda BCM, och för 
att kunna utvärdera om den kan bidra till vår strävan att förebygga 
besvär som kan förekomma i samband med dialys kommer en studie 
genomföras.  
 
Studiens beräknas pågå ca 10 veckor. En gång i veckan görs BCM-
mätning genom att två klisterlappar fästs på handleden och vristen 
och kopplas till mätinstrumentet. Undersökningen är helt smärtfri, 
den görs i samband med ordinarie dialysbehandling och tar mindre 
än fem minuter. Om apparaten påvisar under- eller övervätskning 
kan det bli aktuellt att justera torrvikten i små steg. I samband med 
mätningen ombeds du besvara några frågor om hur du mår och om 
du upplever några besvär under eller efter din dialysbehandling. Det 
kommer även att samlas in data om dialysen från din journal. Alla 
svar du lämnar och de journalhandlingar som studeras i studiesyfte 
kommer att hanteras så att inga obehöriga kan ta del av dem.  
 
Det är frivilligt att vara med i studien och om du väljer att inte delta 
eller om du i ett senare skede önskar avbryta ditt deltagande så 
kommer det inte att påverka den vård du får. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Jenny Stenberg, 
Dialyssjuksköterska 

Institutionen för Folkhälso- och 
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