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Københavns Professionshøjskole 
– Institut for Sygepleje

Forskningsprogram
Vi forsker i personcentreret pleje og behandling til den enkelte patient, samt i sammenhænge i pleje- og 
behandlingsforløb på tværs af sektorer.

To programmer:
1. Sygepleje og behandling i et hverdagsperspektiv (patienter med en eller flere kroniske sygdomme)

2. Sygepleje til den sårbare ældre medicinske patient
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Fysisk Træning under Hæmodialyse
Baggrund:

• Patienter i HD har risiko for:

• Øget mortalitet

• Fysisk inaktivitet 

• Nedsat funktionsniveau

• Nedsat livskvalitet 

• Øget behov for hjælp i hverdagen

(Anderton et al., 2015; Johansen et al., 2010Johansen et al., 2013; Kaysen et al., 2011; Matsuzawa et al., 2012; Tentori et al., 2010). 
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Fysisk Træning under Hæmodialyse
Baggrund:

• Flere studier har vist positiv effekt af fysisk træning hos patienter i HD-behandling:
• Livskvalitet

• Fysisk funktionsniveau

• Muskelstyrke

• Iltoptagelse 

• Insulinresistens (type 2 diabetes)

• Dødelighed 

(Chan & Cheema, 2016; Sheng et al., 2014) 
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Fysisk Træning under Hæmodialyse

Formål:

• At afdække sygeplejersker og patienters erfaringer med og holdninger til fysisk 
træning under HD
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Fysisk Træning under Hæmodialyse
Design:
Program - Komplekse interventioner – flere faser, med både kvalitative og kvantitative metoder

Metode:
Kvalitative undersøgelser bestående af:

Fase 1:

• 8 individuelle patient-interviews 

Fase 2:

• 3 fokusgruppeinterview med i alt 12 sygeplejersker 

• Rigshospitalet

• NOH
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Fysisk Træning under Hæmodialyse

Resultater fra patient-interviews:
Patienterne var generelt positive, men har forbehold.

Temaer:
• Motivation og barriere 

• Forventet effekt

• Tanker om sygeplejerskernes holdning
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Fysisk Træning under Hæmodialyse

Resultater fra fokusgruppeinterview med sygeplejersker:
Sygeplejerskerne er generelt positive, og der er enighed om, at sygeplejersken spiller en central rolle i en succesfuld 

implementering og vedligeholdelse. 

Sygeplejerskerne ønsker et teamsamarbejde med fysioterapeut og læge.

Temaer:
• Faktorer relaterede til patienter

• Faktorer relaterede til sygeplejerskernes arbejdsgange

• Faktorer relaterede til sygeplejerskernes motivation
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Fysisk Træning under Hæmodialyse
De største barriere er:

• Fysiske instrumentelle forhold som; 
• Manglende plads

• Opkobling til maskiner som alamere (forstyrre sygeplejerskerne)

• Ødelagte IV adgange

• Sygdomsrelaterede forhold som; 
• Kronisk træthed

• Udmattende HD-behandling Manglende motivation

• Dårlig fysisk almentilstand

• Komplikationer som svimmelhed og hypotension
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Fysisk Træning under Hæmodialyse

Motiverende for patienterne er:

• En hurtig effekt i forhold til hverdagsliv (Spise og drikke mere)

• At træningen kan individualiseres efter behov 
• Individuel- og holdkonkurrence 
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Fysisk Træning under Hæmodialyse
Med afsæt i ovenstående anbefales følgende: 
1. Interventionen skal kunne indgå i overensstemmelse med sygeplejerskernes arbejdsgange og vilkår og tilpasses HD-forløbets 

naturlige udvikling med en opstartsperiode, en længere mellemperiode og en afslutningsperiode. 

2. Træningsprogrammet skal udvikles, så det individuelt tilpasses den enkelte patients mulighed for bevægelse, samt alment 

befindende og evt. co-morbiditeter. 

3. På baggrund af den trange plads, skal interventionen ikke fylde for meget, og gerne foregå i sengen eller på sengekanten.

4. I forhold til patienternes motivation for træning, beskrives muligheden for at udvikle et digitalt program med indeholdende 

”heppekor”, som kan kobles til TV eller iPads. 

5. Eventuelle remedier som indgår i træningsprogrammet skal være hygiejniske og nemme at rengøre, og allerhelst være 

personlige, og kunne opbevares i patienternes skabe. 

6. Det optimale vil være hvis patienterne efter et opstartsforløb med fysioterapeuten, selv kan varetage den daglige opstart af 

træningsprogrammet, således at der er minimalt behov for praktisk hjælp og støtte fra sygeplejersken. 

7. Der skal være et team bestående af fysioterapeut, sygeplejerske og læge involveret i interventionen.
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Fysisk Træning under Hæmodialyse

Det videre forløb

Fase 3:
• Udvikling af interventionen (Protokol)
• Søger funding

• Pilot-test i klinisk praksis (40 patienter i HD)
• Procesevaluering
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