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LE DA RE

Hemhemodialys och självdialys för patienternas eller 
ekonomins skull?

Ulla Winge

I det här numret av Dialäsen fi nns fl era artiklar 
om hemhemodialys och om varianten själv-

dialys. Ute i Europa har självdialys eller Limited 
Care som den kallades, varit en vanlig behandling 
i många år. Själv stötte jag på den i slutet av 80-talet 
i Hamburg, och vid den tidpunkten var patienterna 
näst intill tvungna att acceptera självdialys, om de 
kunde klara av den. Man kan ju alltid hoppas, att 
det stora intresse som fi nns i Sverige för hemhemo-
dialys just nu inte enbart är grundat på ekonomisk 
åtstramning utan också innebär en omsorg för den 
enskilda patienten. Läs artikeln från de verkliga pi-
onjärerna i Lund, som alltid har hävdat att hemhe-
modialys är ett bra behandlingsalternativ. Läs också 
artiklarna om självdialys för patienter som vill vara 
mera självständiga än man vanligtvis får vara på en 
institutionsdialys. En intressant utblick får vi också 
från vårt östra grannland, Finland, som har ett stort 
antal patienter i hemhemodialys. Vi har också fått ett 
nationellt Nätverk för hemhemodialys som ska för-
söka samordna intresset för denna behandlingsform 
i Sverige. Den här gruppen arrangerar tillsammans 
med SNSF:s styrelse en Workshop vid Vårmötet i 
Malmö i maj.

En väl fungerande dialysverksamhet har många 
kvalitetskrav att uppfylla. Läs Gunnars uttöm-

mande artikel som beskriver vad
varje dialysavdelning måste tänka
på, för att få godkänt i en inspek-
tion. Själv tänker jag med lätt fasa
på hur vi förr måste manipulera 
dialysmaskinerna ibland för att få 
dem att fungera; tur att utveck-
lingen går framåt!

Frågor om transplantation och 
donation är ständigt aktuella för 
våra patienter. Tidningen Dia-
läsen har fått lov att publicera 
en gripande och tänkvärd novell 
om organtransplantation. Den 
vann första pris i en tävling för 
ungdomar med organdonation 
som tema.
För övrigt har vi passerat den mörkaste tiden på året
och ljuset börjar långsamt komma tillbaka.
Dessutom är det snart mötenas tid; först är Nordia-
transkongressen i början av mars i Göteborg. 

Med önskan om en glad vår!

Ulla Winge
Redaktör 

Sverige :
Kalmar  1 patient
Linköping 5 patienter
Lund               35   -  ”  -
Stockholm 5   -  ”  -
Trollhättan 2   -  ”  -
Uppsala  5   -  ”  -
Växjö  2   -  ”  -

Danmark: 
Rönne på Bornholm 2 patienter
Fredericia og Horsens Sygehuse 
5 patienter

Finland: 
Helsingfors  41 patienter

Norge:     2 patienter
(med reservation, red. anm.)

(I Dialäsen 4/2003 eftersöktes 
information om antalet HHD 
patienter i Norden. Ovan svar 
har inkommit till redaktionen).

Hemhemodialyspatienter 
i Norden december 2003

Grattis Anne! 
Stipendium för donationsutbildning

Transplantationskoordinator Anne Flodén vid En-
heten för transplantation och leverkirurgi på Sahl-
grenska Universitetssjukhuset har tilldelats 2003 
års Gelinstipendium för vårdpersonal som är på 
30 000 kronor.

Stipendiet är avsett för en donationsutbildning i 
Barcelona under hösten 2004.  Kursen, ”Advanced 
international training course in transplant coor-
dination”, är den enda avancerade utbildningen i 
världen för transplantationskoordinatorer och den 
sker i samarbete med universitetet i Barcelona.

Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond

Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond instiftades 1981, ett år efter professor Lars-Erik Gelins bortgång. 
Lars-Erik Gelin (1920 - 1980) innehade den första professuren i transplanta tionskirurgi i Sverige. Fram till sin död var 
professor Gelin verksam som chef för kirurgklinik 1 och transplantationsenhe ten vid Sahl grenska sjukhuset i Göteborg. Hans 
insatser för transplantationsverksamheten i Sverige har varit banbry tande. Redan under slutet av 1960-talet byggde professor 
Gelin upp en särskild transplantationsenhet vid Sahlgrenska sjukhuset som snabbt utvecklades till en av de ledande i världen 
för njurtransplantationer. 

Fakta

Anne Flodén
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Vår träningsavdelning ligger i centralblocket, 
granne med njuravdelning och institutions-

dialysen. Vi har fem hemodialysplatser men tränar 
i regel bara på två av de platserna. De övriga an-
vänds till backup för de patienter som är hemma; 
om de skulle få problem, antingen medicinska eller 
tekniska. På avdelningen har vi också PD-träning 
och vår uremikoordinator har sin arbetsplats här. 
Vi har idag ca 40 patienter med PD-behandling. 

Personalstyrkan till dessa nästan 80 patienter är 
sex sjuksköterskor, (tre arbetar med hemhemo-
dialys och tre med PD), sekreterare, avd före-
ståndare och en läkare. Tillsammans med insti-
tutionsdialysen har vi tre dialystekniker anställda 
som hjälper oss med nyinstallationer och service 
av dialysmonitorerna. I behandlingsteamet ingår
också kurator dietist och sjukgymnast.

Hembesök
En träning tar i regel drygt två månader och inleds 
ofta med ett hembesök med kurator, tekniker och 
sjuksköterska. Vi försöker också redan då planera 
bostadsanpassningen och har kontaktat med för-
medlingsorganet i kommunen. Vi kontrollerar 
vattentillgång och tar odlingar på vattnet. Det är 
speciellt viktigt att göra detta redan nu om man 
inte har kommunalt vatten och avlopp. Under 
träningstiden görs sedan de ändringar som behövs 
för att kunna ha dialysen hemma. Vi försöker att 
inte göra så stora ändringar och de fl esta patienter 
väljer att ha sin maskin i sovrummet. Vattenfi l-
terna installeras ofta i en garderob eller liknande 
utrymme. Vattnet behandlas med avhärdning, kol 
– partikelfi ltrering och revers osmos. Vi använder 
Fresenius dialysmonitorer och på dessa fi nns ett 
sterilfi lter, diasafefi lter, som den färdigblandade 
dialysvätskan passerar genom. Vi har detta fi lter för 
att få så bra vattenrening att även hemdialyspatien-
terna ska kunna dialysera med högpermeabla fi lter.

Själva utbildningen sker i samband med dialysbe-
handling och patienten har samma sköterska hela 
tiden. Patienten bestämmer, tillsammans med sin 
sjuksköterska, hur ofta han/hon ska ha behandling, 
vanligtvis 3-4 ggr per vecka. Man får lära sig så 
mycket att man kan klara sig helt själv, vilket också 

en del patienter gör. Vi 
försöker träna olika 
komplikationer som t. 
ex blodtrycksfall, elav-
brott, shuntkoppling 
mm. Vi har alla typer 
av accesser även om 
det är vanligast med 
AV-fi stel. Alla patien-
ter får lära sig att sticka
sig själva, och de som
har CDK får lära sig
att ta hand om den. 
Detta försöker vi få av-
klarat så fort som möj-
ligt, eftersom det är
något som alla tror är
väldigt svårt att klara. När träningen är klar
är sjuksköterskan med några timmar vid första
behandlingen hemma. Patienten kommer sedan
på sitt första återbesök efter ca en månad. Där-
efter glesas ofta besöken ut och patienten kommer 
på kontroll ca 3 ggr/år. Dessemellan har vi telefon-
kontakt.

Blodprover per post
De fl esta patienter tar sina blodprover själva före 
dialysstart. De har en liten centrifug hemma och 
centrifugerar proven för att sedan skicka dem 
med posten till laboratoriet. Svaren går till oss på 
avdelningen och vi skickar dem vidare till patien-
ten. Prover kontrolleras en gång/månad efter ett 
särskilt schema. Patienterna mäter också regel-
bundet Kt/v. Dialystiderna bland dessa patienter 
ligger mellan 15 – 48 timmar per vecka. 70 % av 
patienterna kör dialys mer än 3 ggr i veckan. Det 
varierar mellan 3-7 ggr/vecka.  De som får fl est 
timmar behöver ofta inte äta fosfatsänkande medel.

Allt material som behövs får patienten från sjuk-
husapoteket i Lund. Patienten beställer på en 
speciell lista per brev, fax, telefon eller via mail. 
Detta gäller både mediciner och dialysmaterial 
som fi lter och slangar mm. Patienten får leverans 
med 3-6 veckors intervall.  Leveransen av ma-
terial sköter sjukhusets transportservice. Det är 
många mil som lastbilen kör under ett år till alla 

TEMA HHD

Hemhemodialys enligt Lundamodellen

Text av

Lena Krützén, 
avdelningsföreståndare på Hem-
dialysen, Universitetssjukhuset i Lund, 
Sverige
lena.krutzen@skane.se

På Hemdialysen i Lund har vi sedan början på 1970-talet haft hemhemodialys som 
ett behandlingsalternativ för njursjuka patienter. Vi har genom åren tränat mer än 
200 patienter till denna behandlingsform, och i dagsläget har vi 37 patienter. Vår yngs-
ta patient är 14 år och vår äldsta är 70. Den patient som haft (och har) dialys längst 
startade sin behandling hemma 1973 och har förbrukat fyra generationer dialysmoni-
torer och är still going strong, som vi kan se på framsidan av detta nummer av Dialäsen.

Foto: Mikael Palmgren, Klockaregårdens Film

Mattias och ssk Liisa Julkunen under dialysträning. 
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våra patienter, både med hemhemodialys och PD.

Kostnadseffektiv behandling
Hemhemodialyspatienterna kommer från hela Skå-
ne, Blekinge och södra Halland, vilket är vårt nor-
mala upptagningsområde. Vi har dock patienter 
också utanför detta område. Det spelar inte så stor 
roll var patienten bor, eftersom de är hemma och 
det inte blir fråga om en massa resor till sjukhus 
för behandling. Det är endast under träningsperio-
den som patienterna får lite långa resvägar. Många 
långväga patienter bor på vårt patienthotell mellan 
dialyserna under veckan. Eftersom det bara är ca 
10 % av alla dialyspatienter som kan ha bloddialys-
behandling hemma är det viktigt att man har ett 

Att dialysera hemma i stället för på sjukhus ger 
många fördelar. Patienten slipper resorna till 

sjukhuset, får en bättre egenkontroll, får längre 
behandlingstider och kan själv bestämma, när dia-
lyserna skall ske. Patienten kan återgå eller fortsätta 
med sitt yrkesverksamma liv. Nackdelen är att det 
ger patienten en del merarbete, men som ofta tar 
mindre tid i anspråk än resorna till kliniken.
Det är hela tiden patienten som är ansvarig för be-
handlingarna. Om det fi nns en närstående kan han/
hon fungera som en slags handräckare. Har inte den 
närstående möjlighet att hjälpa till, går det mestadels 
att ordna en utomstående person genom kommunen. 
Patienter, som väljer att dialysera sig själva utan as-
sistans, har ofta ett larm kopplat till kommunen, som 
extra trygghet om något skulle inträffa. Vid detta 
besök brukar jag gå igenom med patienten och den 
närstående de sociala rättigheter, som är förknip-
pade med att dialysera i hemmet, samtidigt som jag 

stort underlag för att man ska få lite rutin på att 
utbilda och följa upp dessa patienter. Detta är också 
viktigt om man ser till ekonomin. Hemhemodialys 
är ju den mest kostnadseffektiva dialysbehand-
lingsformen speciellt när man har många patien-
ter. Vi kalkylerar med en behandlingskostnad på 
ca 1500* kronor. För oss som dagligen arbetar 
med dessa patienter är det inte ekonomin som är 
det viktigaste utan patienternas välbefi nnande.

* Red.anmärkning: Behandlingskostnad inkluderar personalens 
löner, maskinen, eventuell sjukhusvård, lab mm. Lunds HHD 
har tagit utfallet på sin budget och sedan beräknat vad en 
dialys kostar. Materialet till en dialys kostar mellan 500-800 kr 
beroende på t ex vilket fi lter som används.

etablerar kontakt med den närstående, som jag inte 
mött tidigare.

Aktuella sociala rättigheter:

Bostadsanpassningsbidrag
Bidrag kan sökas för den ombyggnad i hemmet, som 
anses nödvändig. Ansökan görs efter det hembesök, 
som sker i början av hemdialysträningen. Ansökan 
sändes till den kommun, där patienten är mantals-
skriven.

Handikappersättning
Bidrag från Försäkringskassan:  Berättigad är den 
patient, som är mellan 19 och 65 år. Ersättningen 
avser att täcka de merkostnader som uppstår vid 
hemhemodialysbehandlingen. Exempel på mer-
kostnader är högre förbrukning av energi, vatten-
kostnad, kostnader för specialmat mm. En speciell 

Kuratorns roll på hemdialysavdelningen

TEMA HHD

Text av 
Kurator

Marie-Louise Ekelund, 
Lunds Hemhemodialysavdelning,
Marie-Louise.Ekelund@skane.se

När patienten står på väntelistan för att starta med hemhemodialysbehandling, 
görs ett hembesök tillsammans av dialystekniker, den sjuksköterska som kommer att 
träna patienten och kurator. Detta besök i hemmet görs dels för att träffa patienten 
i hemmiljö, dels för att träffa patientens närstående. Eftersom teknikern är med 
diskuteras också de åtgärder som skall vidtas för att kunna installera dialys-
apparaten i hemmet. Det är viktigt att patienten och den närstående blir medvetna om 
vad det innebär att ha behandlingen i hemmet och blir informerade om både för- och 
nackdelarna.
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bilaga har utarbetats, som bifogas pa-
tientens ansökan. Ansökan sändes till 
försäkringskassan.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
För anhörig som under några tillfällen 
deltar vid dialysträningen på sjukhuset 
utgår ersättning motsvarande förlorad 
arbetsförtjänst. För att ersättningen 
skall kunna utbetalas krävs ett intyg från 
arbetsgivaren där löneavdraget framgår. 
Detta intyg lämnas till kurator, som 
sköter handläggningen. Ersättningen 
utbetalas av Region Skåne enligt rikt-
linjer. Ansökan göres till landstinget. 

Anhörigbidrag
Om hjälp kommer att krävas av närstå-
ende, kan ansökan om ersättning till 
denna person göras. Det är bistånds-
handläggaren i den kommun där pa-
tienten bor, som handlägger detta.
Storleken på bidraget varierar mycket 
från kommun till kommun. I vissa 
kommuner erbjuds anställning, i andra 
utgår istället ett bidrag, och i en del 
kommuner utgår ingen ersättning alls. 
Det är viktigt att man tidigt tar reda på hur det 
förhåller sig i den aktuella kommunen. Ansökan 
till kommunen.
Jag går igenom dessa förmåner under träningens 
gång både med patienten och den närstående. De 
får också skriftlig information om detta, eftersom 
det alltid är bra att både få skriftlig och muntlig 
information. 
Som kurator anser jag det viktigt att hålla kontakt 
med patienten och den närstående under tränings-
tiden. Att bli kroniskt sjuk innebär en kris för hela 
familjen. Ofta har familjemedlemmarna kommit 
olika långt i sin krisbearbetning. Det gäller att 
kunna möta dem och stödja dem, där de befi nner 
sig. Den närstående kan känna sig bunden och mås-
te kunna ges möjlighet till avlastning. Ofta har de 
närstående jobb att sköta och det kan innebära att 
de ibland måste få möjlighet att åka hemifrån, t.ex. 
tjänsteuppdrag. Då erbjuder vi patienten att komma 
till sjukhuset för att få några dialysbehandlingar. Vi 
bör också uppmuntra patienten och de närstående 
till semesterresor i Sverige och utomlands. Hela 
hemdialysträningen går ut på att patienten är den 
ansvarige, som skall bli kompetent och trygg för att 
själv kunna utföra sin behandling i sitt hem. 

Att dialysera hemma är en bra behandlingsform 
och ger god livskvalitet. Patienten mår bra och har 

möjlighet att bestämma över sitt liv. Dialysfamiljen 
behöver dock mycket stöd och måste känna och veta 
att de när som helst kan vända sig till sjukhuset. Det 
är viktigt att alla teammedlemmarna är uppmärk-
samma på hur patienten och den anhörige mår, så 
att vi kan stötta dem, om något skulle inträffa. När 
patienterna kommer på sina årskontroller träffar jag 
dem.
Stöd och möjlighet till nära kontakt med teammed-
lemmarna på hemdialysavdelningen är en förutsätt-
ning för att behandlingen i hemmet skall gå  bra.

TEMA HHD

Foto: Mikael Palmgren, Klockaregårdens Film

Tekniker Håkan Karlsson installerar maskin i hemmet. 

Metoder för kuratorsarbetet: 
Psykosociala insatser i form av utredning, bedömning och behand-
ling. Behandlingen består av motivations – kris och stödsamtal. 
Socialutredning kan vara aktuell i samband med bedömning inför 
t.ex. hemhaemodialysbehandling.
Socialt stöd till närstående i samband med omfattande medicinsk 
behandling, vilken kan innebära  stark psykisk stress för hela 
familjen.
Socialrättslig information och rådgivning
Samarbete med olika myndigheter för samordning av insatser, t.ex. 
landsting, försäkringskassa, socialtjänst och arbetsförmedling.
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I augusti 2000 startade
vi ett självdialyspass i 

projektform, och ett år 
därefter, i augusti 2001 
började vi förbereda för 
hemhemodialys. Det be-
rodde på att några av 
patienterna som lärt sig
sin behandling inte ville
vara kvar på sjukhuset,
då de ”ändå gjorde allt
själva”. I maj 2002 star-

tade vi den första patienten hemma, och idag har vi 
sex patienter i hemhemodialys som sköter sig helt 
själva.
Dessa patienter dialyserar sig alla mer än de gjorde då 
de gick på sjukhuset. Hemma ligger dialysdosen på 
18-40 timmar/vecka. Sex självdialyspatienter sköter 
sig själva här på sjukhuset, och två av dessa dialyse-
rar sig tre timmar fem gånger per vecka. De går på 
kvällspasset tre kvällar/vecka, och två gånger/vecka 
lånar de våra träningsrum. Cirka 15 patienter står på 
kö för att börja träna för själv eller hememodialys.

TEMA HHD

Några av patienterna ville inte vara kvar på sjukhuset......

Artikeln skriven av

Britt-Louise Allenius och 
Maria Ageborg, 
sjuksköterskor på hem- och själv-
dialysen, Karolinska sjukhuset.
Stockholm, Sverige

Vi hade några patienter på Karolinska sjukhuset som var motiverade att lära 
sig mer om sin sjukdom och framförallt om sin behandling. De hade också 
önskemål om mera fl exibla starttider eftersom de som går på vårt kvälls-
pass ofta kommer direkt från arbetet till dialysen. Vi hade också själva in-
tresset av att lära ut mer till patienterna. Vi var ganska säkra på, att de kunde 
ta mer ansvar för sin behandling och sjukdom än vad de hade gjort hittills.

En naturlig skillnad

www.innohep.com
För mer information se FASS eller kontakta LEO Pharma Nordic.

Hemodialys, tromboembolibehandling och trombosprofylax

tinzaparin
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Foto: Ingela Wåhlstrand

Maria Agborg och Britt-Louise Allenius
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Några synpunkter från de patienter som är hemma:
- Det tar tid, men jag bestämmer själv när jag vill 
dialysera, det ger större frihet.
- Sover bättre, mindre myrkrypningar
- Äter bättre, maten smakar mer och aptiten ökar
- Inte törstig
- Slipper sjukhuset och oron över vem som ska ta 
hand om mig

Bemötande patient – sjuksköterska
För att uppnå en lyckad undervisning/träning är 
det viktigt hur vi bemöter patienten. Varje patient 
tränas av en och samma sjuksköterska under sex till 
åtta veckor.
Det är viktigt att snabbt skapa en relation till pa-
tienten, lära känna varandra, få förtroende. Avsätta 
ordentligt med tid; om patienten är orolig och stres-
sad har han svårt att ta in ny kunskap.
Lugn, ostörd och trivsam miljö underlättar. Viktigt 
att vi som sjuksköterskor vågar lita på patientens 
egen kapacitet och förmåga. Låta patienten ta över 
ansvaret för sin sjukdom och behandling successivt, 
”stå med händerna på ryggen”, vilket är svårt för 
sjuksköterskor!

Om man inte vill ha den hemma…..
Alla har inte möjlighet eller vill inte ta hem sin 
dialysbehandling. På våra dialysenheter fi nns det 
idag inte utrymme för att dialysera oftare eller när 
patienten själv önskar. För de patienter som vill lära 
sig sin dialysbehandling själv och gå korta dagliga 
eller längre nattdialyser är endast alternativet idag 
att ha den hemma.
Vi önskar att vi i framtiden ska kunna erbjuda dialys-
patienterna ett självdialyspass med öppettider dygnet 
runt, där de själv bokar sin dialys. Det vill säga att 
komma och dialysera hur ofta och när de själva 
önskar. Det gäller bara att skapa de rätta förutsätt-
ningarna; att i praktiken utföra en hemhemodialys 
men på annan plats.

Vår fi losofi 
Vår fi losofi  är att patienten själv ska ta ansvar
för sin sjukdom och behandling. Att han/hon 
själv får kunskaper om och kontroll över sin 
behandling tror vi minskar känslan av stress 
och vanmakt över att vara beroende av andra.
Vi, sjukvårdspersonal, är ofta stolta över att vi 
sätter patienten i centrum och det är säkert bra 
för många. Men fl era patienter skulle nog hellre 
se sig själva som en i teamet, när det gäller vård 
och behandling av den egna sjukdomen. Det
här är ett synsätt som vi är ovana vid och det
innebär en balansgång. Det bygger på samspel och 
förtroende mellan sjuksköterska och patient, att vi 
vågar lita på patientens egen förmåga, kraft och rätt 

att själv fatta beslut om sin egen vård. Förutsättningen 
är, att vi kan erbjuda ett bra utbildningsprogram som 
patienten aktivt tar del i utifrån sin egen förmåga.

Hur ofta och hur mycket dialys?
Idag fi nns det studier som visar att patienterna mår 
bättre av att sköta sin behandling själva. Men det 
är inte det enda för att nå ett lyckat resultat. Att
man kan öka dialysdosen till 18-20 timmar/
vecka eller mer gör att patienterna mår bättre 
och orkar mer. Det visar många studier (cirka 
300 studier fi nns rapporterade från framförallt 
Canada, USA, Italien, Belgien, Holland och Frank-
rike).
De erfarenheter vi har av våra patienter är att de 
själva väljer att gå oftare än tre gånger/vecka.
De upplever en så stor positiv skillnad, att ingen 
av dem kan tänka sig att återgå till tre gånger/vecka. 
Detta överstämmer väl med den studie som pu-
blicerades i somras i AJKD, ”The London Daily/
Nocturnal Hemodialysis study” av Robert M Lindsay 
et al. 
Vi kommer själva att följa upp våra patienter med 
hjälp av livskvalitetsformulär, SF-36.

TEMA HHD

.....då startades Avancerad egenvård i hemmet 

Foto: Johan Flodin

Mahmut Dirok väljer att dialysera hemma. 

Manusstopp för 
Dialäsen 2/2004

22 mars 2004
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På 1990-talet började vi fundera på möjligheten 
till hemhemodialys på nytt, när en del av våra 

patienter hade svårigheter med att få hemodialys-
behandling som passade ihop med arbetet. Den allt 
längre behandlingstiden hade ökat kravet på ett 
mera individuellt schema för dialys. Det fanns också 
andra orsaker till att vi började tänka på hemdialys. 
Patientantalet ökade årligen och peritonealdialys 
lämpade sig inte för alla patienter. Utvecklingen av 
den tekniska vården samt allt enklare och säkrare 
dialysapparater spelade en stor roll, och naturligtvis 
hade vi på samma gång som mål att begränsa kost-
naderna för dialysbehandlingen.

På hösten 1997 tillsattes på vår klinik en arbets-
grupp, vars uppgift det var att lägga grunden för 
hemhemodialysverksamheten. Samma höst gjorde 
vi en studieresa till Universitetssjukhuset i Lund där 
vi följde undervisningen av hemhemodialyspatien-
ter.  På våren 1998 besökte vi Stichting Thuisdia-
lyscenter i Utrecht, Holland. båda dessa centra har 
lång erfarenhet av att undervisa och träna patienter 
för hemhemodialys.
I april 1998 började vi undervisa våra patienter, och 
den första patienten blev hemsänd i slutet på maj. 

Organisation i hemmet
Som hemhemodialysapparat valde vi Gambro AK 
95. Vid valet av dialysapparat har det fungerande 
samarbetet med maskintillverkaren varit avgö-
rande.

Dialysteknikern och den vårdare som undervisat 
patienten gör ett hembesök där man tillsammans 
med patienten planerar hur hemodialysen skall 
fungera hemma. Patienten får hem dialysmonitorn, 
vattenreningsmaskinen och allt annat material som 
behövs vid behandlingen. De omändringar som bör 
göras hemma utförs innan patienten påbörjar sin be-
handling. Dialysmaterialet levereras hem varannan 
månad. Hemdialyspatienten går på kontrollbesök 
på kliniken med sex till åtta veckors mellanrum. 
Då tar man blodprov och patienten träffar läkaren. 

Varannan vecka går patienten till närmaste hälso-
vårdsstation och lämnar blodprov. Patienten har ett 
mobiltelefonnummer på vilket han alltid kan nå 
dialysskötaren.

Patienten ensam hemma
Vår första patient, som utförde sin behandling helt 
självständigt, utan assistent, skrevs ut i maj 1999 och 
han är fortfarande hemma. Erfarenheterna av detta 
har varit mycket uppmuntrande och nu för tiden 
rekommenderar vi hemhemodialys till den största 
delen av patienterna. Det fi nns många par där båda 
jobbar utanför hemmet, och då kan hemhemodialy-
sen tidvis vara mycket påfrestande för assistenten.
Vi har undervisat pensionärer, diabetiker och patien-
ter med kraft till att själv utföra sin dialysbehandling 
hemma. De patienter som är helt ensamma hemma 
har klarat sig till och med bättre än de patienter 
som har en assistent. Patienten får redan från första 
början bära ansvaret för sin vård helt själv och kon-
centrerar sig således mycket mera, så att han inte gör 
de fel som annars är mycket typiska för nybörjare. 

Resultat så här långt
Det har gått fem och ett halvt år sedan verksamheten 
påbörjades. Under denna tid har vi undervisat 91 
patienter till att utföra sin dialys hemma, och för 
tillfället har vi 41 patienter hemma. Orsaken till 
att hemhemodialysbehandlingen avslutats är: njur-
transplantation i 42 fall och fyra dödsfall. Behand-
lingen har inte varit orsaken till patienternas död. 
Fyra patienter har avslutat behandlingen hemma 
på grund av patientens eller assistentens personliga 
problem.

Av de nuvarande patienterna är 13 på transplanta-
tionslistan, nio måste tillbringa resten av sina liv i 
dialysbehandling, 11 patienter är tillfälligt borta från 

TEMA HHD

Hemhemodialys i Helsingfors

Text av

Riitta Muroma-Karttunen, 
HUCS Nefrologiska kliniken, 
Hemhemodialysen vid Helsingfors 
Universitetscentralsjukhus.

Vid nefrologiska kliniken på HUCS (Helsingfors 
Universitetscentralsjukhus) fi nns en speciell av-
delning för att undervisa patienter om hemhemo-
dialys. I nästan 20 år har vårdpersonalen under-
visat patienter att självständigt utföra sin hemo-
dialys. Möjlighet att själv utföra sin behandling 
har hemodialyspatienten haft på två öppenvårds-
enheter ute på stan. Redan på 1970- och 1980-talen 
hade vi sporadiskt hemodialyspatienter hemma.

Patienten sköter sin dialys hemma. 
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transplantationslistan, och för åtta patienter pågår 
utredning angående en tänkbar transplantation.
20 patienter dialyserar sig tre gånger i veckan, på 
samma sätt som på sjukhuset, 21 patienter har läng-
re dialysbehandling än vad minimibehovet kräver, 
fyra patienter har valt nattdialys och 27 patienter 
utför sin dialys helt självständig, utan assistent. 
Bland de patienter som själva utför sin dialysbe-
handling hemma har det inte funnits några pro-
blem med att patienten skulle ha försummat sin 
behandling. Patienterna är ibland trötta på dialys 
och vi erbjuder alltid en trött patient möjligheten 
att emellanåt komma till kliniken som ”turist”, till 
en färdig påklädd dialysmaskin; men för detta har 
det i allmänhet inte funnits något behov.

Om patienten tidigare har haft problem i par-
förhållandet, förbättras inte detta av att behand-
lingen påbörjas hemma. Tvärtom, om patientens 
krafter redan är obetydliga, kan behandlingen 
kännas tung. Men om förhållandet mellan familje-

TEMA HHD

Illustration: Calle Ahren

medlemmarna har varit någorlunda problemfritt, så 
kan hemdialysen till och med föra familjemedlem-
marna närmare varandra. Assistenten uppskattas på
ett nytt sätt och samhörigheten omprövas. I vissa 
familjer garanterar dialysbehandlingen att den jäkt-
ade pappan tillbringar mera tid hemma.
Vi har upptäckt, att patienterna i hemhemodialys 
inte vill avsluta sin behandling hemma, när den en 
gång påbörjats.  

Val av patient
Hemhemodialysbehandling lämpar sig för ett fl ertal 
olika patienter. Det viktigaste är att patienten är mo-
tiverad. Många slags patienter i olika ålder och med 
olikt hälsotillstånd har klarat av undervisningspro-
grammet enligt fastslagen tidtabell och utan större 
problem, så dessa patienter måste ha både motiva-
tion och vilja till att vårda sig själva. Utbildning-
bakgrund är inte en avgörande faktor om patienten 
kommer att klara sig hemma eller inte.
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Beredningsformer och styrka:
•  Kapslar: 0,25, 0,5 och 1,0 µg. 100 st.
•  Injektionsvätska: 2 µg/ml (för i.v. bruk). 10x0,5 ml, 10x1 ml.
•  Droppar: 2 µg/ml (en droppe ger 0,1 µg). 20 ml.

För mer information se FASS eller kontakta LEO Pharma Nordic, 
Box 404, 201 24  Malmö. Telefon 040-35 22 00.

Etalpha® är en aktiv D-vitaminmetabolit för behandling av
sjukdomar orsakade av störningar i kalciummetabolismen.

Referens 1: N. Hamdy et al. BMJ 1995; 310: 358-63
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Etalpha® förhindrar 
att PTH-halten i blodet 
blir för hög1

TEMA HHD

Flip-Chart support för HHD-patient

Flipovern vi använder oss
av i vårt träningspro-

gram har vi själva utformat
efter tips och idéer vi fi ck
på vår studieresa till Cana-
da 2002. 

Vi har gjort ett material 
som är lätt för patienten 
att följa steg för steg hur 
man förbereder maskinen, 
primar, sticker sig själv,
startar sig och avslutar be-
handlingen. Vi kände att 
patienten oavsett ålder, ut-

bildning, social bagrund och nationallitet ska ha 
samma chans och möjlighet att lära sig sköta sin 
egen behandling och fl ipovern ska även vara ett stöd 
när de kommit hem med maskinen.

Då vi gärna delar med oss av vårt material kan in-
tresserade höra av sig till oss, då möjlighet fi nns att 
köpa den: 
E-mail: marie.lindelof-wastesson@lio.se eller 
maria.elenstahl@lio.se 
Hem-HD enheten, Garnisondialysen, US Linköping.
Telefon: 013-224132. 

 

På EDTNA-kongressen i Birgmingham England i september
2003 hade vi äran att få med en poster om vårt utbild-
ningsmaterial till HHD-patienter. Konkurrensen var stor över 
200 inlämnade abstract och endast ett 40-tal kom med så vi 
kände oss mycket stolta. Att vi sedan fi ck stipendium för vårt
abstract 500 Euro från Dicamed gjorde inte saken sämre.
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Riktlinjer 
Vi startade dagen med att göra upp riktlinjer för 
nätverket och hur styrgruppen skulle arbeta vidare. 
Vi bestämde att gruppen skulle träffas 1 ggr/termin 
och att mötesplatsen skulle rotera mellan enheterna. 
Medlemmarna i gruppen ska ha en aktiv HHD-
verksamhet d v s ha en befi ntlig träningsverksamhet 
inte enbart en eller två patienter. 
Vi ska jobba för att stärka HHD-verksamheten 
nationellt samt öka samarbetet genom att utbyta 
erfarenheter och sprida vår kunskap. Vi ska ha en 
stödjande funktion bl.a. för enheter som är i start-
groparna. Ett stort mål är att arbeta för att HHD 
ska fi nnas som ett alternativ för alla patienter oavsett 
var man bor i landet genom ett ökat samarbete med 
kliniker som inte har HHD.
Vi anser att ett ökat samarbete med RNJ – ”Njur-
funk” skulle gagna patienterna, så de blir mer 
upplysta och får regelbunden information. Vi vill
arbeta för ett bra samarbete mellan sjuksköterskor, 

kuratorer och läkare då hela teamet
runt patienten är viktigt. Vartannat 
möte i styrgruppen ska ha någon 
form av tema exv. inriktat för kura-
torer, läkare eller paramedicinare.

Eftermiddagen ägnades åt att diskutera
ämnen som kommit upp sedan förra 
träffen.
Vi blev tillfrågade av styrelsen för 
SNSF om vi ville arrangera en HHD-
Worshop på Vårmötet i Malmö Det 
tyckte vi var en mycket bra idé och 
ett bra tillfälle för oss att göra reklam 
och informera om HHD som ett bra 
alternativ för njurpatienterna oavsett 
var man bor i Sverige. 
 
Hur ska HHD verksamheten se ut i Sverige? 
Denna fråga diskuterades länge, då 
vi fått många förfrågningar från små 
sjukhus med endast en eller två pa-
tienter som lämpliga HHD-patienter.
Vi anser att den bör koncentreras till
större kliniker t.ex. universitetssjuk-
hus alt. regionsjukhus som då täcker 
ett större geografi skt område. Vi tror 

det är svårt att bibehålla kunskap och kompetens om 
man har för litet patientunderlag.
Antalet lämpliga patienter för HHD ligger idag på 
ca 10 % av alla dialyspatienter. Ett bra alternativ för 
andra mindre sjukhus är att starta upp självdialysen-
heter eller självdialyspass. Patienterna måste överlag 
bli mer medvetna om sin sjukdom, ta ett större 
egenansvar över sin behandling även om det bara är 
att hålla på stickhålet efter dialysen eller bädda sin 
egen säng. 
Vi tog även upp frågan varför är det så svårt att ”inte 
hjälpa till”? Hur ska vi få kollegor att låta patienterna 
ta mer ansvar och låta dem göra det de kan själva. 
Det är ett problem som alla inom njursjukvården 
borde tänka på.
Vidare diskuterades om vi ska ordna en patientresa 
för HHD-patienter till något varmare land. Karo-
linska sjukhuset har goda erfarenheter av en Kreta 
resa i september 2003. Nästa Nätverksträff är i 
februari 2004.

TEMA HHD

Rapport från styrgruppsmöte för HHD

Text av 
Nätverket för Hemhemodialys, genom 

Ylva Skogh 
Akademiska sjukhuset, Uppsala, 
Sverige
Kontaktperson:

Marie Lindelöf Wastesson
marie.lindelof-wastesson@lio.se

Nätverket för Hemhemodialys (HHD) i Sverige bestämde under träffen i Ronneby 
i maj 2003 att bilda en styrgrupp, där representanter från de sjukhus som har 
befi ntlig HHD-verksamhet skulle ingå med minst en person. I oktober träffades vi 
i Linköping på Garnisondialysen. Vårt mål var att utforma riktlinjer och diskutera 
vad vi i framtiden ville jobba med och utveckla i gruppen. Deltagarna bestod av 
representanter från Linköping, Uppsala, Karolinska sjukhuset och Lund. 

Illustration: Calle Ahren
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M åndag, onsdag och fredag har vi två dia-
lyspass, övriga dagar har vi endast ett pass, 

söndagar stängt. Ingen beredskap fi nns för dialys 
på övriga tider. 
Vi är totalt 17 sjuksköterskor varav de fl esta arbetar 
deltid, två underskötersketjänster, en avdelningschef 

som även är biträdande verksamhetschef, en dialys-
tekniker samt tre läkare som är kopplade till dialysen.
Sjuksköterskorna arbetar enligt ”tvättstugeschema” 
det vill säga var och en lägger sitt eget schema, dock 
två helger av fem. 

"Njurskola"
Alla sjuksköterskor har ett 
eller fl era ansvarsområden, 
exempelvis access eller om-
vårdnadsdokumentation.
De sjuksköterskor som arbetar på dialysen är PAS 
PatientAnsvarigSjuksköterska för minst två patien-
ter. Vi har även börjat samarbeta med mottagnings-
sköterskan så att en PAS från dialysen utses redan 

under tiden som patienten går på mottagningen. 
Detta hoppas vi ska leda till en tryggare och mer 
välinformerad patient. För att blivande dialys-
patienter och dess anhöriga skall känna sig trygga 
och delaktiga i vården har två av sjuksköterskorna 
en njurskola. Inbjudna gäster kan vara sjukgymnast, 

patient med dialyserfaren-
heter från ex: hemdialys, 
representant från njursju-
kas förening.

Varje måndag samlas ku-
rator, dietist, läkare, mot-
tagningssjuksköterska, dia-
lyssjuksköterska och sjuk-
gymnast, för att vid behov 
gå igenom patienternas 
hela livssituation, detta kan
bli ett avstamp för vidare 
behandling.
En gång i månaden har 
vi accessrond där en sjuk-
sköterska tillsammans med 
kärlkirurgerna går igenom 
olika accessproblem som 
uppkommit, samt planerar 
för framtida accesser.

Fika blir naturlig träffpunkt
De patienterna som dialyseras på förmiddagen
får efter dialysstart ett lätt morgonmål, lunch 
serveras efter behandlingen. På eftermiddagen 
fi kar patienterna tillsammans före dialysstart, på

kvällen serveras kvällsmat.
Denna gemensamma eftermid-
dagsfi ka uppskattas av patien-
terna, då det blir en naturlig 
träffpunkt.

Vi tar ofta emot studiebesök från vårdrelaterade 
utbildningar, detta uppskattas mycket och vi försö-
ker göra ett gott intryck av dialysvården. 
Året runt får vi förfrågningar om gästdialyser, vi 

BUDKAVLE

Budkavlen från Karlskrona

Text av

Agneta Eckernäs-Thorell,
avd.chef dialysavd och ställföre-
trädande verksamhetschef på 
basenheten för medicin och 
rehabilitering, Blekingesjukhuset, 
Karlskrona, Sverige

Dialysen i Karlskrona öppnade 1980, med fyra dialysplatser, tanken var då att vi 
skulle fungera som en ”förstärkt hemdialys”. På den tiden hade verksamheten en 
och en halv sjukskötersketjänst, två undersköterskor samt en läkare med stöd från 
nefrolog i Lund. Sedan dess har mycket hänt….. Vår dialysverksamhet ligger i anslut-
ning till övrig medicinsk vård. Vi har idag totalt 12 behandlingsplatser, vi använder 
oss av Baxter´s system 1000 för HD samt Gambro´s AK200  Ultra S för HDF-on-line. 
Vi har även en Prismamaskin som vi kan använda för plasmaferes. 

      Foto: Claes Johansson, MTA
Personalen på dialysen i Karlskoga

"Vi försöker motivera till egen-
vård, och njurskolan ökar för-
ståelsen för dialyssituationen."
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Fördelarna med 
Fragmin vid hemodialys

• Godkänd bolusdos.1

• Mindre påverkan på kolesterol och triglyceridvärden än heparin.2, 3

• Kortare kompressionstid än heparin.4, 5, 6

• Doseringsrekommendationer finns för dialys vid akut njursvikt.1

Fragmin är ett anti-trombosmedel.

Beredningsformer och styrkor:

Injektionsvätska 2 500 IE/ml, 10 000 IE/ml,

12 500 IE/ml och 25 000 IE/ml.

För mer information, se FASS eller kon-

takta Pharmacia Sverige AB, Box 501,

183 25 Täby, tel: 08-695 80 00. 

Referenser:
1. Fass 2002.

2. Deuber HJ, Schultz W. Reduced lipid concentrations 
during four years of dialysis with low molecular weight -
heparin. Kidney Int. 1991;40:496-500.

3. Schmitt Y, Schneider H. Low-molecular-weight 
heparin (LMWH): influence on blood lipids in patients 
on chronic haemodialysis. Nephrol Dial Transplant.
1993;8(5):438-442.

4. Anastassiades E, Ireland H, Flynn A, et al. A low-
molecular-weight heparin (Kabi 2165, ”Fragmin”) in 
repeated use for haemodialysis: prevention of clotting 
and prolongation of the venous compression time in 
comparison with commercial unfractionated heparin. 
Nephrol Dial Transplant. 1990;5(2):135-140.

5. Suzuki T, Ota K, Naganuma S, et al. Clinical appli-
cation of Fragmin (FR-860) in hemodialysis: multicenter
cooperative study in Japan. Semin Thromb Hemost.
1990;16(suppl):46-54.

6. Borm JJJ, Krediet R, Sturk A, et al. Heparin versus low
molecular weight heparin K 2165 in chronic hemodialysis
patients: a randomized cross-over study. Haemostasis.
1986;16(suppl 2):59-68.
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Britt, Lena och Helge.

BUDKAVLE

försöker i mån av plats ta emot alla 
eftersom vi uppskattar infl uenser 
utifrån. Dessutom tycker vi att det 
uppmuntrar för våra egna patienter 
att se sig om. 
För oss är det självklart att alla pa-
tienter ska göra vad de kan själva, 
vissa sticker sig själva och klär sin 
maskin, andra bär in sina säng-
kläder. Vi försöker motivera till 
egenvård, och njurskolan ökar för-
ståelsen för dialyssituationen.

Våra framtidsvisioner är att utöka 
verksamheten med PD-mottagning, 
och en egen enhet där patienten 
klarar sin behandling självständigt. 
Detta hoppas vi ska hända inom en 
inte allt för avlägsen framtid.

Budkavlen överlämnar vi nu till 
Skene!
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Dialysen på Danderyds sjukhus AB 
blev inspekterade i december 2003 för 
andra gången under en 3-års period, och 
det var lika spännande som förra gång-
en. Den här gången hade läkemedels-
inspektör Elisabeth Hultqvist med sig 
tre blivande inspektörer, så vi väntade 
oss en extra nitisk kontroll. Vi har lagt 
ner mycket tid på att ta fram ett kvalitets-
system där vi har alla rutiner och instruk-
tioner samlade och lätt åtkomliga för all 
personal på njurkliniken via sjukhusets 
nätverk. Lisbeth Halth, sjuksköterska, 
håller järnkoll på att vi sköter oss och 
reviderar våra rutiner och instruktioner 
med jämna intervall. Hon har hjälp av vår 
systemadministratör Jannike Engblom. 

Både ris och ros
Om man läser i SLS (Svensk Läkemedels Stan-
dard) kapitlet 6 Datoriserade system, så verkar 
det nästan omöjligt att ha ett datoriserat system 
på ett sjukhus. Vi fi ck både ris och ros. Rosen 
för att vi har kommit långt i vårt kvalitetssäk-
ringsarbete och vårt datoriserade system.  Vi fi ck 
i hemläxa att ta fram ett register över alla doku-
ment; att ordna en lista över när alla dokument 
skall revideras; redovisa i ett dokument vilka 
personer som har rätt att ändra i dokumenten 
och redovisa hur lösenordsbyte går till. Det är 
också viktigt att ha ett dokument som beskriver 
hur implementeringen av nya rutiner går till.
 Vi har körkort för våra dialysapparater sedan 
några år, men inspektören saknade ett doku-
ment där det i klartext står att den nyanställda är 
”frisläppt” och kan börja arbeta självständigt. Vi 
bör också ha regelbundna utbildningar i GMP 
(Good Manufacturing Practice) för personalen. 
Den utbildningen hålls lämpligen av den kvali-
tetsansvariga apotekaren. Alla utbildningar skall 
samlas i en utbildningsplan, och allt skall fi nnas 
dokumenterat fi ck vi lära oss!
Vi fi ck anmärkning på att vi inte har några 
termometrar i vårt förråd. Dessutom att vi inte
har några skrivna kontrakt med våra le-
verantörer av dricksvatten dvs. vattenver-
ket, kommunen och driftsavdelningen
på sjukhuset. Vi fi ck i uppdrag att göra riskana-
lyser hur vi skall handla vid brand, vattenavbrott 
och elavbrott. Den kvalitetsansvariga apotekaren 
fi ck i uppgift att skriva i en loggbok varje gång 
hon besöker dialysen.

Jag hoppas att mina anteckningar från inspektio-
nen skall få Er att fundera över hur kvalitetssyste-
met ser ut på Er avdelning. Finns allt nedskrivet 
i prydliga dokument som revideras med jämna 
mellanrum, normalt 1 ggr/ år?

Nya hemsidan och möten
Besök www.mtfd.se och kolla vad som är på 
gång för dialysingenjörer. Du som ännu inte är 
medlem i MTF-D och MTF kan läsa hur man 
anmäler sig.
Regionala dialysingenjörsmöten har organiserats 
i Lund och Stockholm. Planera ett möte i Din 
region också. Pengar fi nns att söka hos styrelsen 
för MTF-D.
Årsmöte blir det på Nordiatranskongressen i Gö-
teborg den 5-6 mars se: www.nordiatrans.org
Dessutom kan du besöka Vårmötet i Malmö den 
10-11 maj  med speciellt program för MTF-D. 
Slutligen EDTNA/ERCA i Geneve den 4-7 sep-
tember. Arbetet med dialysingenjörernas Core 
Curriculum går vidare. Det planeras vara klart  
till kongressen 2005 i Wien.

SVENSK FÖRENING FÖR MEDICINSK TEKNIK OCH FYSIK-DIALYS

Besök av Läkemedelsverket

Text av 

Gunnar Malmström,
ordförande  i Svensk förening för 
Medicinsk Teknik och Fysik-dialys,

MTF-D.
gunnar.malmstrom@mta.ds.sll.se

Bli medlem i 

MTF-D & MTF:

www.mtfd.se
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A tt få in en rutin för att kontrollera nutritions-            
status är ett sätt att upptäcka malnutrition, 

men också en möjlighet att fånga upp patienter 
som är i riskzonen och att då kunna sätta in före-
byggande åtgärder. 

Kronisk njursjukdom är en tärande sjukdom och för 
dialyspatienterna krävs en balanserad protein- och 
energirik kost, för att de inte ska hamna i riskzonen 
för undernäring. Malnutrition är ett tillstånd av ne-
gativ energi- och näringsbalans. Malnutritionspre-
valensen har varit oförändrad sedan 1970-talet då 
problemet började beskrivas på allvar. En anledning 
är att kroniska sjukdomar behandlas bättre tack vare 
medicinska framsteg medan förmågan att behandla 
den sjukdomsassocierade katabola fasen fortfarande 
är otillräcklig.

Nutritionsstatus
För bedömning av patientens nutritionsstatus bör 
följande variabler ingå; vikt, viktförlust, body mass 
index (BMI), energi- och näringsbehov samt doku-
mentation av ätproblem och nedsatt aptit. Det man 
skall ha i åtanke i samband med BMI, är att det är 
ett trubbigt mått, dvs. det tar ingen hänsyn till hur 
kroppsfettet är fördelat. Ett försämrat näringstill-
stånd hos kroniskt sjuka personer sträcker sig ofta 
över fl era år. Därför är det viktigt att ta reda på vad 
han/hon vägde som frisk och vad man har vägt som 
mest. Det är inte ovanligt med 25-50 % ofrivillig 
viktminskning under en fem-tio-årsperiod. 

Att dialyspatienter ofta är otillräckligt nutrierade 
är väl dokumenterat idag. Malnutrition är alltså en 
vanlig komplikation och även en av parametrarna 
för ökad sjuk- och dödlighet hos dialyspatienter. 
Bl.a. ökar dödligheten nästan fem gånger med ett 
serumalbumin <30 g/l. Hög ålder, förekomst av 
hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes är associerade 
med malnutrition. Andra faktorer är låg kroppsvikt 
och dålig handgreppsstyrka. BMI >30 på dialyspa-
tienter har visat sig ge minskad dödlighet jämfört 
med dem som har BMI <20. Muskelmassan är 

starkt korrelerad till 
handstyrkan. För att 
mäta handstyrkan 
kan ett instrument 
som kallas Jamar an-
vändas. Man tar det
bästa av tre värden 
som ”peak value”.
Mätningarna sker 
under muntlig upp-
muntran och i en och samma hand. I en studie 
utförd i Göteborg hade en grupp med peritoneal-
dialyspatienter sämre styrka än den jämförda friska 
kontrollgruppen, i procent mätt 70 % av referens-
värdena. 
Många av dialyspatienterna har också dålig aptit 
som kan bero på illamående, kräkningar och trött-
het vilket leder till lågt energi- och proteinintag. Ett 
bidrag till försämrad matlust kan vara kostföreskrif-
ter, såsom reducerat saltintag, men även att en del 
dialyspatienter har förändrad smakupplevelse.

Ökat näringsbehov
Vid hemodialys förlorar patienten aminosyror, 
glukos och andra vattenlösliga näringsämnen till 
dialysvätskorna. Dialysproceduren i sig kan också 
vara ett katabolt stimulus genom interaktion mel-
lan blod och dialysmaterial. Även den metaboliska 
acidosen är en nedbrytande faktor. Hemodialyspa-
tienter har därför ett ökat näringsbehov. Det rekom-
menderade proteinintaget är minst 1,2 g protein/kg 
kroppsvikt per dygn. Tillägg med essentiella 
aminosyror kan bli nödvändigt för patienter med 
svårighet att uppnå ett tillfredsställande proteinin-
tag. Energibehovet är detsamma som för patienter 
under behandling med proteinreducerad kost (35-45 
kalorier/kg kroppsvikt per dygn). Energin bör tillfö-
ras i form av kolhydrater och fett med förhållandevis 
låg andel mättat fett. 

Vi har undersökt 20 ifyllda status. Bland dessa pa-
tienter var 20 % underviktiga, dvs. hade ett BMI 
<19. Hela 60 % hade mer än ett kriterium som talar 

MALNUTRITION

Att identifi era malnutrition hos kroniska hemodialyspatienter

Text av
Leg sjuksköterska 

Agneta Röhne
Leg sjusköterska 

Ulrika Sigbrandt
Dialysen, Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset/Sahlgrenska, Göteborg

Vi upplever att malnutrition är ett stort problem bland våra 
patienter. På avdelningen började vi därför med nutritions-
bedömning i september 2002. Den blankett som används 
är utarbetad av avdelningens nutritionsgrupp efter en idé 
från dietisterna H Lönnberg och C Helmers Larsson, Njur-
medicinska kliniken, Karolinska Sjukhuset. Gruppen består 
av sjuksköterskor och undersköterskor, i samarbete med 
vår dietist och sjukgymnast. En bedömning görs var tredje 
månad. Då mäts handkraft, viss laboratoriedata tas samt 
en kort kostanamnes. En viktkurva följs också.

Jamarmätning pågår
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för malnutrition eller att de har en ökad risk för 
malnutrition. Något som förvånade oss är att några 
patienter som hade BMI >25 hade mellan två-fem 
ifyllda observandum på nutritionsstatus. Detta visar 
hur trubbigt BMI är som måttstock. 
Det är inget nytt att dialyspatienter är en stor risk-
grupp för att drabbas av undernäring. Detta är väl 
dokumenterat i litteraturen. Många av våra patienter 
har flera av de riskfaktorer som nämns såsom hög 
ålder och hjärtsjukdomar. Av denna, den första sam-
manställningen, får man verkligen klart för sig hur 
utsatta våra dialyspatienter är. Kanske kan denna 
sammanställning ge ökad insikt av behovet av extra 
näring för våra patienter, så att vi kan få budget 
att exempelvis servera näringsdrycker eller frukost 
under behandling, förutom den lunch eller middag 
som patienten äter hos oss. 

MALNUTRITION

FJÄRDE NATIONELLA 
NJURKONFERENSEN

Arrangeras av Njursjukas Förening i Västsverige
23-24 april 2004

Burgårdens Konferenscentrum i centrala Göteborg

Konferensen vänder sig till njursjuka, närstående och personal inom 
njursjukvården.

Program:
Fredag 23 april kl.15.30-18.30
• Utdelning av 2002- och 2003 års Gelinstipendier
  Medverkande professor Michael Breimer, transplantations-
  koordinator Annika Wolfbrandt och läkaren Daniel Lukes.

Lördag 24 april 8.30-17.30
•  Relationer och samlevnad vid kronisk sjukdom
•  Diabetes och njursvikt, nya behandlingsmetoder
•  Fysisk träning vid dialys och transplantation
•  Etiska aspekter vid fördelning av organ för transplantation
• Kombinerad lever- och njurtransplantation ny möjlighet för   
  patienter med antikroppar
• Transplantation av icke blodgruppskompatibla donatorer
•  Visioner inom njursjukvården

Medverkande: Gert-Inge Brander, sexolog och förbundsordförande i RFSFU, 
Dr. Maria Svensson, docent Lars weiss, professor Gunnar Tufveson, sjuk-
gymnasterna Susanne Heiwe, Gunilla Hallste, Elisabeth Bodin, transplanta-
tionskoordinator Marie Omnell-Persson, professor Michael Olausson och 
professor Börje Haraldsson.

Anmälan till Njursjukas Förening i Västsverige
Box 12053, 402 41 Göteborg, telefon 031-365 98 16

Uppdaterad information: 
www.gelinfonden.org/njurkonferens.htm
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Vi är ett medicintekniskt företag med specialist-
kompetens inom njurmedicin och dialys. Nu söker
vi en Produktspecialist. I arbetsuppgifterna ingår:

- Söka upp nya och befintliga kliniker och presentera 
Fresenius produkter inom peritonialdialys.

- Du kommer att ingå i en grupp på fyra produkt-
specialister som alla arbetar mot en gemensam budget.

- I tjänsten ingår även att vara behjälplig vid intern-
utbildning.

- Du kommer att resa inom Sverige ca 120 dagar per 
år med ca 60-80 övernattningar.

Du som söker har sjuksköterskeutbildning i grunden
och gärna erfarenhet från peritonialdialys.

Läs mer och ansök om tjänsten på www.adecco.se

Produktspecialist
till Fresenius Medical Care i Sollentuna

People make the difference

Fresenius Medical Care Sverige AB är ett medicintekniskt företag med spe-
cialistkompetens inom njurmedicin och dialys. Företaget har 22 anställda
och är leverantörer till den svenska sjukvården. Vi strävar efter att med
ledande kompetens, service och innovativa kvalitetsprodukter sätta patienten
i fokus och tillföra ett tydligt mervärde för dess kunder. Fresenius Medical
Care Sverige ABs viktigaste konkurrensmedel är hög kvalitet på såväl med-
arbetare som produkter och tjänster. Genom att alltid välja ledande produk-
ter från rätt leverantör och leverera i god tid enligt kundens kravspecifika-
tioner och förväntningar sätter vi kunden och patienteni fokus.

I denna rekrytering samarbetar vi med Adecco

Dessutom ser vi gärna att du som söker har följande egenskaper:

- Gärna tidigare erfarenhet inom försäljning.

- Flytande engelska i tal och skrift.

- Datakunskap i allmänhet och Officepaketet i synnerhet

Vi tror att du som person är stresstålig, har hög social kompetens,
kunskap om och intresse av att bygga relationer och gillar att
resa i tjänsten. 

För rätt person erbjuds ett intressant och utvecklande arbete i ett
internationellt klimat med marknadsmässig lön, friskvård, subven-
tionerat träningsbidrag och tjänstebil

Frågor angående tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Elisabeth Myrén på
tel 08-598 981 00. Du ansöker via Adeccos hemsida www.adecco.se

Vi ser fram emot din ansökan.

PÅ GÅNG

Nordiatrans kongress, 5-6 mars 2004, Göteborg, Sverige

Njurmedicinskt Regionmöte i Västra Götaland, Norra Älvsborgssjukhus, 

Dialysavdelningen 25 mars 2004, Sverige

Regionmöte, Linköping 1-2 april 2004, Sverige

Fjärde Nationella Njurkonferensen, 24 april 2004, Göteborg, Sverige 

www.gelinfonden.org/njurkonferens.htm 

ANNA , 15-18 maj 2004, Washington DC, USA

Svensk Transplantationsförenings vårmöte, 6-7 maj 2004, Uppsala, Sverige

SNF/SNSFs vårmöte, Välkomna är läkare, sjuksköterskor, dietister, tekniker & farma-

ceuter inom njurmedicin. 9-11 maj 2004 Malmö, Sverige. SNSFs Årmöte 11 maj 2004.

EDTA , 15-18 maj 2004 Lissabon, Portugal

European Working Group on Psychosocial aspects on children with 
chronic renal failure, 26-29 maj 2004, Dublin, Irland

22nd Congress of the Scandinavian Transplantation Society, 
2-6 juni 2004 Århus, Danmark

ISPD, 21/8-1/9 2004, Amsterdam, Nederländerna  

EDTNA/ERCA , 4-7 september 2004 Genève, Schweiz

Dialäsens Chefsdagar, 6-7 oktober 2004 Stockholm, Sverige

Regionmöte, Uppsala 16-17 november 2004, Sverige

Dialäsens Skriva, Tala, Lyssna, Söka!  En dag om kommunikation för personal 

inom transplantation & njurmedicin. 29 november 2004, Nordic Sea Hotel, Stockholm, Sverige

SNSFs vårmöte, 29-31 maj 2005 Linköping, Sverige

EDTNA/ERCA ,10-13 september 2005 Wien, Österrike

Distanskurs på halvfart
- Vård och omvårdnad vid njur-   
medicinska sjukdomar

Det har framkommit önskemål om en ut-
bildning för sjuksköterskor som arbetar med
personer med njursjukdomar. Därför har
institutionen för hälsovetenskap i Boden,
Luleå tekniska universitet, beslutat att starta 
en fristående kurs på 10 poäng. Upplägget 
är utifrån gemensamma tankar och önske-
mål från sjuksköterskor som arbetar in-
om verksamheter med personer som har 
njursjukdom och lärare vid institutionen 
för hälsovetenskap. Kursen kommer att
heta ”Vård och omvårdnad vid njurmedicinska
sjukdomar” och består av två delkurser,
njurmedicin 5 p och omvårdnad vid njur-
medicinska sjukdomar 5 p. Kursen genomförs 
på halvfart v. 45 Ht 2004 till v. 11 Vt 2005 i 
Boden och ges som distanskurs. Behöriga
att söka är legitimerade sjuksköterskor med
grundläggande behörighet.

Sista ansökningsdatum 
för denna utbildning är 040415.
Ansökningsblanketter finns på  www.luth.se 
under fliken ”jag vill bli student”.
Vill du veta mer? 
Maila eller ring Åsa Engström
E-mail:Asa.enhstrom@hv.luth.se 
Telefon: 0921-75 875
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Reagensstickor för dialysavdelningar
• RenalCheckPX-Dialox© (Peroxidtest).
• WaterCheck2-Klor (0,1 mg/liter). Krav i LS.
• WaterSoft-Vattenhårdhet. 

Reagens stickorna förvaras i rumstemperatur.
Enkelt handhavande. Analyserna ger svar inom 1/2 min.
Reagens stickorna för klor och peroxid används för rest 
test efter desinfektion av dialysapparater och vattenrenare.

För mer information, ref. lista, kontakta:
Herbahealth
Björkholmsvägen 214
132 52 Saltsjö-Boo
Tel, fax: 08/715 75 55 (tel.svar)
e-post: gm@telia.com www.herbahealth.nu

Med förlov sagt. Jag har sett bättre – och 
roligare videos. Den här föreställde en 

man som satt på en stol och tappade ur vätska 
ur buken och tappade in ny, samtidigt som han läste 
en bok. Det fungerade bra, sa han, men hoppades att 
bli transplanterad.

Utbildning i påsbyten
I oktober fi ck jag min ”pd” inopererad. Sen var det 
tänkt att jag skulle läggas in i två veckor på sjukhu-
set för att lära mig sköta påsbytena. Jag arbetade då 
heltid på universitetet och vägrade bestämt att lägga 
in mig. Dessutom trodde jag mig om att kunna lära 
mig påsdialysprocessen snabbare än på två veckor. 
En PD-syster skulle bli min lärare. OK, sa hon vi 
bestämmer några tider, så kommer du hit så tar vi 
lektionerna när det passar dig och mig. Så vi satt 
där med våra Filofaxar och bokade utbildningsti-
der. Hon blev sedan min ordinarie kontaktsköterska 
under de tre år jag hade påsdialys. Om det dök upp 

några problem eller jag hade frågor av något slag, så 
var det bara att ringa till PD-enheten där man alltid 
fi ck hjälp och uppmuntran.

Man tänker naturligtvis inte på att påsdialysen 
kräver så stora utrymmen. Kartongerna med vätska 
är skrymmande, och dessutom utrustades jag med 
ett rostfritt bord, stort golvstativ, plåtbricka, blod-
trycksmätare. Sprit och åter sprit, tvål  plus mun-
skydd, plast, omslag och lite till. Efter det att min 
sköterska varit hemma och besiktigat anläggningen 
skulle jag göra mitt första påsbyte själv. Lite nervöst 
kändes det. Det var ändå ett ingrepp i kroppen som 
man skulle göra. Jag hängde upp påsen på stativet 
och började. Plötsligt ropade hustrun som befann sig 
i köket på nedervåningen. Vad gör du? –Jag byter 
påse” skrek jag tillbaka. Det droppar från taket, 
tror du att du har gjort något fel” frågade hon. Det 
hade jag. Jag hade lyckats sticka hål på påsen. Men 
man lär sig.

PÅSDIALYS

Några refl ektioner kring påsdialys

Text av

Bert Stålhammar,
Örebro, Sverige

I Maj 1998 fi ck jag reda på att det var dags för mig att börja med påsdialys. 
Kreatininet hade ökat starkt och njurfunktionen var nere i c:a 6 % berättade min 
läkare i Örebro. Jag visste naturligtvis att någon dag skulle beskedet komma. 
Mina ärvda cystnjurar hade ändå hängt med längre än vad de brukar göra. Jag 
visste inte mycket om påsdialys, och det gör väl knappast någon som inte direkt 
eller indirekt varit engagerad i processen. Så för att ge mig åtminstone ett hum 
om vad det hela handlade om, fi ck jag med mig en video hem. 
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PRESSMEDDELANDE

Att resa
Några dagar senare skulle min hustru fylla jämna 
år, så vi hade bokat teaterbiljetter och hotell i Stock-
holm för att fi ra henne. Jag lastade in kartonger med 
påsar, plåtbricka, stativ plus en massa annat som 
hörde till den nödvändiga utrustningen. När vi 
parkerade i hotellgaraget placerade vi alltihop plus 
våra väskor på varsin liten kärra. Väl uppkomna i 
hotellkorridoren välte min kärra med ett brak. Plåt-
brickan gav sig ut på egen hand och folk öppnade 
dörrarna och undrade vad som stod på; Jag förstår 
dem. Men det var knappast läge heller att tala om 
att jag hade påsdialys och behövde det vi hade med 
oss.
Så småningom lärde jag mig att något stativ inte 
behövdes. Det fanns alltid någon klädhängare, ta-
velkrok eller gardinstång som det går att hänga upp 
en påse på. Påsarna hade jag för övrigt i väska med 
hjul och plåtbrickan lämnade jag tillbaka. Ett väl 
spritat plastunderlag som går att rulla ihop fungerar 
lika bra.

Ofta fi ck man improvisera 
för att klara bytena vid resor. Flygplatsernas handi-
kapptoaletter är stora nog, även om en och annan 
nödig  kund undrar om man har somnat därinne. 
Vid sådana tillfällen tycker man att det rinner oer-
hört sakta. En trädgren i rätt höjd kan vara toppen 
när man är ute, eller en krok på whiteboarden i 
kurssalen när deltagarna gått på lunch..
Varje försommar åkte vi till Cannes i Frankrike ett 
par veckor. Genom PD-enheten på USÖ fi ck jag 
hjälp att beställa påsar så att de skulle fi nnas där 
när jag kom fram. Ibland hände oväntade saker. Ett 
år fanns inga påsar, eftersom de som skulle ta emot 
dem inte var på plats, varför chauffören tog dem 
med tillbaka. I Cannes fi nns tre Baxtercentraler så 
det gällde att hitta rätt, innan jag fi ck mina påsar. 
Jag hade då lagt ner ett par extra påsar i mitt hand-
bagage vilket inte gillades av fl ygplatspersonalen. 
Efter mycket övertalning fi ck jag emellertid ta med 
dem i en särskild plastpåse. Förvarade på ett särskilt 
ställe. Ett annat år blev det fl ygstrejk. Vilket innebar 
att mina påsar tog slut. Det var bara att skaffa nya, 
och då avbröts fl ygstrejken plötsligt.

Efter två år fi ck jag en nattmaskin. 
Det innebar en klar förbättring av allmäntillstån-
det. I stället för att jag skulle byta påse fyra ggr om 
dagen räckte det nu med en gång, och ibland kunde 
jag hoppa över det tillfället också. I början var det 
svårt att sova ordentligt. Maskinens display lyste 
hela natten och varje gång jag vaknade blev jag in-
formerad om vad den gjorde. Ett problem var också 
att jag måste ligga nio timmar i maskinen, vilket 
innebar att det knappas blev några sena kvällar.

För mig var det största problemet vår gamla fi skestu-
ga i Strömstad. Dels ligger den ganska högt, och man 
kan inte köra bil ända fram och dels var den inte 
dimensionerad för skrymmande kartonger och ma-
skiner. Från början fanns det heller ingen utkörning 
av påsar utan de skulle vi själva  hämta på apoteket 
i stan. Med två liter vätska i magen skall man inte 
heller bära något tungt, så ibland fi ck grannarna 
ställa upp och hjälpa hustrun med påsarna. För mig 
blev lösningen till sist att fl ytta ut med maskinen i 
den lilla gäststugan och sova där. Dessutom började 
påsarna att köras ut från apoteket samtidigt. För-
modligen var det inte alltid ett så populärt uppdrag, 
för många sommarjobbande ungdomar stönade svårt 
när de bar påsar upp för backen.

Tid till samtal
Kontakten med PD-mottagningen vid sjukhuset har 
fungerat utomordentligt bra. Man blir god vän med 
sjuksköterskor och läkare som ständigt ställer upp 
med hjälp. Jag har också märkt vilken positiv bety-
delse det har när sjukvårdspersonalen tar sig lite tid 
att prata med patienten om annat än det som hör till 
sjukdomen. På samma exemplariska sätt fungerade 
apoteket. Det vara bara att ringa dit och beställa den 
material som behövdes.

PÅSDIALYS

Kan insulinproducerande vävnad från annan art transplanteras vid diabetes?

Peter Schmidts disputation ägde rum fredagen 6 februari, vid Uppsala Universitet. Avhandlingens titel 
var Xenotransplantation av Langerhanska öar - Experimentella studier av hinder för klinisk 
tillämpning

Bristen på organ innebär en begränsning för antalet patienter med ungdomsdiabetes som kan
erbjudas transplantation av bukspottskörtelns insulinproducerande Langerhanska öar. Peter Schmidt 
har undersökt möjligheterna att använda öar från grisar.
 
För patienter med svårkontrollerad ungdomsdiabetes erbjuder transplantation av isolerade in-
sulinproducerande Langerhanska öar en möjlighet att stabilisera sitt blodsocker. Organbristen
gör dock att få kan erbjudas denna behandling. Av denna anledning undersöker man möjlig-
heten att använda sig av djur, av etiska och praktiska skäl företrädesvis från gris, s k xeno-
transplantation. Peter Schmidt har i sin avhandling undersökt de problem som måste lös-
as innan användandet av öar från gris kan bli kliniskt möjligt. 

Klinisk ö-transplantation sker genom att öarna sprutas in via ett kärl till levern. I denna process för-
störs en stor del av öarna i en akut inflammation orsakad av bland annat aktivering av koagulation 
och komplement i blodet. Detta skulle ske också vid klinisk xenotransplantation. Peter Schmidt har 
visat att man genom att få grisöar att producera ett visst mänskligt protein kan ge skydd mot vissa 
akuta skador. De öar som överlever den första kritiska tiden efter transplantationen riskerar även att 
stötas bort av celler i immunförsvaret. Med hjälp av försök på möss kunde Peter Schmidt visa på 
skillnader i mekanismerna bakom avstötning av vävnad från en annan art jämfört med de mekanismer 
som verkar då vävnaden kommer från samma art. Detta kan delvis förklara varför de mediciner 
som används kliniskt för att förhindra avstötning inte fungerar lika bra vid xenotransplantation. 

Så kallade endogena retrovirus i grisens DNA betraktas som en möjlig infektionsrisk vid xeno-
transplantation. Peter Schmidts resultat visar att virusnivåerna var låga i grisöarna så länge
de odlades, men att det skedde en viss uppreglering den första tiden efter transplantation till råttor. 
En möjlig orsak till detta kan vara inflammation och/eller syrebrist i öarna och dess omgivning.
Detta indikerar att tillfällig medicinering i samband med transplantationen kan vara värdefullt
 för att minska risken för infektion vid xenotransplantation.
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SVENSK NEFROLOGSJUKSKÖTERSKEFÖRENING

Nytillsatta arbetsgrupper i SNSF
Intresset för att deltaga i någon av de nytillsatta arbetsgrupperna har varit mycket stort. Tyvärr kan inte alla som visat in-

tresse arbeta aktivt i grupperna som då blir för stora. Vi har nu gått igenom alla intresseanmälningar och gjort följande urval. 
Vi har försökt eftersträva en bra fördelning i landet. 

Smärtgruppen
Lena Bäck, Dialysmottagningen Skövde, lena.back@vgregion.se

Ingela Goop, KS, Stockholm
Margareta Gilius-Forsèn, Dialysen Bollnäs, margareta.giliusforsen@lg.se 

Nutritionsgruppen
Britt-Inger Rahm, Dialysen Bollnäs, britt-inger.rahm@lg.se 

Gun Örtendal, Dialysavdelningen Borås Sjukhus 50182 Borås
Leena Johansson, Dialysavdelningen NÄL 46185 Trollhättan
Anki Önnheim, Dialysen Lund, ann-catrin.onnheim@skane.se

Johanna Ohlin Norrköping, johanna.ohlin@lio.se

Dokumentationsgruppen
Petra Wermelin, petra.wermelin@jll.se 

Marianne Karlsmo, Dialysavdelningen Lasarettet 34182 Ljungby. 
Anna Monsen, Dialysen Linköping, anna.monsen@lio.se
Anne Norberg, Dialysen Huddinge, anna.norberg@hs.se

Susanne Karlsson, Skene Lasarett dialysavdelning Varbergsvägen 51181 Skene
Lena Helldin, Dialysavdelningen NÄL 46185 Trollhättan.

Styrelsen hoppas att Ni har möjlighet att komma till Vårmötet i Malmö, där styrelsen kommer att ha ett kort informations-
möte med tillsatta arbetsgrupper.

Styrelsen SNSF

SVENSK NEFROLOGSJUKSKÖTERSKEFÖRENING

STIPENDIE 2004
SNSF erbjuder sjuksköterskor som är A-medlem sedan minst ett år att söka stipendiet.

Avsikten med stipendiet är att öka kunskaperna inom njurmedicin, dialysvård och transplantation.

Stipendiet är på 14 000 kronor att fördelas på en eller fl er sökande.

Redovisning sker i Dialäsen och /eller på SNSF:s vårmöte.

I ansökan skall det framgå målsättning och kostnadskalkyl till vad stipendiet ska användas.

Ansökan tillhanda senast 1 april 2004

Skickas till : SNSF:s sekreterare Ulrika Johansson Dialysmottagningen 57-58 KSS, 54185 Skövde

SNSF ÅRSMÖTE  TISDAGEN 11 MAJ 2004

I samband med Vårmötet i Malmö 
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Självdialys kräver att patienten är delaktig i sin 
behandling, och hur vi ska lyckas med detta 

beror i hög grad på personalens inställning. Det 
kräver ett pedagogiskt förhållningssätt som måste 
fi nnas med från början. Redan när patienten väl-
jer behandlingsform ska man utforma en plan där 
patienten och nefrologisjuksköterskan diskuterar 
hur behandlingen ska se ut, vad patienten vill 
och kan göra själv. Sedan ska fortsatt utbildning 
utgå ifrån denna plan. 
Det låter enkelt men verkligheten är annorlunda, 
bland annat beroende på att dialyspersonalen ofta 
tycker att de gör jobbet med att förbereda och utföra 
dialysbehandlingen så mycket fortare än patienten. 
Det fi nns också en rädsla över att bli av med själv-
klara arbetsuppgifter: ”Om patienterna ska göra 
allting vad ska vi göra då?” Här handlar det om att se 
den utveckling som sker och våga tänka i nya banor; 
att nya utmaningar väntar. 
Vilken möjlighet för alla nefrologsjuksköterskor 
att få vara med och skapa någonting nytt! Utveck-
ling ligger inte i stabiliteten utan i förmågan att 

Elisabeth Fransson

SVENSK NEFROLOGSJUKSKÖTERSKEFÖRENING

Självdialys — ett sätt att möta framtidens patient

förändra och tro på att 
framtiden är formbar. 
Givetvis måste man också 
våga ta risker.
Du som tycker detta låter 
som en utmaning och är 
intresserad av självdialys, 
tag tillfället i akt och 
besök det förmöte som 
kommer att hållas i sam-
band med Vårmötet i 
Malmö. Där kommer 
många viktiga aspekter på 
självdialys att diskuteras.
Se annons i detta tidnings-
nummer! 
Anmäl dig via Vårmötets 
hemsida:  
www.malmo-congress.com

Elisabeth Fransson ordförande i SNSF

Bli medlem i Svensk 
Nefrologsjuksköter-
skeförening!

Svensk Nefrologsjuksköterske-
förenings medemsavgift är 140:- 
för A-medlem dvs sjuksköterska 
som arbetar inom njursjukvård 
och 80:- för B-medlem dvs 
sjuksköterska som arbetar in-
om industrin. Som medlem får man 
sitt eget exemplar av tidningen 
Dialäsen och en fi n medlemsnål. 
Avgiften sätts in på postgi-
rokonto: 491 94 06-1. Ange 
namn, adress och arbetsplats. 
Besök föreningens hemsida på 
adressen: www.snsf.nu 
Välkommen!

Ny adress??
Om du är medlem i Svensk
Nefrologsjuksköterske-
förening och har fl yttat bör
du ändra din adress hos
föreningens kassör.
Gör detta för att inte gå mis-
te om ditt ex. av Dialäsen
och övrig information från
föreningen.
Kassör är
Carlos Michin Salaberry,
dialysavdelningen i Lund.
Tel: 046-17 19 80
eller E-post 
carlos.michin@skane.se
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Genom utlottning av resestipendium från läke-
medelsbolaget Amgen, fi ck vi möjlighet att delta 

i ANNA:s (American Nephrlogy Nurses´Association) 
konferens i Chicago, april 2003. Tema detta år var 
Focus on the Future: Realities, Challenges, Solutions. 
För att delta i utlottningen var man tvungen att ha 
genomfört Amgens brevskola, Njurdialogen. Inne-
hållet i denna kurs var Torrvikt, PD och Anemi vid 
kronisk njursvikt.
Konferensen hölls på Hotell Hyatt Reagency i Chica-
go. Cirka 2000 personer deltog, dels från USA, plus 
utställare och ett fåtal internationella deltagare. Ut-
ställningen var mycket stor, och det fanns bl.a. dialys-
maskiner för hembruk, säkerhetsförebyggande kanyl-
er så man inte skall sticka sig katetrar, läkemedel, 
bemanningsföretag etc. 

Seminarier 
Lori Hartwell inledde kongressen. Hon hade varit 
njursjuk i 30 år och berättade om sina erfarenheter 
som patient med både humor och värme. Dessutom 
hade hon skrivit en bok och åkte runt och föreläste i 
USA. Hon gav många goda råd till dialyspersonalen, 
här är några.
-Ha tålamod med patienterna! De befi nner sig i en 
svår situation. Ignorera inte negativa kommentarer. 
En patient som känner sig ignorerad kan reagera 
med ilska vilket i sin tur leder till problem för per-
sonalen. 
-Be patienterna om förslag till förändringar. Fråga om 
deras förväntningar, vad de ser fram emot just idag
-Stärk patienterna genom att ge positiva kommen-
tarer när det går bra, t ex när de följer sin diet eller 
vätskebalans. Alldeles för ofta kommenterar vi det 
som är dåligt. 
-Hjälp patienten att fi nna egna lösningar. Många 
skulle följa instruktionerna om bara de förstod och 
kom ihåg. Lori Harwell har en hemsida:
www.lorihartwell.com

PD sjuksköterska Donna Maazs
föreläsning innehöll en hel del både praktiska 
och pedagogiska tips. - För att testa patientens 
uppmärksamhet, gör ett litet hål på vätskepåsen 
utan att patienten ser det. Låt patienten förklara 
vad han ska göra och beskriv sedan betydelsen 
av att trycktesta påsen 
- Illustrera hur färgen i avfallspåsen kan variera. 
Häll äppeljuice i ett glas och ananasjuice i ett an-
nat. Notera hur äppeljuicen är klar och ananas-
juicen är grumlig. Häll mjölk i en PD påse och 
visa en grumlig påse. 
- Visa fi brin med hjälp av en kanna med vatten 
i vilken man tillsätter små tunna bomull/vadd 
bitar. Eller spruta äggvita i PD- påsen och värm 
upp den tills fi brintrådarna blir synliga.

- För att visa att diffusion går snabbare i varm 
vätska än i kall, stoppa en tepåse i kallt respektive
varmt vatten. Då förstår patienten, varför det är
bättre med uppvärmda vätskor än med rumstem-
pererade. Mikrovågsuppvärmning kan tillföra
restprodukter från plasten till vätskan, därför av-
råds denna uppvärmningsmetoden.
- Om patienten ser dåligt, fi nns förstorningsglas 
man kan sätta fram på bröstet via en ställning, 
med belysning för att underlätta hopkopplingen.
- Placera en PD-påse på patientens bröst i ligg-
ande ställning för att demonstrera känslan av 
tungandning.
- För att visa osmosen: Häll socker på frukt som
ställs i kylen över natten. Nästa morgon kan 
man se vad som hänt och på så sätt illustrera vad
som sker i buken.
- För att visa hur bakterier vandrar kan man med
röd karamellfärg färga vattnet i ett glas och sticka
ner en garnända. Då ser man hur den röda färgen
vandrar upp efter garntråden.

Dorian R. Scatell, berättade om patientunder-
visning. I USA fi nns sedan tre år tillbaka en spe-
ciell organisation som arbetar med att ta fram 
material och uppdatera information till en 
hemsida som hänvisar med länkar till allt som
en patient eller anhörig kan tänkas vilja veta.
www.kidneyschool.org och www.lifeoptions.org

Kost och motion
Nutritionsföreläsning av Judith Beto, dietist. 
Amerika är ju ett mångkulturellt samhälle. Det 
är därför inte alltid så lätt att veta vad folk äter 
och vad maten innehåller. Hon berättade och 
gav många exempel på detta. Något att tänka 
på för oss, eftersom dagens Sverige har många 
invandrare? Motion var ett annat ämne. Hur 
mycket motionerar våra patienter? På fl era dia-
lyskliniker i USA har man delat ut stegräknare 
till både patienter och personal. Detta för att 
medvetandegöra hur mycket eller hur lite man 
rör på sig.Vi deltog även i ett frukost symposium 
om EPO. Vi blev tilldelade varsin mentometer, 
så att alla deltagarna aktivt kunde delta i mötet. 
Föredragshållarna gav vissa frågor under före-
läsningen som mötesdeltagarna skulle besvara. 
Olika alternativ gavs och vi fi ck trycka in våra 
svar. Resultatet visades upp på stora tv-skärmar. 
Det var mycket intressant, och föreläsarna fi ck 
också en uppfattning om åhörarnas erfarenheter, 
kunskaper och synpunkter.
Det var några mycket intensiva dagar med 
många nya intryck; en otrolig upplevelse att ha 
fått delta i denna kongress.

ANNA KONGRESSEN

Praktiska tips på ANNA kongressen

Text av

Margaretha Land, Borås,

Sara Krång, Mora,

Ankica Brkcan, Eskilstuna

och Ingrid Lindkvist, Västerås, 
Sverige
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TRANSPLANTATION

Kan ALLA patienter transplanteras?

Patienten och forskningen i fokus

strävan efter

och kvalitet
renhet

i utvecklingen

och

engagemang
passion

till forskningen

människor

önskan
att förbättra livet för

världen över

Årligen får cirka 450 personer

i Sverige en ny lever eller njure

genom organtransplantation.

Fujisawa tillhandahåller läke-

medel som skyddar det trans-

planterade organet och hjäl-

per det att fungera i den nya

miljön. 

Fujisawa är ett forsknings-

intensivt läkemedelsföretag

som grundades i Japan redan

1894. Idag är Fujisawa ett av

de 30 största läkemedelsföre-

tagen i världen.

Fujisawa arbetar för att

underlätta livet för människor

som genomgår organtrans-

plantation.

F U J I S A W A  S C A N D I N A V I A ,  H A R A L D S G A T A N  5 ,  S E - 4 1 3  1 4  G Ö T E B O R G .  T E L E F O N  0 3 1 - 7 4 1  6 1  6 0 .

Relativa kontraindikationer är dålig compliance, 
psykisk insuffi ciens eller annan svår sjukdom.

Normal/ökad risk
Transplantationskandidater kan indelas i sådana som 
har normal risk vid njurtransplantation och sådana 
som har ökad risk. De risker som avses är risk för 
död, risk för förlust av transplantatet på grund av 
akut rejektion (avstötning) eller tekniska kompli-
kationer, risk för infektion, risk för kardiovaskulära 
komplikationer och risk för svår nedsättning av 
allmäntillståndet. 
Exempel på patienter som har ökad risk är patienter 
med känd hjärtkärlsjukdom till exempel genom-
gången infarkt eller kranskärlsoperation, resttillstånd 
efter stroke, långvarig diabetessjukdom, hög ålder, 

annan svår sjukdom eller handikapp. 

Organbrist
Idag är bristen på organ det största problemet, men 
väntetiden är relativt kort, om det fi nns någon i familj-
en, som kan donera en njure. För en nekronjure, det 
vill säga njure från just avliden person, är väntetiden 
idag 2.5 till 3 år. Antalet donerade nekronjurar har 
sjunkit de sista åren och väntelistorna har ökat. Den 
som är kandidat för en njurtransplantation måste, för 
att komma ifråga för en transplantation, ha rimliga 
förutsättningar att klara av den påfrestning som en 
ny njure innebär. Alla patienter, men särskilt äldre, 
som väntar på en njure under tre års tid, har risk att 
under väntetiden drabbas av annan svår sjukdom, 
som gör att de blir nedtagna från väntelistan. Att 

Text av 

Gunnela Nordén, 
docent, överläkare 
Enheten för Transplantation 
och leverkirurgi
Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset, Göteborg

Indikation för njurtransplantation är alla former av kronisk njursvikt. Abso-
luta kontraindikationer är pågående infektion, aktuellt missbruk av alkohol 
eller droger, spridd malignitet, HIV-positivitet, annan samtidig allvarlig sjukdom så-
som akut hjärtinfarkt, akut infektion med feber, sår på fötterna eller kort förväntad 
överlevnad av patienten. 
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man kommer på 
väntelista inne-
bär alltså ingen 
garanti för att 
man blir njur-
transplanterad.
 
Om transplanta-
tionen
Njurtransplan-
tationen är, jäm-
fört med andra 
transplantation-
er, såsom hjärt- 
och lungtrans-
plantation, lever-
transplantation 
och tarmtrans-
plantation, den 
minsta opera-
tionen. Den är
inte heller på 

samma sätt som ovan nämnda, livsnödvändig eller 
livräddande. Den patient som inte transplanteras, 
överlever med hjälp av dialysbehanling, som nu 
har helt annan kvalité än för 10-15 år sedan. Idag 
“skräddarsys” dialysbehandlingen för den enskilda 
patienten och det fi nns många olika behandlings-
sätt. Många patienter mår bra och lever ett gott liv 
med dialysbehandling.

Det stora och det svåra med en njurtransplantation 
är inte själva transplantationsoperationen utan istäl-
let efterbehandlingen med immundämpande medel, 
rejektioner, rejektionsbehandling, infek tioner och in-
fektionsbehandling. Reoperationer på grund av urin-
läckage, lymfocele eller blödning är inte ovanliga.

Njurtransplantationer kan vara mycket olika 
Å ena sidan kan det vara en riktig solskenshistoria, å 
andra sidan kan det vara en sällsynt besvärlig och svår 
procedur där det händer av transplantatet går förlorat 
och vid enstaka tillfällen att patienten dör.

Om det är en solskenshistoria: 
• Operationen genomförs och njuren startar
• Kreatininvärdet sjunker dag för dag
• Patienten mår bra och tål alla de nya immun 
 däm pande medlen.
 En sådan patient kan skrivas hem efter 
 8-10 dagar.

Om det krånglar: 
• Njuren startar inte omedelbart
• Patienten behöver reopereras av någon anledning

• Patienten har upprepade rejektioner och 
 upprepade rejektionsbehandlingar med Solu-
 Medrol-kurer, en eller fl era gånger, och anti-
 kroppar, det vill säga Thymoglobulin®, 
 ATG Fresenius® eller OKT3®, kanske också  
 plasmaferes
• Dialysbehandling kan behövas
• Infektion i blod (sepsis), urinvägar eller 
 lungor tillstöter

Om allting bara krånglar, alla rejektionmedlen är an-
vända, patienten är i behov av dialys, ja, då brukar vi 
ta bort transplantatet efter 6-8 veckor. Patienten får 
då återvända hem för fortsatt dialysbehandling. Det 
tycker både vi och patienten är mycket tråkigt.

De allra fl esta transplantationer hamnar någon-
stans mitt emellan. Rejektioner är vanliga och alla 
patienter måste räkna med att drabbas av detta en 
eller fl era gånger. Alla patienter som vill bli njur-
transplanterade, måste därför vara så starka så att de 
orkar med och klarar av ett komplicerat transplan-
tationsförlopp. 

En patient med ökad risk måste informeras och vara 
medveten om detta samt även efter informa tion vara 
villig att utsätta sig för operation och efterföljande 
immunsuppression. Patientens vilja och önskemål 
spelar här stor roll för beslut om transplantation.
Dock, ju större risken är, dess mindre betydelse 
har patientens önskemål och dess större tyngd har 
doktorns och transplantationsboardens bedömning. 
Transplantationsboarden är en grupp läkare (njur-
medicinare, transplantationskirurger, vävnadstypare) 
och sköterskor med lång transplan ta tionserfarenhet, 
som bedömer och tar ställning till om en patient 
är lämplig för transplantation eller ej. Boarden har 
också att ta ansvar för att de alltför få njurar, som 
fi nns tillgängliga för transplantation, används på ett 
sätt som ger god utdelning, det vill säga lång trans-
plantat- och patientöverlevnad.

TRANSPLANTATION

Gunnela Nordén

Sammanfattning
Alla patienter kan inte transplanteras.
Alla patienter med normal risk kan trans-
planteras.
Många patienter med lätt/måttlig risk kan 
transplanteras.
Patienter med kraftigt ökad risk kan sällan 
transplanteras.
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NÄR PAPPA DOG

Brev till en ängel

Text av 

Katrin Pålman

Jag brukar lyssna efter dina hjärtslag på stan. Jag ler 
mot okända människor och lyssnar riktigt noga.

  Det kan ju vara du… det kan vara dina hjärtslag. 
I bland letar jag även efter dina andetag men de 
kommer jag aldrig mer få höra, de fi nns inte. Det är 
bara ditt hjärta som fortfarande slår.
     Jag saknar dig så att det inte går att beskriva med 
ord. Jag tänker på dig varje sekund som jag är vaken 
och drömmer om dig när jag sover. Jag ser dig i sol-
nedgången och hör dig när vågorna slår mot stran-
den. Nej förlåt, jag är inte ärlig nu men det är väl så 
man ska beskriva en död människa? Med fi na ord 
och olika klichéer, men jag varken orkar eller kan. 
Du och min saknad efter dig går inte att beskriva. 
Det enda jag känner och kan skriva är FAN! FAN 
FAN FAN! Jag är sjutton år, sånt här ska inte hända 
mig. Är det inte meningen att du ska vara med på 
min student? Att du ska föra mig fram till altaret vid 
mitt bröllop? Att du ska hälsa på mig på sjukhuset 
när jag fött mitt första barn? Det är så orättvist att 
du inte fi nns för mig längre men jag har inte riktigt 
förstått att du är död. Jag kan inte acceptera det 
och gå vidare trots de tre grunderna som vi borde 
leva efter är; att förstå, acceptera och gå vidare. Det 
är lättare sagt än gjort för jag vill inte. Jag vill inte 
leva utan dig och jag vill inte förstå att jag måste. 
Men du har gått vidare, det är bara ditt hjärta som 
fortfarande slår.
    Jag måste fortsätta att leva mitt liv, för jag vet att 
det är vad du skulle ha velat. Jag är tvingad till att 
vara den sjuttonåriga skolfl ickan som förlorat sin far 
och tar hand om sin mor. Kan du förstå att du inte 
fi ck lämna oss? Min saknad efter dig kommer aldrig 
att minska och jag behöver dig fortfarande. Jag vet 
inte om mamma har förstått. Hon kan inte sova, 
hon skyller på att det är för ensamt i er stora säng. Så 
jag sover på din plats på nätterna för att det hjälper 
henne, vet du hur sjukt det känns? Att sova där du 
alltid sovit i alla år men där din kropp aldrig igen 
kommer att vila, aldrig mer kommer att vakna och 
aldrig mer kommer att snarka. Någon doktor skrev 
ut sömntabletter som får henne att somna på kväl-
larna men varje morgon när hon vaknar och du inte 
fi nns där så bryter hon ihop. Gång på gång på gång, 
jag vet inte hur länge det här kommer att fortsätta. 
Vi saknar dig så mycket att vi blir galna men det är 
bara ditt hjärta som slår. 

Minns du almanackan
som jag använder som en dagbok? Där jag skrev ner 
minnen från varje dag? Maj månad detta år är den 
svartaste månaden i mitt liv. Efter den är ingenting 
är sig likt, inte ens himlen har samma färg längre. 
Vännerna nickar, ler och säger att de förstår men 
innerst inne har de inte fattat ett skit. För de har inte 

upplevt det, och jag hoppas att de slipper.
Varje år fram till den dagen jag inte längre andas så 
kommer jag den sjätte maj tända ett ljus i korsningen 
mellan björkuddsgatan och gråstensvägen. För det 
var där och då som det hände. 
En helt vanlig tisdag, du kom åkande från jobbet i 
din blåa Saab och skulle precis svänga vänster. I min 
övningskörningshandbok står det att vänstersvängar 
är det svåraste inom trafi ken. Jag tror på det. Antag-
ligen lyssnade på radion som du alltid brukade göra 
och satte ut vänsterblinker. En annan bil kom från 
höger och körde rakt på, väntade inte på att du hade 
svängt klart. Han var berusad och hade ingen kon-
troll. Ibland undrar jag om han någonsin kommer 
att kunna förlåta sig själv. Men egentligen bryr jag 
mig egentligen inte så mycket om den frågan. Jag vet 
att jag i alla fall aldrig någonsin kommer att förlåta 
honom. Han tog dig ifrån mig, min älskade pappa. 
Det är bara ditt hjärta som fortfarande slår.
    Jag ligger vaken på nätterna och tänker på hur 
annorlunda livet skulle vara om du fanns kvar hos 
mig. Om du och jag fortfarande andades samma 
luft och såg samma sol. Jag gråter för att jag känner 
mig ensammast i världen och jag förbannar gud för 
att han tog dig ifrån mig. Det är för fan inte rättvist 
och jag saknar dig så mycket 
att det känns som om mitt 
hjärta kommer att stanna. 
Jag ljuger om jag säger att vi 
hade det perfekta fader-dotter 
förhållandet, vi var ju inte ens 
i närheten. När jag minns alla 
gånger jag skrikit på dig för att 
ja tyckte att du inte fattade ett 
skit så skäms jag, och när jag 
sa att jag hatade dig för att jag 
inte fi ck som jag ville så vet jag 
inte vart jag ska ta vägen. Det 
är som om jag kommer att 
sprängas när som helst. Jag vill 
skrika men ingenting kommer 
över mina läppar. Jag brukar 
springa tills benen inte längre 
orkar men jag kan inte springa 
ifrån saknaden efter dig.

Vi hade ju aldrig pratat
om hur du ville ha det. Vi såg 
väl ingen anledning att prata 
om döden när vi var i mitten 
av våra liv, vi skulle ju ha så 
många år på oss. Innan du 
försvann så hade jag aldrig 
ägnat en sekund åt att tänka 
på begravning, testamente, 

Donationsprojektet
För att få fl er människor att tala om
sin vilja när det gäller donation av organ 
och vävnader, inledde Landsting-
förbundet 2002 ett treårigt nationellt 
informationsarbete 
– Donationsprojektet. Det är viktigt  att
också unga människor sätter sig in i 
denna fråga och tar ställning för att atti-
tyder i samhället ska kunna påverkas.
 
Våren 2003 utlyste Donationsprojektet 
i samarbete med organisationen Livet 
som Gåva, en uppsatstävling om organ-
donation för alla gymnasieelever. 
Eleverna fi ck fem givna uppsatsämnen 
rörande organdonation att välja mellan. 
Av de fem uppsatser som segrade inom 
vare ämnesgrupp, utsågs en totalvin-
nare av hela tävlingen. I samband med 
Sveriges värdskap för den Europeiska 
Donations-dagen, lördagen den 4 okto-
ber 2003, korades vinnaren i uppsats-
tävlingen i Stockholm. Första priset 
fi ck Katrin Pålman från L M Engströms 
gymnasium i Göteborg för sin uppsats 
”Brev till en ängel”.
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kremering, donationer, gravsten osv. Du hade inte 
planerat någonting, du kunde väl inte ana att du 
skulle försvinna så snart. Men det blir sällan som 
man tänkt sig. När jag och mamma kom till sjuk-
huset så pratade läkaren om dig men jag förstod 
ingenting. Det var som en dimma, precis som de 
halvkassa sjukhusserierna på TV. Vi tjöt ögonen ur 
oss trots att vi egentligen inte fattat att det var allvar. 
Hur skulle vi kunna förstå det? Kraschen hade gett 
dig livshotande skador, mer kunde de just då inte 
säga för du var inne på operation. Sen fi ck vi höra 
ditt huvud var så illa skadat att hjärnan inte fått nå-
got blod och slutat fungera. Du låg i respirator men 
skulle aldrig någonsin kunna leva igen. Du var död 
men maskinerna tvingade hjärtat att fortsätta slå. 
Hur ska man kunna förstå något sådant? Jag minns 
att jag tänkte att jag snart skulle vakna och det skulle 
vara en vanlig dag. Jag skulle springa in till din och 
mammas säng och slänga mig mellan er och säga 
godmorgon och berätta om vilken mardröm jag haft. 
Men jag har ännu inte vaknat och du är död. Det är 
bara ditt hjärta som fortfarande slår.
     Läkarna pratade om att någonstans i detta land 
fanns det en människa som var svårt sjuk och kunde 
behöva delar av dig för att överleva. Jag sa bara nej, 
nej. NEJ! Aldrig i livet, inte en chans att jag skulle 
gå med på det. Jag ville att du skulle begravas hel i 
en kista på en kyrkogård och att du inte skulle ha 
ärr efter en kniv som skurit i dig. Att plocka delar 
av din kropp skulle kännas som att plocka delar från 
din själ. Jag var helt övertygad om att inte låta dem 
röra dig överhuvudtaget. 

Jag irrade runt 
i korridorerna, gick dit mina fötter pekade för jag 
kunde inte sitta still. Kommer du ihåg att jag all-
tid tyckt att sjukhus luktat illa? Den tisdagen var 
lukten vidrigare än någonsin förut. Det luktade 
död, din död, min pappas död. Jag kände hur fru-
kosten pressade sig uppåt och jag sprang in på en 
toalett och kräktes samtidigt som jag grät, skrek, 
kved och försökte andas. Efter att ha försökt samla 
ihop mina känslor för att spola ner dem i toalet-
ten men misslyckats så sköljde jag av ansiktet och 
beslutade mig för att vara stark. Så som du såg på 
mig… en ung vacker 17-åring som hade världen 
för sina fötter. Jag såg mig i spegeln och sa: ”Maria 
Abrahamsson nu är du stark för in i helvete. Du 
klarar detta, du klarar allt. Om inte för din egen 
skull så för alla andras skull.” Hittills tycker jag att 
det går bra, jag stiger upp på morgonen, gör det jag 
måste och lägger mig sen på kvällen.
    Efter det som jag nu ser som mitt första sam-
manbrott så mötte jag en tjej som kom ut från 
barnavårdscentralen, hon var med barn och verkade 
vara lyckligast i världen. Nästan som att det lyste om 

henne för inom henne växte det ett liv som redan 
innan sin födsel var älskat. Lite längre bort satt en 
fl icka och grät och det var nog då som jag ändrade 
mig. Hade inte du velat att din död skulle kunna 
leda till liv för någon annan? Den gråtande fl ickan 
kanske hade en pappa som behövde någonting från 
din kropp för att överleva, hur skulle jag kunna neka 
henne det? Jag gick till läkaren på mina skakiga ben 
och sa att jag ville att ditt hjärta skulle fortsätta slå. I 
någon annans kropp skulle du leva vidare, i en kropp 
som var älskad av någon.

Du är borta, 
jag har inte förstått, accepterat eller gått vidare. Jag 
har heller inte förlåtit den som dödade dig och jag 
har defi nitivt inte gråtit klart ännu. Men om fem år 
kommer saker att ha förändrats och då vet jag att jag 
kommer att vara glad att jag tog det rätta beslutet. Jag 
är stark och tänker fortsätta att kämpa framåt, så som 
du skulle ha velat. De plockade ditt hjärta in i någon 
annans kropp och vad jag vet så slår det fortfarande. 
Jag älskar dig och även om du är död så fi nns du 
fi nns kvar hos mig. Ditt hjärta slår ju fortfarande och 
ibland så tror jag att jag kan höra det. 

NÄR PAPPA DOG

PRESSMEDDELANDE
Från Riksförbundet för Njursjuka (RNj) 2003-12-02

RNj avvisar förslagen om betalning till levande njurdonatorer - Organ är inga handelsvaror

I samband med läkarstämman och i massmedia har ekonomisk ersättning till levande njurdonatorer 

belysts under den senaste veckan. Upp till en halv miljon kronor har föreslagits som skälig ersättning 

till den som donerar sin ena njure. Bristen på organ från avlidna är ett allvarligt problem för njursjuka 

och något som även orsakar stora kostnader för sjukvården. Den höga andelen av levande givare i 

samband med njurtransplantationer, cirka 35 – 40 %, är därför ett ovärderligt bidrag för både patienter 

och sjukvården. RNj delar inte uppfattningen att extra ekonomisk kompensation skall ges för ”sveda 

och värk” till personer som donerar en njure. Enligt förbundets uppfattning är en donation en ”gåva”.  

Donatorn gör en storartad handling som saknar all annan jämförelse. Vi är övertygade om att de allra 

flesta donationer som genomförts under snart 40 år har skett på grund av altruistiska skäl. Endast en 

procent av donatorerna har enligt en nyligen utförd undersökning uppgivit att de i efterhand har ångrat 

sig. RNj anser att den som donerar en njure till en närstående skall ha full kostnadstäckning för förlorad 

lön och samtliga utlägg som är relaterade till ingreppet. Detta sker numera, men regelverket måste ses 

över eftersom många donatorer upplever svårigheter att få ut den ersättning de är berättigade till på grund 

av byråkratiskt krångel hos landstingen. Vidare anser RNj att sjukvården måste visa donatorerna betydligt 

större uppskattning än de hittills har gjort. Detta kan enklast ske genom att donatorerna exempelvis får rätt 

till regelbundna hälsokontroller och ett livslångt frikort inom sjukvården. Den i en internationell jämförelse 

höga andelen av levande donatorer i Sverige visar att det saknas incitament för att börja ge donatorerna 

betalt. Förbundet befarar dessutom att ett nytt ersättningssystem skulle minska intresset för donation 

bland patientens närstående och i stället locka till sig ”icke önskvärda” donatorer. 

För ytterligare information kontakta gärna förbundsordförande Håkan Hedman, telefon 070-718 16 70, 

031-69 63 33 (kontor) eller 031-26 00 58 (bost.), e-post: hakan.hedman@rnj.se 

Riksförbundet för Njursjuka, Box 1386, 172 27  SUNDBYBERG

Telefon: 08 – 546 405 00, hemsida: www.rnj.se
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Följande examinationsarbeten redovisades vid avslut-
ningen antingen som ett föredrag eller som en poster:

• Torrviktens betydelse för adekvat blodtrycks-
 kontroll hos hemodialyspatienter
• Läkemedel vid kalk och fosfatbalansen hos 
 hemodialyspatienter
• Accessproblem relaterat till dialysfrekvens
• Postherpetisk smärtbehandlingen fallstudie
• Konservativ uremivård. - Är det en eftersatt 
 vårdform?
• Dialys och bikarbonat vid metabolisk acidos
• Sömnrubbningar hos hemodialyspatienten. 
 Orsak och verkan.
• Innebär hemodiafi ltrationsbehandling för-
 delar för patienten på kort och lång sikt?

• Blodvolymsmätning. Ett komplement till 
 stabilare dialys/ultrafi ltration 
• Årstidsvariation i interdialytisk viktuppgång   
 - en pilotstudie
• Calcifylaxi
• Vilka problem blir det för hemodialyspatienten  
 när njurens restfunktion upphör?
• Att avbryta dialysbehandling - ett etiskt 
 problem.

Kursdeltagarna kom från stora delar av landet; från 
Visby i söder till Gävle i norr. Den stora spridningen 
gav möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan delta-
garna och uppskattades mycket. 
En av deltagarna framhåller att kursen varit mycket 
inspirerande och rekommenderar den varmt till alla 
sjuksköterskor verksamma inom njurmedicin.

KURSAVSLUTNING

Kursavslutning i Njurmedicin för sjuksköterskor, 
20 poäng

5 november 2003 avslutades Karolinska In-
stitutets (KI) första kurs i njurmedicin. 19 sjuk-
sköterskor fi ck av Annette Gullberg från Svensk 
Nefrologsjuksköterskeförenings styrelse mottaga 
en nydesignad brosch och sitt kursbevis från 
Institutionen för Klin vet. Kursen har pågått näs-
tan ett och ett halv år på Huddinge Universitets-
sjukhus. Såväl kursdeltagarna som kursledarna 
var nöjda. Kursen har varit utvecklande och de 
har lärt sig mycket. Nästa 20-poängkurs startar i 
januari 2004 och det är över 30 sökande. Kurs-
ledarna förblir desamma.

Anette Gullberg delar ut brosch till Monica Bjuke. 
Med på bilden är Ulla Widstam-Attorps, Peter Bárány och Ulla Holm.

Kursdeltagare & kursledare i Njurmedicin för sjuksköterskor 20 poäng.
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