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Tidningen för personal inom transplantation & njursjukvård i Norden samarbe-
tar med Svensk Nefrologsjuksköterskeförening, Svensk Njurmedicinsk Fören-
ing, Svensk Transplantationsförening, Svensk Förening för Medicinsk Teknik 
och Fysik-dialys samt Dietisternas Riksförbunds referensgrupp i njurmedicin.

Tidningen sänds till samtliga medlemmar i dessa föreningar. Även kurato-
rer, dietister samt farmaceuter inom njurmedicin tillsänds tidningen. Tidningen 
når också alla transplantation och njurmedicinska kliniker i Norden och 
denna utgåva av Dialäsen, 1/2006, sänds till alla norska nefrologer. Från 
och med 2006 utkommer Dialäsen sex gånger per år med utgivningsveckor 6, 
14, 22, 36, 44 och 51 .
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ras inte artiklar med sådant förbehåll. Tidningen Dialäsen ansvarar inte för in-
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Manusstopp för Dialäsen 2/2006 är den 23/1 med utgivning v 14. Ma-
nustopp för 3/2006 är den 13/3 med utgivning v 22. Sänd din artikel skriven 
i Word 2000 till: pia.dialasen@telia.com. Komplettera gärna med fotografi er 
som sänds separat per post eller högupplösta digitala bilder med minst 300 
dpi. Mer information fi nner du på www.dialasen.com »författaranvisningar«.

ISSN: 1104-4616

Adressändring: Medlemmar i SNF, STF, SNSF och MTF-D kontaktar respek-
tive förening vid adressändring. Övriga kontaktar: info@dialasen.com

Prenumerationer: Gör din beställning genom e-post: info@dialasen.com 
Tel: 08-510 515 00. Kostnad för sex utgivningar år 2006 är 180 sek. Uppge 
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BaxterPD Bättre tillsammans

Minimerar glukosexponering och belastning

Baxter Medical AB, Box 63,164 94 Kista  www.baxter.se  RR2005_077ed001 SE

22.166Eng. RR-RD-007. Date of preparation: 12/05. Copyright 2005 Baxter Healthcare Corporation. All rights reserved. Quadrant.

P-E-N (PHYSIONEAL, EXTRANEAL och NUTRINEAL), en bred
portfölj av peritonealdialyslösningar vid CAPD och APD. 

Physioneal 35 Glucose, Physioneal 40 Glucose (13,6 mg/ml, 22,7 mg/ml,
38,6 mg/ml) peritonealdialysvätska:

Physioneal 35 Glucose och Physioneal 40 Glucose är indicerad för
peritonealdialys vid akut och kronisk njursvikt, allvarlig vattenretention, allvarlig
elektrolytstörning, läkemedelsförgiftning av dialyserbara läkemedel, när bättre
behandlingsalternativ inte är tillgängliga. Bikarbonat/laktat baserade Physioneal
35 Glucose och Physioneal 40 Glucose  peritonealdialysvätskor med ett
fysiologiskt pH är framförallt indicerat hos patienter där lösningar baserade på
enbart laktatbuffert, med lågt pH, orsakar buksmärta eller obehag vid itappning.
För fullständig information se www.fass.se

Extraneal (icodextrin 7,5%) peritonealdialysvätska

Extraneal rekommenderas som ersättning för ett byte dagligen av glukoslösning 
som en del av kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialysbehandling (CAPD) eller
automatisk peritonealdialysbehandling (APD) för behandling av kronisk
njurinsufficiens. Extraneal kan förlänga tiden för CAPD-behandling för patienter,
för vilka ultrafiltration med glukoslösning har gått förlorad.
För fullständig information se www.fass.se

Nutrineal PD4 (1,1% aminosyror) peritonealdialysvätska

Nutrineal PD4 1,1% aminosyror är en icke-glukosbaserad
peritonealdialysvätska som rekommenderas som en del av
peritonealdialysbehandlingen till patienter med kronisk njursvikt.
Rekommenderas speciellt till undernärda peritonealdialyspatienter.
För fullständig information se www.fass.se
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  PÅ GÅNG

❑  International Conference on New Trends in Immunosupp-
ression and Immunotherapy 16–19 februari 2006 Berlin, Tysk-

land www.kenes.com/immuno

❑  International Congress on Metabolism and Nutrition in Re-
nal Disease 28/2–4/3 2006, Mérida, Yucátan, Mexico.   

www.isrnm-merida2006.org/start.htm

❑  Nordiatranskongress 3–4 mars 2006, Köpenhamn, Danmark 

www.nordiatrans.org

❑  NephroAsia 22–25 mars 2006, Singapore

❑  ANNA’s 37th National Symposium 2–5 april, 2006 Nashville, 

TN, USA 

❑  Femte Nationella Njurkonferensen 21–22 april 2006, Göte-

borg, Sverige www.gelinfonden.org/njurkonferens.htm

❑  National Kidney Foundation Spring Clinical Meetings 19–23 

april 2006 Chicago, USA

❑  Vårmöte inom Njurmedicin 7–9 maj 2006 Stockholm, Sverige

❑ XXIII Congress of The Scandinavian Transplantation Society 

10–12 maj 2006 Göteborg, Sverige: www.sts2006.com

❑  8th International Congress of the Cell Transplant Society, 

18–20 maj 2006, Milano, Italien www.celltx.org/2006

❑  European Renal Association ERA-EDTA Congress 15-18 juli 

2006, Glasgow, England: congress@era-edta.org

❑  World Transplantation Congress, 21–28 juli 2006, Boston, 

USA www.WTC2006.org

❑  International Society for Peritoneal Dialysis, ISPD, 25–29 au-

gusti 2006, Hong Kong: www.ispd2006.org/

❑  35th EDTNA/ERCA Conference 8–11 september 2006, Mad-

rid, Spanien

❑  Dialäsens Chefsdagar 4–5 oktober 2006, Rånäs slott, Stock-

holm, Sverige. www.dialasen.com

❑  American Society of Nephrology Renal Week 14–19 novem-

ber, 2006, San Diego, California, USA

❑  19th World Diabetes Congress 3–7 december 2006, Kapsta-

den, Syd Afrika

❑  Nordiatranskongress 9–10 mars 2007, Helsingfors, Finland

❑  International Society of Nephrology ISN, 21–25 april 2007, 

Rio de Janeiro, Brasilien 

❑  ANNA’s 38th National Symposium, 22–25 april 2007, Dallas, 

Texas, USA 

❑  Vårmöte inom Njurmedicin, 6–8 maj 2007 Södraberget, 

Sundsvall. 

❑  European Renal Association ERA-EDTA 21–24 juni 2007, Bar-

celona, Spanien congress@era-edta.org

❑  EDTNA/ERCA Conference 14–17 september 2007, Dusseldorf, 

Tyskland. www.edtna-erca.org 

❑  American Society of Nephrology ASN 31 oktober–5 november 

San Francisco, USA

Nya möten? E-posta: info@dialasen.com
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LEDARE
PIA LUNDSTRÖM  |  ANSVARIG UTGIVARE

Aktiva och »besvärliga« patienter och anhöriga får sa-
ker att hända. De protesterar och vill ha förändringar för 
att få förbättringar. De har drivkraften och förmågan att 
fånga uppmärksamheten hos oss som dagligen arbetar 
inom vården. Och de är inte beredda att vänta och låta 
sig omhändertas utan vill och kan själva. De vill ha fakta 
om sin sjukdom; kan de själva göra något för förbättra 
sin prognos? Det som de inte får reda på genom persona-
len söker de reda på via Internet. De är vår tids uremi-ter-
minatorer! Och jag tror bakgrunden till denna »termina-
tor«-kraft är att de drabbats av sjukdom. 

Men som vi alla vet har inte alla patienter denna 
kraft, och personalen har ansvaret att se till alla patien-
ters bästa. Det är vi som ska ikläda oss rollen som ure-
mi-terminatorer (läs mer om begreppet på debattsidan) 
och en bra start för detta uppdrag är preventionsarbete. 
I Kanada finns en årlig kongress som enbart handlar om 
prevention av njursjukdomar (www.nephroprevention.
com). Här i Skandinavien har jag inte hört talats om nå-
got sådant. Kanske vore på tiden!? 

Men här och var börjar något hända. I Sverige får vi 
nya typer av tjänster vid sjuksköterskebaserade preven-
tiva mottagningar för njursviktiga patienter. Och i det-
ta nummers Budkavle skriver Hässleholm bland annat 
om kommande projekt att kartlägga hela njursviktked-
jan tillsammans med kommun och primärvården. Ett 
angeläget arbete!

Dialäsen utökar med två nummer – det vill säga tid-
ningen kommer ut sex gånger per år från och med nu. 
Det finns mycket kunskap ute på klinikerna som genom 
åren delgivits läsarna och mer ska det bli. Senaste året 
har redaktionen haft det angenäma problemet att inte 
få plats med insända texter. Därav flera utgivningar. 
Vår förhoppning är att kommunikationskanalen Dialä-
sen får er att reflektera och inspirera er i ert arbete. Har 
du kanske missat något tidningsnummer? Gå då in på 
www.dialasen.com  Pia Lundström

NYA TIDER MED  
UREMI-TERMINATOR

Subkutan behandling med NeoRecormon®

är mer effektiv än intravenös behandling för
patienter med kronisk njursvikt och anemi.

De europeiska riktlinjerna (EBPG)1 rekommenderar
att NeoRecormon ges subkutant av både ekonomiska
och praktiska skäl. Subkutan behandling med
NeoRecormon kan avsevärt reducera dosbehovet 
av ESA (erythropoiesis stimulating agent) hos
hemodialyspatienter i underhållsfasen.

Roche AB, Tel 08-726 12 00 www.roche.com
För läkare med medicinska frågor: 020-76 24 32

I N DI KATION E R: • Anemi vid kroniskt nedsatt njurfunktion hos patienter i dialys. 
• Symptomatisk renal anemi hos patienter som ännu ej erhållit dialys.
FÖR PACKN I NGAR: Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 1.000, 2.000, 3.000, 4.000,
5.000, 6.000 IE (6x0,3 ml) samt 10.000 och 20.000 IE (6x0,6ml). Reco-Pen®: Pulver och
vätska till injektionsvätska, lösning i cylinder- ampull 10.000 (3 st), 20.000 (3 st) och 
60.000 IE (1 st). Multidos: Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100.000 IE, 
5 ml injektionsflaska + amp. För ytterligare information: Se produktresumé på www.fass.se

www.neorecormon.se

Pålitlig

1European Best Practice Guidelines (EBPG), NDT, 2004, vol. 19, suppl. 2, sect III

PÅLITLIG

Namnlöst-5   1 06-01-10   09.58
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DEBATT  
&

INSÄNDARE

RATIONELLT 
FACKSPRÅK 
SNF och SNSF: Svar till öppet brev författat av Per 
Åke Zillen, Dialäsen nr 4/2005

Vi välkomnar Per Åke Zilléns starka engagemang i njur-
sjukvården och de värdefulla synpunkter som han fram-
för ur patientperspektivet. Alla specialiserade verksam-
heter inom sjukvården och annorstädes tillägnar sig 
vissa egna termer som utvecklas för att de är rationella. 
Orden är inte talspråk, inte skriftspråk utan kan mer ka-
rakteriseras som fackspråk. De får ofta en snabb sprid-
ning trots att ingen vet hur de dyker upp och vem som 
skapat begreppen. De är inte alltid språkligt korrekta 
och kan ibland synas besynnerliga i en utomståendes 
ögon. 

Ordet predialys antyder att utgången alltid är förutsäg-
bar när väl njurfunktionen försämrats till en viss grad. 
Så var det tidigare och begreppet fick genomslag för att 
poängtera att resurser måste sättas in i tid för att bättre 
förbereda patienten inför dialys och för att tillskapa re-
surser för dialys. Bättre information och förberedelser in-
för dialys ledde till bättre livskvalitet och överlevnad för 
den njursjuke patienten. Idag vet vi att åtgärder skall sät-
tas in långt tidigare för att bromsa försämringen av nju-
rarnas funktion, bland annat gäller det behandling av 
blodtryck och påverkan av andra riskfaktorer. I detta läge 
passar naturligtvis begreppet njursvikt och njursvikts-
mottagning bättre. I England används begreppet »low 
clearance clinic« som ännu tydligare talar om vad det rör 
sig om.

Ordet aktiv uremivård och konservativ uremivård är 
använda sedan många år och säkert svåra att ersät-
ta. Begreppen används för att markera vilken typ av be-
handling som ges när väl så kallad terminal njursvikt 
uppstått. Aktiv uremibehandling är således dialys eller 
transplantation medan konservativ behandling används, 
såväl innan aktiv behandling blir aktuell som när patient 
väljer att fortsätta kost och medikamentell behandling 
trots att dialys egentligen borde sättas in. Konservativ 
uremibehandling har inte använts i syftet konserverande 
behandling. Vi håller med om att begreppen är tvetydiga 
och kanske efterhand borde ersättas av andra.

Slutligen ordet uremikoordinator som fått en snabb 
spridning och fungerat bra och skilt ut verksamheten 
från andra patientkoordinatorers. Även om det språkligt 
inte är invändningsfritt är det ett behändigt begrepp, 
som talar om vilken patientgrupp som berörs. Mycket ta-

lar för att termen även fortsättningsvis kommer att an-
vändas.

Vi instämmer i vikten av fortsatt diskussion kring det 
språk vi använder som många gånger behöver putsas till 
och inte bara slentrianmässigt översättas från engelska. 
Med Per Åke Zillén har vi fått en engagerad och stilistiskt 
begåvad samtalspartner som gör att diskussionen kan 
fortsätta till gagn för alla.

För styrelsen för Svensk Njurmedicinsk Förening

Gunnar Sterner, kassaförvaltare

Björn Wikström, ordförande

För styrelsen för Svensk Nefrologsjuksköterskeförening

Elisabeth Fransson, ordförande

Per-Åke Zillen svarar:

Ett bra steg framåt …
Ja, utmärkt! Ett allt tydligare och mer framgångsrikt fo-
kus på tidig upptäckt och tidig behandling av begynnan-
de njursvikt gör begreppet predialys otidsenligt.

Helt klart är att vi njursviktiga vill ha aktiv njurvård 
från första början, inte bara när funktionen tagit slut. Vi 
vill till och med att våra eventuella problem med njurar-
na skall upptäckas redan innan vi själva har upptäckt att 
vi har ett problem och att vi därefter blir hjälpta med att 
konservera kvarvarande funktion. Det är njursjukvårdens 
stora utmaning idag – och begreppen anpassar sig säkert 
»i morgon«.

Nej, tack. Jag vill inte träffa någon som enligt sin titel 
har till uppgift att koordinera min uremi (med någon an-
nans?). Däremot pratar jag gärna med en njursjukskö-
terska (vad är det för fel på den titeln?), en njur-coach el-
ler patient-coach, en njursamordnare, en njurpedagog, 
en njurlärare, en njurmentor, en patientsamordnare, en 
team-ledare, en vanlig sjuksköterska (!) och jag skulle na-
turligtvis älska en uremi-eliminator eller uremi-termi-
nator (om en sådan fanns). Jag har inte träffat en enda 
så kallad »uremikoordinator« som är tillfreds med sin ti-
tel och jag är säker på att dessa säkert duktiga medarbe-
tare själva inom inte länge kommer att vilja förbättra sin 
framtoning genom att byta titel.

Fackspråk fungerar bara inom »facket«. För kommuni-
kation med andra behövs begrepp som kan förstås av bäg-
ge parter – det är bara det jag är ute efter.

Per Åke Zillén
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NYHETER

Dialyspatienter kan vara övermedici-
nerade på grund av osäkert blodprov 
En förändring av den vanligaste analysmetoden vid un-
dersökning av nivån av parathyroideahormon (PTH) i blo-
det har gjort användandet av de etablerade kliniska rikt-
linjerna vid kronisk njursvikt olämpliga och skadliga för 
patienter. Detta publicerades i tidskriften Seminars in Di-
alysis i november 2005. En PTH-analys mäter nivåerna av 
parathyroideahormon (som produceras av bisköldkört-
larna) i blodet och används för att diagnostisera tillstånd 
som hyperapathyroidism eller för att fastställa orsaker till 
onormal kalkreglering hos patienter med njursvikt. För 
höga eller för låga PTH-nivåer kan påverka kalciummeta-
bolismen, benmassan och orsaka kärlsjukdom.

The National Kidney Foundation’s Kidney Disease Outcomes 
Quality Initiative (K/DOQI) publicerade år 2003 kliniska be-
handlingsriktlinjer för skelettmetabolism och skelettsjuk-
domar vid kronisk njursvikt. Dessa riktlinjer, både för di-
agnostisering och behandling, baseras på en manuell 
PTH-analys som inte används rutinmässigt. Detta har re-
sulterat i att antalet parathyroidektomier kan ha ökat och 
att patienter överbehandlats med dyra läkemedel. 

Vad gör vi och Hur gör vi det?
Uremikoordinatorerna i Sverige samlades till höstmö-
te 1–2 december på Balingsholms kursgård i Huddinge. 
Programmet fick oss att reflektera över vilka uppgifter vi 
egentligen har. Ulf Strömbom, överläkare vid njurmedicin 
i Varberg, berättade tillsammans med sina sköterskor om 
»Varbergsmodellen«. Sedan en tid arbetar de intensivt med 
att skapa en sjuksköterske-mottagning för njurpatienter 
och njursviktspatienter med specialutbildade sjuksköter-
skor. De ska träffa patienterna lika ofta som läkarna, och 
vid sidan av sköterskeuppgifter kunna justera EPO-doser 
och bedöma effekten av kalk/fosfatbehandling och även 
blodtrycksbehandling. I Varberg ser man detta som en 
möjlighet att hantera brist på läkartid, samtidigt som den 
erfarna njursjuksköterskan anses kompetent att sköta det-
ta under handledning av läkaren. Presentationen väckte 
mycket intresse. Trampar sköterskorna in på läkarnas om-
råde? Vem har ansvaret? Diskussionen blev livlig. 

Doktor Jonas Berglund, före detta chef för njurmedicin 
vid Danderyds sjukhus, talade om mötet med patienten 
och hur vi handskas med det. Är det vår uppgift att se till 
hela patienten, eller ska vi bara sköta njurarna? Familjen 
då, ska vi tänka på den också? Den röda tråden genom ef-
termiddagen kan sammanfattas i VAD gör vi och HUR gör 
vi det? Jag tror att alla fick något att fundera på.
Ellinor Broms, uremikoordinator, SU/Sahlgrenska, Göteborg.
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World Kidney Day 
– torsdagen den 9 mars 2006
Den första »världsnjurdagen« kommer att hållas den 9 
mars 2006 och anordnas gemensamt av International Fe-
deration of Kidney Foundations (IFKF) och International Socie-
ty of Nephrology (ISN). Temat kommer att vara »Tidig upp-
täckt och förebyggande av kronisk njursjukdom«. Målet 
med denna dag är att medvetandegöra vikten av förebyg-
gande åtgärder för människor som tillhör högriskgrup-
per för att utveckla njursjukdom. Man vill också under-
stryka vinsterna med att ha ett fördelaktigt kostnadsfritt 
screeningsprogram som riktar sig mot målgruppen »hög-
risksindivider«. Denna dag kommer alla över 50 år, röka-
re, personer med diabetes och/eller högt blodtryck och 
de som har nära släktingar med högt blodtryck uppma-
nas att söka läkare för undersökning och uppföljning. Fö-
rebyggande program är speciellt kostnadseffektiva i sto-
ra befolkningsgrupper och i avlägsna regioner. Med dessa 
enkla verktyg identifieras och utbildas personer med 
njursvikt i ett tidigt skede. Dessa individer kan erbjudas 
behandling innan riskfaktorerna ges en chans att utveck-
la kronisk njursvikt. Njursjukdomens utveckling kan i de 
flesta fall fördröjas eller reduceras med 20 till 50 procent. 
Källa: www.ifkf.net/
Text Annette Lennerling

NeoRecormon® i sjukvårdens 
tjänst sedan 1990.

Det finns nu mer än 15 års behandlingserfarenhet
med NeoRecormon, hos patienter med kronisk
njursvikt och anemi. Att NeoRecormon är effektivt
och säkert är väldokumenterat. NeoRecormon
kan administreras både intravenöst och subku-
tant. Som behandlande nefrolog kan du känna
dig trygg och säker när du behandlar dina patien-
ter med NeoRecormon.

BEPRÖVAD

Roche AB, Tel 08-726 12 00 www.roche.com
För läkare med medicinska frågor: 020-76 24 32

I N DI KATION E R: • Anemi vid kroniskt nedsatt njurfunktion hos patienter i dialys. 
• Symptomatisk renal anemi hos patienter som ännu ej erhållit dialys.
FÖR PACKN I NGAR: Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 1.000, 2.000, 3.000, 4.000,
5.000, 6.000 IE (6x0,3 ml) samt 10.000 och 20.000 IE (6x0,6ml). Reco-Pen®: Pulver och
vätska till injektionsvätska, lösning i cylinder- ampull 10.000 (3 st), 20.000 (3 st) och 
60.000 IE (1 st). Multidos: Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100.000 IE, 
5 ml injektionsflaska + amp. För ytterligare information: Se produktresumé på www.fass.se

www.neorecormon.se

B E

P R
Ö

V
A D

Namnlöst-2   1 06-01-10   09.35

http://www.ifkf.net/


· En enkel bolusdos vid hemodialys 1

· Mindre påverkan av plasmalipiderna 
jämfört med heparin 2

Ref: 1. Beijering R et al. Randomised long-term comparison of Tinzaparin and
Dalteparin in haemodialysis. Clin Drug Invest 2003; 23: 85-97 2. Elisaf MS
et al. Effects of conventional vs. low – molecular weight heparin on lipid profile
in hemodialysis patients. Am J Nephrol 1997; 17:153-7
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NYHETER

I Storbritannien har njurpatienter som är i behov av 
njurtransplantation lockats av ett internetföretag 
som erbjuder nya organ från kinesiska fångar som 
ska avrättas. Denna handel med mänskliga organ har 
avslöjats av brittiska kirurger som säger att patienter 
blir frestade att åka utomlands men kanske inte till 
fullo förstår farorna eller det mänskliga lidandet bak-
om en transplantation. 

Man tror att omkring tio patienter i Storbritan-
nien har åkt till Kina under 2005 för att få en ny njure 
till en kostnad av cirka 320 000 svenska kronor. Inter-
netföretaget transplantsinternational.com är tydliga 
med att organen kommer från fångar som ska avrät-
tas. De säger att fångarna ger sitt samtycke till organ-
donationen och att deras anhöriga kommer att få be-
talt för detta. De hävdar också att fångarna screenas 
genom blodprovstagning för  

att organen ska passa mottagaren perfekt och för att 
förhindra att sjukdomar sprids mellan donator och 
mottagare. Eftersom det är njurar från fångar som 
ska avrättas kan man planera åtminstone två veckor 
innan när njuren kommer att vara tillgänglig för en 
transplantation. 

Professor Hakim på Imperial College i London sä-
ger. – Det är så avskyvärt att det är svårt att förstå att 
någon läkare kan delta i denna handel. Människor 
kan självklart bli desperata för att få en ny njure, men 
förstår de verkligen vad denna handel innebär? Hur 
kan någon vilja ta emot organ från en person som av-
lidit under dessa omständigheter. 

Källa The Observer 2005-12-11

Text Annette Lennerling

Till salu – njurar från avrättade fångar
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                          EVA JANSSON:

GRÄVANDE DIETIST 
Drömyrket var att köra buss eller lastbil, alltså ganska långt från den dietist hon 
verkligen är. Via studentspex i Stockholm, hushållslärare i Boliden, barnafödande 
i Liberia och arbetssökande ensamstående mamma i Umeå gick vägen som till slut 
gjorde yrkesvalet klart för Eva Jansson. En innehållsrik och ibland snårig väg, som 
även kantats med en del tur och slumpar.
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Det snöar i Umeå den fredag i mitten av oktober när vi talas 
vid per telefon för att avtala en tid för intervju. Från sitt ar-
betsrum på åttonde våningen vid Norrlands Universitetssjuk-
hus kan Eva blicka ut över Umeälven.

– Det första jag gör när jag vaknar imorgon är att byta till 
vinterdäck, säger Eva. Nu blir det vinterföre.

Och vinterdäck behövs. Eva bor två och en halv mil utan-
för Umeå, i byn Strand, och har en slingrig väg att färdas på. 
Huset är en västerbottengård och är Evas barndomshem, som 
hon flyttade åter till när föräldrarna dog. Det cirkulerar alltid 
mycket folk på gården, Evas syskon är glada att gården stan-
nade i familjen. Och så har Eva tre egna vuxna barn, en dot-
ter och två söner, med familjer. 

Genom byn på Umeälvens södra sida 
kantas vägen av en hel mil lång björk-
allé och från köksfönstret syns gårdar-
na i grannbyn. 

– Och bakom huset vaktar skogen, be-
rättar Eva.

Tomten är 6 000 kvadratmeter med 
bärbuskar, rosenrabatter och äppel-
träd. Dessutom är huset gammalt så det 
råder aldrig brist på arbete.

– Jag är stark så in i Norden, säger Eva 
med eftertryck. Och envis. Praktiskt ar-
bete har också den fördelen att det ger 
en omedelbar feedback. Är det klart så 
syns det resultat.

Och det är inte bara det, Eva avslöjar 
att den bästa avkoppling hon kan få är 
att gå med röjsågen och röja sly. Sker det 
dessutom i det norrländska sommarlju-
set är lyckan fullkomnad. Och finns det 
inget sly gräver hon lika gärna. Jord och 
skog är de bästa elementen.

Eva började studera till hushållslärare i Stockholm 1963. 
Som sminkös på studentspexet mötte hon en blick i en spe-
gel – och där fanns hennes blivande man. Efter studietiden i 
Stockholm flyttade de tillsammans till Boliden och fick där 
två barn. Maken var bergsingenjör vilket förde familjen till Li-
beria. Här väntade och födde Eva också sitt tredje barn.

– Jag gick hos en persisk läkare. Det enda han kontrollera-
de under hela graviditeten var blodtrycket, berättar Eva. Och 
han sa« Your blood pressure is beautiful. You´re born to de-
liver children« 

På en brits i sjukstugan med en jourhavande läkare, som 
egentligen var på fest, till hjälp föddes så den yngste sonen. 
Allt gick bra och den lille gossen placerades sedan i en liten 
låda i linneförrådet. Omvårdnaden av en nybliven mamma 
var sedan fantastisk.

Efter några år i Liberia skiljde sig Eva. Maken stannade kvar 
därnere och Eva återvände hem till Sverige med sina tre barn. 

I Umeå fanns hennes nätverk så det blev en given bostadsort. 
Det var ändå en kulturkrock att »komma hem«, mycket hade 
hunnit förändra sig under åren. Sedan började den paradox-
ala kampen, ingen barnomsorg – inget jobb, inget jobb – ing-
en barnomsorg.

Eva berättar om sin oräddhet för att pröva på allt som dök 
upp i hennes väg för att få en inkomst. Mellan raderna kan 
man förstå att det var tuffa år, där det framförallt gällde att 
försörja sina barn. Hon fick bland annat ett erbjudande om 
att undervisa på en städkurs för blivande städerskor på of-
fentliga lokaler som till exempel sjukhus, posten och restau-
ranger.

– Jag tänkte att jag är hushållslärare, så nog fixar jag det 
här, säger Eva.

Det visade sig vara mycket mer än så. 
Det var bonmaskiner och kemisk tek-
niska medel av olika slag, som Eva inte 
hade någon kunskap om.

– Jag fick ta hela samhället till hjälp, 
berättar hon. Systematiskt gjorde vi stu-
diebesök på alla de lokaler som kursen 
skulle täcka och tittade på hur det gick 
till när de städades.

Sedan blev hon erbjuden att själv stu-
dera till sekreterare. Egentligen kände 
hon sig långtifrån som en sekreterare, 
men att hon aldrig började arbeta som 
sådan hade mer med arbetsmarknadens 
syn på ensamstående mammor att göra. 
Trots att hon sökte många jobb och hade 
goda betyg, strandade det alltid på att 
som ensam mamma till tre barn var 
man ointressant.

Det var arbetet i centralköket på då-
varande regionsjukhuset i Umeå med 

att näringsberäkna samtliga förekommande matsedlar som 
förde Eva framåt mot dietistyrket. Hon räknade och räknade 
för att maträtterna näringsmässigt skulle kunna kombine-
ras hur som helst. Och det var här hon blev tillfrågad om hon 
kunde sommarvikariera för en dietist på barnkliniken.

Eva hoppade på det, och en helt ny värld öppnade sig.
– Många gånger ville jag trycka på den röda »upptaget-

knappen« utanför dörren och lägga mig under skrivbordet. 
Samtidigt var det vansinnigt roligt, berättar Eva.

En fråga kom om hur mycket protein ett barn med nefro-
tiskt syndrom skulle äta. Borde man minska eller öka intaget 
för att minska proteinläckaget?

– Jag hade ingen aning, men svarade att det finns två sko-
lor. Den ena anser att det ska minskas, den andra att det ska 
ökas. Själv tror jag att det ska minskas. 

Det gjordes och barnet blev bättre.
Sommarvikariatet ledde till att Eva sökte till en nyinrät-

tad 40-poängskurs för hushållslärare där man läste dietetik 

» Många gånger ville jag 
trycka på den röda uppta-
get-knappen utanför dörren 
och lägga mig under skriv-
bordet.«

 →



DIALÄSEN 1 .2006 13
Sedan mitten av åttiotalet har Eva 
arbetat som dietist på NUS.
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kopplat till sjukdomslära och näringslära. Det var Västerbot-
tens läns landsting som på så vis ville öka tillgången på utbil-
dade dietister. Eva kom först inte in när hon sökte.

Men så träffade Eva en kvinna som växt upp i samma by 
som hon och som dessutom också var 
hushållslärare. Hon kom just från 
nämnda 40-poängskurs, där hon un-
dervisade.

– Har du en stol över, så hoppar jag 
på, sa Eva.

Det fanns två, och sedan följde ett 
läsår av mycket hårt plugg.

– Paradoxalt nog var tentan i njurmedicin den enda som 
jag körde på.

Efter utbildningen kom hon in på sjukhuset successivt, och 
hann därför med att även undervisa en tid på tandläkarhög-
skolan. Men sedan mitten av 80-talet har Eva varit heltidsan-
ställd på Norrlands Universitetssjukhus, med tyngdpunkten 
inom njurmedicin. Då handlade arbetet mycket om 40-grams 
och 20-grams proteinreducerade koster till patienter med 
njursjukdom. Det kunde vara svårt för patienterna att klara 
detta hemma, de skulle till exempel väga all mat på våg. Fler-
talet av dem var dessutom gamla och multisjuka. Proteinde-
påerna utarmades också alltför mycket inför dialysstarten.

– Till slut sa jag att det innebär alltför stora risker att låta 
patienter med 20-gramskost att vara hemma, de borde ligga 
inne. Och så försvann 20-gramskosten.

Efter närmare 25 år som dietist tycker Eva fortfarande att 
arbetet är lika roligt. 

– Jag lär mig något nytt varje dag, det finns en sjö att ösa ur.
– Och jag har aldrig vaknat på morgonen och känt att jag 

inte vill gå till jobbet.
Eva upplever att intresset för nutrition har ökat genom ti-

derna och så även samarbetet med övriga yrkeskategorier. 
Nutritionen är en viktig hörnsten i behandlingen. Man mås-
te väga en rad olika faktorer och ställa sig frågan vad det finns 

för möjligheter för just den här patienten att klara av nutri-
tionsbehandlingen. Till exempel måste hänsyn tas till hur 
mycket dialys patienten får, hur blodsockret ligger, om pa-
tienten lider av gastropares eller har munproblem.

Numera ägnar sig Eva även åt regelbunden undervisning. 
Dels på dietistutbildningen i ämnet njurmedicin, men även 
inom kliniken både för läkare och övrig personal, sjuksköter-
skestuderande och medicine kandidater. 

Eva har också under många år varit fackligt aktiv, och ofta 
som ordförande. Både i Dietisternas Riksförbund (DRF), i Agri-
fack Västerbotten och i DRF Västerbotten. För närvarande är 
hon ordförande i referensgruppen inom njurmedicin. 

– Det har varit ovärderligt att möta kollegerna, som dietist 
känner man sig ofta lite ensam i arbetslaget. Men vi pratar 
samma språk, våra diskussioner är en fantastisk källa till in-
formation och ger styrka att arbeta vidare.

Men drivkraften i arbetet är framförallt mötet med patien-
terna.

– Och där har jag ett väldigt bra trumfkort och det är min 
dialekt. Jag kan tala likt många äldre patienter, »strandmål«, 
som är helt obegripligt för utomstående. Sedan vet jag hur 

det ser ut i ett västerbottniskt kök och 
jag kan matkulturen här, säger Eva.

Om något år är det dags för Eva 
att lämna yrkeslivet och gå i pension. 
Drömmen om att bli lastbilschaufför 
kommer nog inte att förverkligas då 
heller. Men körsången kommer att få 

fortsatt utrymme i Evas liv. Körsång har varit ett stort intres-
se i mer än 50 år och Eva har sjungit sopran i ett antal olika 
körer, bland annat i »Scanchoir« under tiden i Liberia. Det 
var en blandad kör för skandinaver som levde därnere. Ett 
annat stort fritidsintresse är alla typer av dans, både gam-
mal och modern. Och i Norrland finns det gott om logdan-
ser att fara till.

– Jag är duktig på att dansa, det är det enda område där jag 
är lätt att leda. 

Kanske blir det också en viss djurhållning hemma på går-
den, med till exempel höns och får, när hon kommer att vara 
hemma mer. 

Men det allra bästa blir att kunna ägna mer tid åt barnbar-
nen, Elsa två år som bor granne med Eva och Viggo 1,5 år bo-
ende i Stockholm. Dessutom är ytterligare ett barnbarn är 
på väg.

Avslutningsvis en oundviklig fråga till en dietist, hur är det 
med det privata matlagningsintresset?

– Jag lagar alltid maten från grunden och det finns alltid 
ett basförråd hemma eftersom jag har tre mil till närmaste 
affär. Så visst kan jag slänga ihop något även om jag får ovän-
tat besök. Men matlagningsintresse kan jag inte kalla det. Då 
gräver jag hellre, avslutar Eva. ■

Text Anna-Lena Byström Foto Gudrun Furtenback Andersson

» Och där har jag ett väldigt 
bra trumfkort och det är min 
dialekt. Jag kan tala likt 
många äldre patienter, 
»strandmål«, som är helt obe-
gripligt för utomstående.«

Regelbunden undervisning ingår i Evas arbete som dietist.
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Nutritionsbehandlingen är som bekant en 
viktig del i vården vid njursjukdom, vare 
sig patienten befinner sig i ett predialy-
tiskt skede, går i dialys eller har trans-
planterats. När Dietisternas riksförbunds 
referensgrupp inom njurmedicin bilda-
des 1990 var tanken att bygga upp en kun-
skapspool, dit dietister ute i landet kunde 
vända sig för att få stöd och råd.

Som dietist är man ofta ensam i sin yrkesroll. Dietisttjäns-
terna inom sjukvården är relativt få och arbetar man vid ett 
mindre sjukhus kan man stå helt ensam, med ansvar inom 
flera olika specialiteter. Kanske träffar man inte så ofta njur-
medicinska patienter. Man kan då vända sig till de åtta kol-
legerna i referensgruppen som alla i huvudsak arbetar inom 
njurmedicin. 

Syftet med referensgruppens arbete är att skapa enhetli-
ga riktlinjer för nutritionsbehandlingen av njursjuka i hela 
landet. Gruppen träffas under två dagar två gånger om året 
för att diskutera, dela erfarenheter och stärka varandra i yr-
kesrollen. 

– Det är långt ifrån alltid vi är eniga, det blir långa diskus-
sioner som slutligen mynnar ut i välunderbygg substans i 
det som sedan skrivs, säger Monica Skoglund, Kärnsjukhu-
set i Skövde.

Nuvarande ordförande Eva Jansson, Norrlands Universi-
tetssjukhus i Umeå, och vice ordförande Marianne Ahlberg, 
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, har varit med 
i gruppen redan från start. Båda är eniga om värdet av refe-
rensgruppens betydelse både för att stärka yrkesrollen och 
utveckla nutritionsbehandlingarna. 

Medlemmarna i gruppen kommer från hela landet, med en 
viss överrepresentation åt de södra delarna. Det finns en tan-
ke med den geografiska spridningen eftersom kosthållning-
en skiljer sig ganska markant genom Sverige och allas behov 
ska tillgodoses. Ökat antal invandrare med njursjukdom har 
också satt fokus på hur man informerar patienter och anhö-
riga med annan matkultur än den svenska. 

Mycket tid läggs vid att utarbeta bra informationsmaterial 
till patienterna och deras anhöriga, men även till övrig sjuk-

REFERENSGRUPPEN INOM NJURMEDICIN

Enhetlig nutritions-
behandling av njursjuka

vårdspersonal och kolleger. Det viktigaste arbetet just nu är 
att utforma riktlinjer för proteinreducerad kost.

Flera informationsbroschyrer under temat »Bra mat vid di-
alys« finns att köpa via referensgruppens medlemmar. Man 
arbetar nu med en ny broschyr om fosfat. Tidigare skrifter 
handlar om bra mat vid hemodialys, peritonealdialys, kali-
um i mat och dryck, salt och vätska samt de viktiga protei-
nerna. Det finns också en broschyr om »Bra mat efter trans-
plantation«. Planer finns att låta översätta broschyrerna till 
andra språk, för att tillgodose invandrare med information. 
Informationshäftena revideras kontinuerligt.

Gruppen håller sig på olika sätt uppdaterad med den se-
naste utvecklingen bland annat genom att delta i både natio-
nella och internationella konferenser och kongresser, både 
som deltagare och för att själva föreläsa. På »Svenskt njur-
medicinskt vårmöte« har till exempel referensgruppen all-
tid egen programpunkt som brukar samla 25–30 dietister. 
Det anordnas även fortbildningsdagar för dietister inom Nor-
den. Intresset för nutrition har ökat de senaste 20 åren och 
därmed ges möjlighet till ett större kunskapsutbyte. »Inter-
national Congress in Nutrition and Metabolism in Renal Di-
seases« är ett exempel på en kongress som besöks av 50–100 
dietister från hela världen. Kongressen förläggs till olika län-
der i alla världsdelar. 

Ett annat viktigt arbetsområde för referensgruppen är att 
verka för att sondnäringar, näringsdrycker och näringspre-
parat anpassas till de njursjukas olika behov. 

Det ska vara enkelt för patienten att få i sig sitt närings-
tillskott.

– För 20 år sedan tog det mycket tid att lära patienterna 
att blanda sina näringsdrycker själva, men är man sjuk sak-
nas ibland orken så resultatet blev inte det tänkta, säger Eva 
Jansson.

– Patienterna börjar få förtroende för näringsdryckerna 
och kan tänka sig att ta till dem när aptiten sviktar. 

På senare år har också bland annat näringdryckerna ut-
vecklats en hel del både till smak och till näringsinnehåll, så 
företagen har lyssnat!

Referensgruppen har också ett nära samarbete med Riks-
förbundet för njursjuka – RNj- och har tillsammans med dem 
givit ut informationsbroschyren »Att äta rätt«. Föreningen 
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stöttar referensgruppens arbete ekonomiskt, och de har un-
der fl era år också fått ett stipendium ur Nils Alvalls fond för 
att täcka utgifter för tryckning av broschyrserien.

Arbetet med referensgruppen sker på ideell basis. Alla har 
möjlighet att delta i gruppens sammankomster på betald ar-
betstid tack vare välvilliga arbetsgivare som ser att arbetet 
med utveckling av nutritionsbehandling är viktigt och för nå-
got tillbaka till arbetsplatsen. Men det blir också mycket arbe-
te på fritiden med till exempel styrelsearbete, revidera mate-
rial, skriva artiklar för Dietistaktuellt och Dialäsen. Nu håller 
man också på att bygga upp en egen hemsida. Tanken är att 
här ska fi nnas litteraturlista, länkar och tips om tidskrifter. 
Det ska också gå att beställa material och man planerar att 
skapa en nätverkslista över verksamma dietister inom njur-
medicin i Sverige. Men redan nu kan man komma i kontakt 
med referensgruppen via Dietisternas Riksförbunds hemsi-
da, www.drf.nu, länk referensgrupper/njurmedicin. Vill man 
delta i referensgruppens arbete kan man anmäla det till nå-
gon av medlemmarna. Just nu är det fulltaligt i gruppen men 
behov av nya medlemmar kommer att uppstå framöver. ■
Text och foto av Anna-Lena Byström

Bra mat …
Dietisternas referensgrupp i njurmedicin är nu klar med 
revidering av informationsbroschyrerna om Bra mat … 
som är avsedda för patienter med njursjukdom. Materia-
let består av 6 olika broschyrer, som kan användas obero-
ende av varandra. 

• Bra mat vid påsdialys
• Bra mat vid hemodialys
• Kalium i mat och dryck
• Det viktiga proteinet
• Salt och vätskebalans
•  Bra mat efter njurtransplantation

Varje broschyr kostar 10 kronor och minsta antal som le-
vereras är 5 ex/titel.
För beställning kontakta Sintra Eyre, fax nr 031 41 23 32, 
Eva Jansson, fax nr 090 13 45 50, Helena Simonsson, fax 
nr 0451 863 68, så skickar vi en »Faxbeställning«. Väl-
kommen att höra av dig!

Referensgruppens medlemmar från vänster Monica Skoglund Skövde, Eva Jansson Umeå, Sintra Eyre Göteborg, Charlotte Malmborg 
Malmö, Helena Simonsson Hässleholm, Cecilia Svanberg Ljungby och Marianne Ahlberg Huddinge.
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Transplanterade  
organ går förlorade 

NON-COMPLIANCE:

ANDERS BERGSTRÖM
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Butler et al redovisade i en genomgång av 15 olika studier 
att omkring 22 procent av transplanterade vuxna patienter 
inte följde givna ordinationer för immundämpande läkeme-
del [1]. Hos ungdomar som transplanterats är följsamheten 
ännu sämre. 

Efter en transplantation måste immundämpande läkeme-
del tas under resten av livet för att undvika akuta avstötning-
ar och den kaskad av processer som annars startar och som le-
der till kronisk avstötning och förlust av transplantatet [2].

Non-compliance eller non-adherence är två begrepp som 
i princip används synonymt i den eng-
elskspråkiga litteraturen för att beskri-
va patienter som av olika skäl inte följer 
de givna ordinationerna. Enligt Prismas 
engelska ordbok betyder compliance- för-
bindlighet och adherence betyder fasthål-
lande eller trohet. Det finns inget riktigt 
bra ord för detta på svenska. Möjligen 
kan ordet följsam/följsamhet användas 
men non-compliance har blivit det begrepp vi vanligen an-
vänder inom sjukvården för att beskriva fenomenet.

Ett antal studier visar att non-compliance – vad det gäller im-
mundämpande läkemedel – är en betydande orsak till trans-
plantatförlust. Vid Butler et als genomgång av de olika studier-
na var 36 procent av de förlorade transplantaten relaterade till 
att patienten inte tagit läkemedlen så som föreskrivet [1]. 

Faktorer som har betydelse för non-compliance kan delas 
in i tre olika grupper: patient relaterade, behandlingsrelate-
rade och sjukvårdspersonalrelaterade. 

Patientrelaterade faktorer kan vara glömska, överkonsum-
tion av alkohol och/eller annat missbruk, sociala problem 
och dålig självkänsla. Det kan också vara ett medvetet val 
hos patienten att vara non-compliant. Biverkningar av läke-
medlen såsom ökad behåring, skakningar och ett förändrat 
kroppsutseende kan göra att patienten själv minskar läke-
medelsdoserna eller helt hoppar över att ta dem. Patienter 
kan uppleva biverkningarna som värre än symtomen av själ-
va sjukdomen. Exempel på behandlingsrelaterade faktorer 

kan vara en komplicerad läkemedelsregim och att ett stort 
antal olika läkemedel är ordinerade. Sjukvårdspersonalrela-
terade faktorer kan vara hur utbildning av patienter går till 
och vilken information som ges [3]. 

Hur kan då sjukvårdspersonal minska non-compliance 
hos patienterna?

Att redan före transplantationen göra en psykologisk och 
social bedömning av patienten är av stort värde [4]. Kulturel-
la skillnader är också viktiga att beakta såsom trosföreställ-

ningar och familjeförhållanden. Vid 
språkproblem är det oerhört betydel-
sefullt att använda sig utav tolk. I sam-
band med en psykosocial bedömning 
kan olika riskfaktorer komma fram 
och åtgärder kan sättas in där de be-
hövs på ett tidigt stadium. 

Harrisson [4] har beskrivit olika var-
ningssignaler för non-compliance hos 

patienter enligt följande:
• Depression
• Personlighetsförändringar
• Missbruk
• Relationsproblem 
• Litet socialt stöd
• Tidigare problem med non-compliance
• Sjukdomsupplevelsen 

Enligt Harrisson följde 95 procent av de njurtransplante-
rade patienterna ordinationerna de första 6 månader och ef-
ter 12 månader var det bara 48 procent som fortfarande var 
följsamma.

För att förbättra följsamheten är patientutbildning en 
mycket viktig del. Utbildningen behöver inte bara vara på in-
dividuell basis utan kan också ske som gruppundervisning 
och tillsammans med anhöriga. Fördelar med gruppunder-
visning kan vara att patienterna träffar andra i samma situ-
ation, att fler frågor ställs och att olika diskussioner väcks. 
Att ha en variation i sitt undervisningssätt genom att utnytt-

Att patienter inte tar läkemedel enligt ordination är ett 
känt faktum. För den transplanterade patienten innebär 
detta beteende en stor risk att förlora det transplanterade 
organet. Med tanke på den organbrist som råder är det här 
ett mycket allvarligt problem. Vi har inte råd att förlora 
transplanterade organ på grund av att patienter låter bli att 
ta de ordinerade immundämpande läkemedlen eller att de 
själva laborerar med att minska doserna. 

NON-COMPLIANCE:

» Biverkningar av läkemed-
len såsom ökad behåring, 
skakningar och ett föränd-
rat kroppsutseende kan göra 
att patienten själv minskar 
läkemedelsdoserna«

 →
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ja olika undervisningshjälpmedel såsom bildspel, video och 
skriftliga undervisningsmaterial kan göra det lättare att nå 
fram med sitt budskap. 

Att få patienter att använda doseringshjälpmedel och att 
om möjligt minska läkemedelsregimens komplexitet kan 
också underlätta för följsamheten. Individuell uppföljning 
efter utbildning är A och O. Information och utbildning mås-
te vara kontinuerlig och följa den transplanterade patienten 
genom behandlingen hela livet.

Non-compliance är som tidigare nämnts vanligare hos ung-
domar, och kan vara upp till fyra gånger vanligare än hos 
vuxna patienter [5]. När det gäller ungdomar som transplan-
terats är ett team-arbete med läkare, sjuksköterska, trans-
plantationskoordinator och kurator av stort värde [4]. Det är 
viktigt att involvera den unga patienten i diskussionen och 
att vara ärlig i sin kommunikation och sitt bemötande för att 
kunna utveckla ett oberoende hos den unga. Att tala med pa-
tienten om kroppsuppfattning, diskutera existentiella frågor 
och döden är betydelsefullt. 

Som tröst när det gäller non-compliance hos unga kan i 
sammanhanget nämnas att följsamhet vanligen ökar med 
stigande ålder.

Harrisson [4] har beskrivit riktlinjer som kan vara till hjälp 
för sjukvårdspersonal i arbetet med den unga transplantera-
de patienten men som kan också passa att använda för den 
vuxna patienten:

• Förvänta dig non-compliance 
•  Arbeta med gemensamma mål tillsammans med patien-

ten 
• Var en aktiv lyssnare
• Verka för att socialt stöd finns runt patienten
• Utveckla ett arbetsförhållande 
• Kontinuitet
• Var tillgänglig
• Upprepa allt
• Överbeskydda inte patienten och klandra inte
• Ge inte upp 
• Använd den enklaste planen och målsättningen
•  Börja smått och bygg sedan på - allt kan inte förändras på 

en gång

Att transplanterade patienter inte tar ordinerade läke-
medel får allvarliga konsekvenser med akut avstötning och 
en ökad frekvens av kronisk avstötning som leder till förlust 
av de transplanterade organen. För att förhindra att trans-
plantat går förlorade till följd av detta behöver sjukvårdper-
sonal få en ökad medvetenhet om att non-compliance är van-
ligt och att det ofta börjar tidigt efter en transplantation. 
Åtgärder för att minska non-compliance är möjliga och krä-
ver inte någon utveckling av nya immundämpande läkeme-
del utan stora insatser för att få patienterna att alltid ta de 
ordinerade läkemedlen som redan finns tillgängliga [2]. Alla 
åtgärder som kan förbättra följsamheten hos de transplante-
rade patienterna kommer att i hög grad minska de allvarliga 

följderna och bidra till att fler få behålla 
välfungerande transplantat längre. ■

Text Annette Lennerling, Medicine doktor, Pa-

tientkoordinator. Enheten för transplantation 

och leverkirurgi, Sahlgrenska universitetssjuk-

huset i Göteborg.
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Arrangeras av Njurföreningen i Västsverige i samverkan med stif-

telsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond.

Vänder sig till njursjuka, närstående och personal inom njursjuk-

vården.

Gelinsymposiet med stipendieutdelning
Fredagen den 21 april kl 15.30–16.00. Astellas BASF-huset, Ha-

raldsgatan 5, Göteborg.

Program: Om Organtransplanterade barns livskvalitet, lever-

transplantationer med levande donatorer, mm.

Femte Nationella Njurkonferensen
Lördagen den 22 april kl 9.30–17.30. Burgårdens Konferenscen-

trum, Skånegatan 20, Göteborg.

Program: Medicin- och det mänskliga med Carl Magnus Stolt, prof i 

humanistisk medicin, Karolinska Institutet, mm. Erfarenheter av 

att vara njursjuk, Framtidens dialys – varje dag, Framtidens immu-

nosuppression och transplantationer över blodgränser.

Samtliga programpunkter finner du på www.gelinfonden.org/njur-

konferens.htm

Anmälan: telefon: 031-365 98 16. Välkomna!

http://www.gelinfonden.org/njurkonferens.htm
http://www.gelinfonden.org/njurkonferens.htm
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Budkavlen har nu kommit fram till Häss-
leholm. Verksamheten startades för drygt 
23 år sedan och har sedan dess expande-
rat betydligt. Man arbetar för att utveckla 
ett gott omhändertagande av de njursjuka 
patienterna på vilket stadium av sin njur-
svikt de än befinner sig. Bland annat finns 
det en närhet mellan de olika vårdgivarna 
som patienten möter.

Dialysen på Hässleholms sjukhus startade den 18 oktober 
1982 på initiativ av docent Mats Ekberg. Avdelningen hade tre 
behandlingsplatser och fyra dialysapparater. Det var den för-
sta dialysavdelningen i Kristianstads län. Personalen bestod 
av två njurspecialister, två sjuksköterskor och två underskö-
terskor. I dagarna har vi bytt namn från Dialysmottagning-
en till Njurmedicinska enheten. Njurmedicinska enheten be-
står av fem mottagningar. 

Hemodialysmottagning
Vi har på hemodialysmottagningen 15 behandlingsplatser 
med möjlighet att dialysera 45 patienter. Vi är fortfarande 
den enda dialysmottagningen i Nordöstra Skånes sjukvårds-
distrikt med cirka 172 000 innevånare och vi börjar få det väl-
digt trångt. Den ökning av patienter vi sett under 2005 gör att 
vi nu bygger ut med två tappställen vilket innebär att vi kan 
ta emot 51 patienter. 

Vi står också inför att öppna en filial på Centralsjukhuset 
i Kristianstad, CSK. Detta är ett av de fyra akutsjukhusen i 
Skåne och det enda utan dialysmottagning. Naturligtvis är 
det inte acceptabelt att bedriva akutsjukvård utan dialys på 
sjukhuset. Vi har i alla år åkt från Hässleholm till Kristian-
stad för att dialysera patienter som inte är flyttbara. Detta har 
fungerat bra men har varit väldigt resurskrävande och har 
ställt stora krav på flexibilitet och snabba förändringar i vår 

Njurmedicinska 
enheten i  
nordöstra Skåne

BUD-
KAVLEN

 → Dietist Helena Simonsson med sina barn Linnea och Johan.

Personalen på Hässleholms njurmedicinska enhet 
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planering. Nu ska en tredjedel av vår befintliga verksamhet 
flytta till CSK, men hela verksamheten ska fortfarande tillhö-
ra Hässleholms sjukhusorganisation. Öppnandet av filialen 
kommer att ske först årsskiftet 2006/2007. 

Peritonealdialysmottagning
PD-mottagningen i Hässleholm startade 1989 i liten skala. 

Från början var PD-verksamheten en del av hemodialysverk-
samheten, utan egna lokaler. Oftast var det äldre och svårt 
sjuka patienter som erbjöds denna behandlingsmetod. Ut-
vecklingen fram till dags datum, har lett till att vi idag har 
27 PD-patienter och några som har kateter men ännu inte är 
startade. På PD-mottagningen arbetar två sjuksköterskor, en 
på heltid och en på 75 procent samt en undersköterska på 75 
procent. Varje sjuksköterska är PAS för cirka 12–15 patienter. 
Före start kommer patienten för information som är både 
teoretisk och praktisk. Den praktiska delen visas på en själv-
tillverkad torso vilket har visat sig vara mycket värdefullt. 
Katetern läggs i god tid före start och får läka in i lugn och 
ro. Patienterna lär sig metoden polikliniskt men ofta sker ut-
bildningen i hemmet. Den sistnämnda metoden har visat sig 
ge gott resultat. Troligen beroende på att patienten känner 
sig trygg i hemmiljö samt att allt material finns på plats. Ett 
intensivt samarbete sker tillsammans med hemsjukvården i 
våra sex kommuner i de fall då patienten behöver assisterad 
CAPD. Detta innebär att mycket personal är involverad och ut-
bildningen sker genom PD-sjuksköterskornas försorg. Drygt 
hälften av patienterna har APD och några av dem har assiste-
rad APD. En del av patienterna som har assisterad APD bor på 
sjukhem och en del bor i egna hem. Sjuksköterskorna i hem-
sjukvården kommer i smågrupper vid ett flertal tillfällen för 
att först få en teoretisk utbildning och sedan kommer man 
för att öva praktiskt. Oftast uppfattas detta positivt och man 
är glad för att lära sig något nytt. När det sedan är dags att 
starta patienten följer PD-sjuksköterskan med de första kväl-
larna som stöd för sjuksköterskorna. Hemma hos patienten 
görs ofta maskinen i ordning på eftermiddagen då patienten 
som regel ändå har ett manuellt byte, sedan är det nattsjuk-
sköterskan som kopplar maskinen till patienten. 

Transplantationsmottagning
En dag i veckan har vi en mottagning för njurtransplantera-
de. Den sköts av sjuksköterskor som annars arbetar på hemo-
dialysmottagningen. Transplantationerna sker i Malmö och 
traditionellt har sedan uppföljningen skötts i Lund. Nu kan 
vi sedan ett antal år tillbaka erbjuda transplanterade i Häss-
leholm att skötas på hemsjukhuset. Vi har idag 14 transplan-
terade som kommer till mottagningen. Regelbundet hålls 
samordningsmöten med personal från transplantationsmot-
tagningarna i Kristianstad och Lund.
Njurmottagning
Njurmottagning finns både i Kristianstad och i Hässleholm. 

» Vi upplever att det läggs mest resurser på 
att behandla njursjukdomen när den redan 
är ganska långt gången. Det behövs mer 
kunskap utanför sjukhusen om vikten av 
korrekt behandling för att undvika termi-
nal njursvikt.«

Peritonealdialys mottagning-
ens självtillverkade torso 

används för att förenkla och 
visa praktiskt tillväga gång-

sätt av behandlingen.

PD-ssk Catharina Rosan-
der, läkaren Björn Rogland 
och pd-ssk Cecilia Gedda.



DIALÄSEN 1 .2006 23

Njurmottagningen i Hässleholm har i alla år funnits på med-
icinmottagningen men har under 2005 flyttat till dialysmot-
tagningen. Det innebär att vi har alla mottagningar som till-
hör njurmedicinska enheten på samma våningsplan. Det har 
många fördelar, dessutom sparar det många steg för vår läka-
re. Njurmottagningen sköts två dagar i veckan av en sjukskö-
terska som övrig tid arbetar på medicinmottagningen.

Efter att vi började genomlysa vår predialysprocess har vi 
utvecklat vår predialys-mottagning och anställt en uremiko-
ordinator. Mycket arbete lägger vi nu på att säkerhetsställa 
rutiner så att alla njursjuka får den information och utbild-
ning de har rätt till för att sen själva kunna ta ansvar och 
göra aktiva val i olika skeden av sin sjukdom. Stödjande och 
motiverande samtal är något vi vill jobba vidare med och där 
behöver många av oss stärka vår kompetens. Vi står nu in-
för att kartlägga hela njursviktskedjan tillsammans med pri-
märvård och kommun. En stor utmaning som säkert kom-
mer att innebära mycket arbete men ett arbete som känns 
väldigt angeläget. Det gäller att behandla njursjukdom på op-
timalt sätt i dess olika skeden. Vi upplever att det läggs mest 
resurser på att behandla njursjukdomen när den redan är 
ganska långt gången. Det behövs mer kunskap utanför sjuk-
husen om vikten av korrekt behandling för att undvika ter-
minal njursvikt.

Dietistmottagning
Till Njurmedicinska enheten hör också klinikens dietist, He-
lena Simonsson. Förutom njursjuka patienter har hon hand 
om övriga intermedicinska diagnoser framförallt diabetes, 
allergier, malnutrition och metabola syndrom. Njursjuka re-
mitteras till dietisten när uremigenomgången startas. Då sker 
en kostgenomgång och Subjective Global Assesment (SGA) ut-
förs. Därefter träffas patient och dietist var sjätte månad om 
inte behov av tätare kontakt finns. Om det blir aktuellt med 
proteinlåg och energirik mat ordinerar behandlande läkare 
detta. När dialysen startas ges ny information angående ma-
ten och SGA utförs igen. Transplantationsmottagningens pa-
tienter remitteras och kontrolleras vartannat år till dietist 
för kostgenomgång. Dietisten medverkar även vid ett tillfäl-
le under njurskolan och informerar om mat. Hon är också en 
av medlemmarna i Dietisternas riksförbunds referensgrupp 
i njurmedicin.

Totalt på alla mottagningarna är vi 23 sjuksköterskor och 
nio undersköterskor med lite olika tjänstgöringsgrad. När 
det gäller läkare så har vi en heltidsanställd, Björn Rogland. 
En läkare arbetar 60 procent men tjänstgör bara på njurmot-
tagningen i Kristianstad. För att täcka vakanserna bemannas 
vi med läkare från Malmö, Lund och Helsingborg. Vid årsskif-
tet kommer vi att ha ytterligare en heltidsanställd nefrolog. 

Vi sänder Budkavlen vidare till Halmstad! ■

Text av Helena Simonsson, dietist, Catharina Rosander, pd-sjuk-

sköterska och Marie Nykvist, enhetschef dialysmottagningen  

marie.nykvist@skane.se

2005 ÅRS GELINSTIPENDIER

Stipendium 
för studier  
om levande  
njurdonatorer

Docent Ingela Fehrman-Ekholm har 
tilldelats 2005 års Gelinstipendium på 
100 000 kronor för att kunna bygga upp 
ett fungerande landsomfattande dona-
torsregister. Inom ramen för stipendiet 
kommer Ingela Fehrman-Ekholm att be-
söka professor Ed Palmers transplanta-

tionsimmunologiska forskningslaboratorium i Basel för för-
djupade studier i B och T cells tolerans. I Basel finns också 
det schweiziska registret för levande njurdonatorer.

Ingela Fehrman-Ekholm är sedan 2005 verksam både på 
Enheten för transplantation och leverkirurgi vid Sahlgren-
ska Universitetssjukhuset i Göteborg och dialysavdelning-
en vid Sophiahemmet i Stockholm. Hon har sedan många 
år tillbaka bedrivit omfattande forskning kring frågor som 
rör levande njurdonation och är ofta inbjuden gästföreläsa-
re vid internationella kongresser. Ingela Fehrman-Ekholm 
har även skrivit flera artiklar i ämnet, samt författat böcker, 
bland annat Morgongåvan, utgiven 1998. 

Stipendium om organtransplantationer på barn
Madeleine Nilsson, barnsjuksköter-
ska vid Drottning Silvias Barn- och Ung-
domssjukhus i Göteborg, har tilldelats 
2005 års Gelinstipendium för vårdperso-
nal. Stipendiet är på 30 000 kronor och 
skall delvis finansiera en forskarutbild-
ning samt projektet »Risken för avstöt-

ning av ett transplanterat organ – ett livslångt hot«. Made-
leine Nilsson är för närvarande doktorand vid Sahlgrenska 
Akademin, Institutionen för Omvårdnad. 
 
Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond utdelar år-
ligen drygt en halv miljon kronor till forskning och utveck-
ling inom transplantationsområdet. Stiftelsen instiftades 
1981 och förvaltas av Njurföreningen i Västsverige.

Håkan Hedman, ordförande i Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins 

Minnesfond. Tel. 070-7181670

För ytterligare information se: www.gelinfonden.org

mailto:marie.nykvist@skane.se
http://www.gelinfonden.org


SNSF

Vi lägger ett framgångsrikt år bakom oss och ser nu 
med spänning fram emot kommande utmaningar. Fören-
ingens arbetsgrupper är mycket akti-
va; deras engagemang ger ringar på 
vattnet och en märkbar utveckling 
sker.

Närmast i tiden ligger Utbildnings-
gruppens sammanställning av den 
enkät som skickades ut med julbre-
vet. Resultatet kommer att presente-
ras på Vårmötet och blir vägledande 
för hur framtida utbildningsfrågor 
ska drivas. 

Dokumentationsgruppen ska sammanställa de stan-
dardvårdplaner som idag används i den njurmedicinska 
vården, och sedan gå vidare med att utforma nationella 
riktlinjer för omvårdnaden av de njursjuka patienterna. 
Det är en idé som ligger rätt i tiden då man på många 
håll runt om i landet försöker effektivisera journalföring-
en för att frigöra mer tid för kvalitativ omvårdnad. En ge-
mensam journal för teamet kring den njursjuka patienten 

känns inte alls främmande utan snarare som en spännan-
de utmaning.

Andra ringar på vattnet kommer 
från gruppen för Uremikoordinato-
rer där man nu kan se hur det pre-
ventiva tänkandet växer fram med 
inrättande av nya sjuksköterske-
tjänster. Man vill på så vis optimera 
omhändertagandet av njursjuka pa-
tienter i syfte att bromsa sjukdoms-
förloppet och bedriva kontinuerligt 
kvalitetsarbete.

Förberedelserna inför Vårmötet pågår för fullt och SNSF 
hoppas på ett välbesökt möte med 
många abstracts från sjuksköter-
skor så att den utveckling som sker 
blir synlig.  ■

Elisabeth Fransson, ordförande i Svensk 

Nefrologsjuksköterskeförening

Välkommen till  
ett nytt år med SNSF!

Bli medlem i SNSF
Bli medlem i Svensk Nefrolog-
sjuksköterskeförening! Med-
lemsavgiften är för A-medlem 
(sjuksköterska som arbetar inom 
njursjukvården) 140 SEK/år.  
B-medlemmar betalar 80 SEK/år (sjuksköterska som 
arbetar inom industrin). Som medlem får man sitt eget 
exemplar av tidningen Dialäsen och en fin medlemsnål. 
Avgiften sätts in på postgirokonto: 491 94 06-1. Ange 
namn, adress och arbetsplats. 
Vid utebliven tidning eller ny adress kontakta Ewa Knutsson, 
Dialysavdelningen NÄL, 46185 Trollhättan.  

E-post: eva.m.knutsson@vgregion.se

Mer information finner du på: www.snsf.nu 
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» En gemensam journal  
för teamet kring den njur-
sjuka patienten känns inte 
alls främmande utan  
snarare som en spännande 
utmaning. «

Arbetar du med  
standardvårdplaner?
Då har du chansen att hjälpa SNSF:s  

dokumentationsgrupp med att ta fram 

nationella riktlinjer för omvårdnad av 

njursjuk patient genom att skicka ditt 

material till SNSF@telia.com senast  

17 februari 2006

SNSF:s dokumentationsgrupp

 mailto:eva.m.knutsson@vgregion.se 
http://www.snsf.nu
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Blodvolymsmätning 
hjälpmedel vid  
torrviktsbestämning
De senaste dialysmaskinerna har tillfört nya tekniska 
finesser som till exempel blodvolymsensor. Resultatet 
av en studie utförd vid Sophiahemmets dialysavdelning 
visar att detta är ett bra hjälpmedel för torrviktsbe-
stämning och vid ultrafiltration.

ANNA SVANFELDT

» Om infusioner ges snabbt 
höjs BVS- utfallen markant 
på grund av snabb utspäd-

ning av blodbanan.«
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Med hjälp av blodvolymsensor (BVS) registreras föränd-
ringar i blodvolymen genom optisk mätning av hemoglobi-
net i det passerande blodet. Man får ett relativt mått på för-
ändringen under behandlingens gång. En individuell nedre 
gräns av BVS-utfall kan anges som en ordination för att und-
vika blodtrycksfall och benkramper. Ger BVS inga eller myck-
et små utslag har patienten sannolikt fel torrvikt.

Vid för låg torrvikt hos patienten ser man BVS-utfall ner 
mot minus 22 till minus 24 procent även vid måttliga ultrafil-
trations-volymer (UF-). Om torrvikten är för hög ser man BVS-
utfall på mellan minus fyra till minus sex procent trots UF-
volymer på fyra till fem liter.

Ett förslag är att BVS-utfall och UF-volym noteras vid må-
nadsprover som en ny kvalitetsmarkör. Då kan man se ten-
denser ifall patienten har förlorat eller ökat i vikt. På Sophia-
hemmet finns en rutin att alltid skriva in uppnådd UF-volym 
och BVS-utfall på behandlingsprotokollet, vilket gör det lätt-
tare att jämföra med tidigare behandlingar. Det skiljer gan-
ska mycket i utfall av BVS från patient till patient, så det är 
viktigt att varje patient är sin egen referens. 

En screeningsmall kan till exempel se ut enligt följande: 
Notera BVS-utfall och uppnådd UF-volym sex till nio behand-
lingar i följd. Fundera, dra slutsatser och diskutera med kol-
leger. Verkar BVS-utfallen rimliga eller är de för stora eller för 
små jämfört med UF-volymen. Gör eventuellt korrigering av 
torrvikten och se ifall patienten får kramp eller blodtrycks-
fall. Om så är fallet kontrollera då vad BVS visar vid det ak-
tuella tillfället. Använd det värdet som en ordinerad nedre 
larmgräns för att undvika komplikationer för patienten. I 
samband med priming ställs ordinerad larmgräns in.

Faktorer som påverkar mätningen och kurvan på display-
en kan vara förändring av patientens kroppsläge, till exem-
pel från liggande till sittande eller stående, eller om patien-
ten äter under behandlingen.

Om patienten fortfarande har egen urinproduktion, och 
ingen vätska dras blir det ändå ett BVS-utfall på cirka minus 
fem till minus sju procent. Det beror på att patienten har fyllt 
sin egen urinblåsa (egen UF) under dialysen, vilket ju också 
påverkar blodvolymen. 

Blodtransfusioner under pågående dialys sänker BVS-utfal-

len markant på grund av tillförseln av röda blodkroppar. Det 
är alltså ingen idé att använda BVS vid sådana tillfällen.

Om infusioner ges snabbt höjs BVS-utfallen markant på 
grund av snabb utspädning av blodbanan.

Den första studien påbörjades hösten 2002 när nya dialys-
maskiner med BVS-funktion inköptes. Syftet med studien var 
att lära sig använda och tolka den nya tekniken så bra som 
möjligt så att det kommer patienterna tillgodo på bästa sätt. 
Undertecknad genomförde studien med hjälp av doktor Ing-
ela Fehrman.

Frågeställningen var om det med hjälp av BVS gick hitta 
rätt torrvikt hos patienterna och därigenom få färre ultra-
filtrationsrelaterade komplikationer som blodtrycksfall och 
benkramper samt om man eventuellt kunde minska eller sät-
ta ut blodtryckssänkande mediciner.

Studien genomfördes på nio patienter, nio behandlingar 
per patient. Totalt 77 behandlingar inkluderades i studien. 
Patienterna screenades med BVS-mätning under pågående 

hemodialys (HD) eller hemofiltration (HF). Notering gjordes 
på uppnådd UF-volym samt BVS-utfall, antal blodtrycksfall 
och benkramper, uppnådd torrvikt och aktuell blodtrycks-
behandling.

BVS-utfallen varierade mellan minus 1,9 till minus 19,1 
procent. Medianvärde var minus 9,1 procent. UF-volymen va-
rierade mellan 600 milliliter till 4,8 liter. Medianvärde var 
2,8 liter. Hos fyra patienter kunde torrvikten sänkas på grund 
av att de hade små till måttliga BVS- utfall trots höga UF-voly-
mer utan komplikationer. Hos två patienter behövde torrvik-
ten höjas. De hade stora BVS-utfall även vid måttliga UF-voly-
mer, ibland med kramp och blodtrycksfall.

Sammanfattningsvis är BVS-mätning 
ett nytt, värdefullt och stimulerande in-
strument att arbeta med vilket ger ökad 
patientsäkerhet och bättre vård. ■

Text Jan-Olov Vesterlund, leg sjukskötare, So-

phiahemmets dialysavdelning, Stockholm. jan-

olov.vesterlund@sophiahemmet.se

BVS utslag vid olika ultrafiltrationsmängder
 hos en patient

y = 0,4468x - 0,4431
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Exempel på hur en enskild patient visar tydlig korrelation mellan 
olika UF volymer och BVS utfall.

Diagramrubrik
y = 0,1268x + 1,6901

R2 = 0,2048
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Det finns god korrelation mellan BVS utslag och UF volym i liter. 

BVS utslag vid olika ultrafiltrationsmängder 
på 77 behandlingar
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I de internationella riktlinjerna för bloddi-
alys rekommenderas att dialyseffekten (di-
alysdosen) bör utvärderas en gång per må-
nad. Dialyseffekten kan variera från dialys 
till dialys hos den enskilda dialyspatien-
ten. Ett system för kontinuerlig övervak-
ning av dialysdosen skulle kunna medföra 
att dialysdosen säkerställs vid varje dialys-
tillfälle. 

Njurmedicinska kliniken i Linköping bedriver sedan fle-
ra år ett samarbetsprojekt med Institutionen för Medicinsk 
Teknik (IMT), Linköpings Universitet, där vi försöker utveck-
la en ny optisk metod för att övervaka bloddialys kontinuer-
ligt (on-line). 

Flera system för on-line övervakning har utvecklats under 
de senaste 15 åren, till exempel direkt mätning av urea i av-
loppsdialysatet med jonselektiv elektrod (ammoniumjon-

Uv-ljus för att  
övervaka bloddialys 

Fig.1. »Experimentuppställningen 
schematiskt«. Den kliniska experi-
mentuppställningen med spektrofo-
tometern kopplad till dialysmaskinens 
avloppsslang. Ljusdetektorn regist-
rerar UV-ljuset som passerat avlopp-
slangen igenom kyvetten och ett ab-
sorptionsvärde beräknas.
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sensor) eller framkallade variationer i konduktiviteten (io-
nic dialysance metoden) varvid natriumclearance beräknas 
(natriumclearance ≈ ureaclearance) och därefter dialysdo-
sen, Kt/V. 

De metoder som bygger på direktmätning av urea verkar 
mer eller mindre ha försvunnit från marknaden, kanske på 
grund av höga kostnader för inköp och förbrukningsmateri-
al samt extra arbete för dialyspersonalen. »Ionic dialysance« 
finns i dialysmaskinen som tillval för vissa fabrikat till en re-
lativt låg kostnad. 

Inom det optiska området finns, förutom vår metod, på 
forskningsstadiet metoder där man lyckats mäta urea i dia-
lysatet med nära infrarött ljus, NIRS (near infrared spectros-
copy). [1,2, 3, 4, 5] 

Vår metod bygger på absorptionsmätning med hjälp av ul-
traviolett (UV) ljus på dialysatet, där vi använder en spektro-
fotometer (analysinstrument där olika våglängder av ljus an-
vänds) som vi har kopplat till dialysmaskinens avloppsslang. 
I spektrofotometern passerar allt avloppsdialysat en flöde-
skyvett och UV-ljus skickas igenom kyvetten var 30:e sekund. 
Med monokromatorn kan olika ljusvåglängder väljas. Figur 
1 visar experimentuppställningen.

Med UV-absorption kan vi inte mäta enskilda ämnen, utan 
en total summa av alla UV-absorberande ämnen i dialysatet. 
Figur 2 visar en typisk UV-absorptionskurva där UV-absorptio-
nen är plottad mot dialystiden. Denna dialys var helt stör-
ningsfri och »spikarna« i kurvan förekommer normalt med 
vissa intervall då dialysmaskinen gör sina självtester (dialysfil-
tret är då i bypass från dialysvätska under några sekunder).
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Vi har funnit en god korrelation mellan UV-absorption och 
flera molekyler i dialysatet, till exempel urea, kreatinin och 
urat. Den goda korrelationen till urea möjliggör att Kt/V, to-
talt avlägsnad urea (TRU) och PCR (protein catabolic rate) kan 
uppskattas med UV-absorption. Hög mätfrekvens under re-
gistreringen med UV-absorption gör att förändringar i clea-
rance direkt kan identifieras och utvärderas på en dataskärm 

samt möjliggör återkoppling efter 
till exempel nåljustering. Se exem-
pelvis den snabba responsen i UV-ab-
sorption i figur 3, då blodflödet har 
manipulerats stegvis under en be-
handling. [6, 7]

Ovan nämnda parametrar base-
ras på uppskattning av ureakoncen-
trationen. Urea är dock inte toxiskt 
i de nivåer som förekommer hos di-
alyspatienter utan fungerar som en 
markör. EUTox gruppen har identi-
fierat andra substanser i dialysatet 

som i framtiden kanske ännu bättre speglar dialyseffekten. 
Vanholder R presenterade detta också vid ASN- konferensen i 
San Diego 2003. Han talade vidare om att man kanske i fram-
tiden borde följa eliminationen av tre molekylgrupper där 
urea kan representera de små molekylerna, till exempel Beta 
2 mikroglobulin de medelstora samt någon molekyl som re-
presenterar den proteinbundna gruppen.[8]

I kommande studier kommer vi bland annat att undersöka 
möjligheten att uppskatta totalt avlägsnande av även andra 
molekyler än urea med hjälp av UV-absorption under dialys. 

Förhoppningen är att UV-metoden kan komma dialyspa-
tienterna till nytta i framtiden och bli ett verktyg för dialys-
personal och patienter både i sjukhusvård och vid hemdialys 
till att uppnå en optimal dialyseffekt. ■

Text Fredrik Uhlin, Forskningssjuksköterska 

och doktorand, Njurmedicinska kliniken, Dialys-

avdelningen, Universitetssjukhuset, Linköping 

Fotnot: Projektet har finansierats genom kom-

petenscentrum för Non-invasiv medicinsk mät-

teknik (NIMED) och Landstinget i Östergötland.
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Figur 2. Typisk UV-absorptionskurva under en dialysbehandling där 
UV-absorptionen är plottad mot tiden

Figur 3. Stegvis manipulation av blodflödet, 5 minuter på varje 
nivå. Blodflödet i ml/min presenteras i figuren

 http://www.kidney.org/professionals/kdoqi/gui 
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Intresset för daglig hemodialysbehandling har på senare 
år också ökat i Sverige. Syftet med denna forskningsöversikt 
var att belysa effekten av dagliga hemodialyser ur patientens 
och sjuksköterskans perspektiv samt ur ett samhällsekono-
miskt perspektiv. Resultatet från olika studier visade att pa-
tienter som övergick till dagliga hemodialyser generellt måd-
de bättre. Dagliga hemodialyser kan genomföras antingen 
som nattlig hemodialys eller korta dagliga dialyser. Nattlig 
dialys definieras som dialys med åtta till tio timmars behand-
ling, fem till sex nätter i veckan. Korta dagliga hemodialyser 
definieras som dialys med en och en halv till tre timmars be-
handling, sex till sju gånger per vecka.

 DAGLIGA HEMODIALYSER

EN VINST  
ELLER  

FÖRLUST? 

Hemodynamiska effekter 
Blodtrycket förbättrades och blodtrycksmedicineringen kun-
de minskas. Redan efter åtta veckor med dagliga hemodia-
lyser sågs en sänkning av blodtrycket. En uppmärksammad 
komplikation till njursvikt är hjärt- och kärlsjukdomar. Stu-
dier visar att hjärtats väggar inklusive vänsterkammarväg-
gen minskar i storlek vid dagliga hemodialyser.

Blodvärdet ökade eller hölls konstant med minskade er-
ytropoetindoser (1).

Nutrition
Aptiten blev bättre och patienternas muskelmassa ökade. Pa-
tienterna behövde inte tänka på vätske- eller kostrestriktio-
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Att vara beroende av hemodialys innebär stora fysiska och psykiska 
påfrestningar. Patienten måste leva med vätske- och kostrestriktio-

ner samt följa medicinska ordinationer. Behandlingen är tröttande och 
återhämtningstiden är ofta lång. Traditionellt ges dialysbehandling tre 
gånger per vecka. Runt om i världen har behandling med dagliga hemo-

dialyser påbörjats, med goda resultat gällande patientens välmående.

 →
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Dagliga hemodialyser kan genomför-
as antingen som nattlig hemodialys 
eller korta dagliga dialyser. Frekventa 
dialyser ger välmående patient.
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ner mellan behandlingarna. När allt kommer omkring är det 
bara ett par timmar tills jag ska dialysera igen, vilket gör att 
jag inte behöver hålla så hårt på dietrestriktionerna, säger en 
patient med dagliga dialyser (2).

Access
Ingen studie gav belägg för att access-
komplikationerna ökade vid dagliga di-
alyser, tvärtom sågs en minskning. En 
orsak till detta ansågs vara att det var 
samma person som stack i fisteln, of-
tast patienten själv eller en anhörig (1). 
Ett stort hinder för att övergå till dagli-
ga hemodialyser var det ökade antalet 
fistelpunktioner per vecka. Patienterna 
upplevde att den så kallade »button hole« tekniken gav minst 
obehag vid daglig nålsättning (3).

Känsla av sjukdom och livskvalitet
Återhämtningstiden efter dialyserna minskade betydligt och 

patienterna upplevde en tidsvinst eftersom de kunde fortsät-
ta med sina dagliga aktiviteter efter en kort stunds vila. De 
kunde dessutom släppa sin sjukroll i större utsträckning på 
grund av att de var mer delaktiga i sin behandling. Vissa upp-

levde en ökad social isolering eftersom 
de alltid tyckte att de dialyserade och 
konfronterades med sin sjukdom varje 
dag. De patienter som dialyserade natte-
tid upplevde ökad frihet (4). 

Sjuksköterskans roll
Nefrologisjuksköterskans roll vid dagli-
ga hemodialyser förändrades till att bli 
mer stödjande och utbildande än tidiga-
re. En viktig del sjuksköterskans arbete 

var att selektera och motivera patienterna till dagliga hemo-
dialyser, samt att tillsammans med patienten bestämma om 
nattliga eller korta dagliga dialyser fungerade bäst (5). 

Ekonomi
Samhällsekonomiskt var dagliga hemodialyser i hemmet att 
föredra. Patientens totala sjukvårdskostnader blev lägre ef-
tersom antalet dagar för akutsjukvård och slutenvårdsdagar 
minskade. Även läkemedelskostnaderna minskade, speciellt 
kostnaden för erytropoetin. Flera studier påvisade ökade ini-
tialkostnader vid övergång till dagliga, men dessa minskade 
sedan. De flesta studierna beskrev att patienterna skötte sin 
behandling själva i hemmet vilket medförde lägre personal-
kostnader (6). 

Slutsatsen var att påbörja dagliga hemodialyser innebar en 
positiv uppåtgående spiral där olika faktorer påverkar varan-
dra. Nefrologisjuksköterskans viktigaste uppgift var att mo-
tivera patienterna till ökad dialysfrekvens, samt att organi-
sera möjligheten till dagliga hemodialyser även på sjukhus. 
En förutsättning för att dagliga hemodialyser ska fungera är 
att patienterna har möjlighet till dialysbehandling i hemmet 
eller har nära till sin dialysklinik för att inte resorna ska bli 
för tidskrävande. ■

Text Anneli Hållström och Lena Björn-
berg-Sederlin Dialysen K87-89 Karo-

linska Universitetssjukhuset/Huddinge.

E post: anneli.hallstrom@karolinska.se 

lena.bjornberg-sederlin@karolinska.se
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Vad är skillnaden som gör skillnaden? Frå-
gan riktades till 40 sjuksköterskor med 
chefsansvar inom den njurmedicinska vår-
den i Sverige. Den som ställde frågan var 
Michael Södermalm, mental coach från Gö-
teborg. Vad är skillnaden mellan en medel-
måttig golfspelare och Annika Sörenstam? 
Eller mellan Ingemar Stenmark och någon 
annan som tycker om att åka slalom? En-
ligt Michael Södermalm är det, förutom ta-
langen, förmågan till koncentration, att 
kunna fokusera när det behövs.

Fokusering är en del av det som kallas mental träning. Två 
andra huvudpunkter är avslappning och avspänning samt 
att använda sig av målbilder. Avslappningsträning bidrar till 
färre överreaktioner vid stress, till minskad ängslan och ger 
en ökad självkänsla. Förklaringen till detta är enligt L.E Burns 
1981, att avspända personer tänker mera rationellt och klart 
än personer som är stressade.

Mental träning kan ha en avgörande betydelse på flera om-
råden, man kan förbättra koncentrationsförmågan, motar-
beta trötthet, hantera stress, få ökat självförtroende och öva 
upp sin humoristiska sida.

Målbilder är ett samlingsbegrepp för bilder, begrepp och 
ord som man själv skaffar sig för att skärpa sin inställning till 
det man sysslar med. Man kan i tanken gå igenom det man 
måste göra på ett positivt sätt. På så vis har man minskat sitt 
eget motstånd mot det man ändå måste göra. 

Dialäsens chefsdagar, som arrangerades för fjärde året i rad i okto-
ber månad, flyttades denna gång ut från Stockholms city till gården 
Krägga, belägen vid Ekolsundsviken nordost om Bålsta. Namnet Kräg-
ga kan spåras sedan 1300-talet, men den nuvarande huvudbyggnaden 
är uppförd omkring 1830. På baksidan finns en stor fruktträdgård 
med gamla äppleträd och på framsidan blickar man ut över Mälarvi-
ken. Hela arrangemanget, där miljön är en viktig faktor, uppskatta-
des högt av deltagarna. Det visade den utvärdering som gjordes efter 
avslutat möte.

DIALÄSENS CHEFSDAGAR

Nätverksträff  
samlade 40 chefer

Michael Södermalm menade att vi själva kan träna oss i 
tanken och stärka vårt självförtroende och vår självbild. Man 
kan till exempel säga: »Jag är stark, jag är på rätt väg, jag gil-
lar mig själv.« Kanske är det rent av så att kvaliteten på våra 
tankar bestämmer kvaliteten på våra liv!

En annan föreläsare var läkaren Håkan Andersson, speci-
alist inom psykiatri med inriktning mot arbetsmiljöfrågor. 
Rubriken på hans framförande var »Mellan lust och krav, ex-
istentiella aspekter på ledarskap i sjukvården«. Håkan An-
dersson talade bland annat om att våra relationer med ar-
betskamraterna, utgör den största delen av problemen på 
jobbet, cirka 90 %. 

För att få en bra arbetsmiljö måste man lära sig att accep-
tera varandras olikheter. De kan ofta bli en tillgång om man 
lär sig tycka om varandra som vi är. Det måste alltid finnas 
ett rum för acceptans och att kravlöst tycka om en annan 
människa.

Orättvisor hör till livets grundvillkor. Vi uppnår aldrig full 
rättvisa för alla, det får man acceptera. Ibland är det som om 
människor har behov av att vara olyckliga. Men att tycka synd 
om någon är nedlåtande, som att säga, att ditt liv är inte värt 
att leva. Sorgen och smärtan kan istället bli en vändpunkt i 
en människas liv och så småningom leda till acceptans. Vad 
vi än förlorar har vi mycket kvar att leva för. 

En bra ledare måste kunna acceptera sig själv som hon/han 
är och se sina medarbetare som vuxna människor. De kan of-
tast själva hitta lösningen på sina problem. Chefen ska inte 
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ta emot förtroenden som inte tål dagsljus och ord som sårad, 
kränkt och överkörd ska man inte lyssna till. Orden formar 
våra tankar och använder vi sådana ord tar vi inte ansvar för 
våra egna handlingar.

Håkan Andersson avslutade med att säga, att den som har 
humor, eller skrattkompetens, klarar sig alltid, och man mås-
te inte vara duktig, man är bra som man är. 

Under middagen diskuterade vi njursjukvårdens utveck-
ling, framför allt de nya och för patienten friare dialysfor-
mer som har växt fram på senare år. Numera kan patienterna 
på vissa sjukhus påverka både frekvensen på behandlingar-
na och hur långa de ska vara. Det var Stefan Jacobson, verk-
samhetschef inom njurmedicin på Danderyds sjukhus som 
gjorde en sammanfattning av de aktuella trenderna. Diskus-
sionen blev livlig när han ställde frågan om en patient ska 

kunna komma in och dialysera på vilken dialysavdelning 
som helst i Sverige med hjälp av ett särskilt passerkort. Där 
menade många att det var svårt att fastställa vem som var an-
svarig om något hände med vattenanläggningen eller loka-
lerna. De flesta var ändå överens om att en större aktivitet och 
självständighet för patienten är att föredra. ■
Text Ulla Winge

Boka redan nu Dialäsens Chefsdagar 2006
Plats: Rånäs Slott, 40 minuter med buss från Arlanda mot 
Norrtälje.
Datum: 4–5 oktober 2006.
Anmälan: Sker via www.dialasen.com i maj månad – Väl-
komna!

Ovan: Stefan Jacobson, verksam-
hetschef på njurmedicinska kliniken 
Danderyds Sjukhus AB, talade vid 
middagen om trender och utveckling 
inom njursjukvårdens Sverige.

Ovan till höger: Nöjd deltagare Ma-
rianne Carlberg Åkerblad, vården-
hetschef på dialysen Mölndal, Sahl-
grenska Universitetssjukhuset.

Till höger: Marie Nykvist, enhetschef 
på Dialysmottagningen i Hässle-
holm, presenterade och diskuterade 
en sammanställning gällande dele-
gering till undersköterskor vid Sveri-
ges dialysmottagningar.

Michael Södermalm menade att vi själ-
va kan träna oss i tanken och stärka vårt 
självförtroende och vår självbild.

http://www.dialasen.com


Vid ett dialysteknikermöte i Milano där man diskutera-
de olikheter mellan länderna i Europa när det gäller vat-
tenrening, var jag inbjuden som föreläsare för att tala om 
hur vi gör i Sverige. Min presentation inriktade sig på de 
regelverk vi har genom Svensk Läkemedelsstandard. I Ita-
lien finns dialysingenjörer på 40 procent av dialysavdel-
ningarna, medan de övriga måste anlita konsulter från 
dialysföretagen. Det innebär att det är svårt att driva ett 
kvalitetsarbete inom medicinsk teknik. Inga av de sjuk-
husanställda ingenjörerna reparerar RO, och de allra fles-
ta dialysklinikerna i Italien använder 
kemisk desinfektion för sina vatten-
renare. De var imponerade av de 5-års 
resultat som jag visade från Dande-
ryds sjukhus AB där 48 odlingar visa-
de < 5 CFU och 4 odlingar 5-60 CFU. 
Odlingarna var tagna i slutet av di-
alysslingan, och på dialysen använ-
der vi inga kemikalier för desinfek-
tion av vattenrenaren. Rörledningarna desinficeras med 
hetvatten.

John Wright som är ordförande för ingenjörsgrup-
pen (TIG) inom EDTNA/ERCA presenterade statistiken som 
finns samlad i EPD-project, European Practice Database. 
Där framgår att England och Skottland har de största dia-
lysklinikerna med i snitt 250 patienter och egna dialysin-
genjörer på nästan alla kliniker. Av de länder man samlat 
statistik från utnyttjas dialysmaskinerna hårdast i Tjeck-
ien där det i genomsnitt går fem patienter på varje dia-
lysapparat; en klinik hade åtta patienter. Som jämförelse 
kan jag nämna att vi har drygt två patienter per maskin 
på Danderyds sjukhus. I Italien erbjuder 75 procent av alla 
dialysavdelningar HDF och 48 procent av alla patienter be-
handlas med låg temperatur på dialysvätskan.

I Belgien är det vanligt att man inte desinficerar dialys-
apparaterna mellan för- och eftermiddagspass, 55 procent 
av klinikerna desinficerar endast 1 gång/dag. De har vid 
olika studier kommit fram till att det är viktigare att ren-

göra utsidan än insidan.
Under hösten har det varit en diskussion inom EDTNA:s 

journal club. En del kliniker primar sina filter och blod-
slangar på kvällen innan patienten kommer till avdel-
ningen för dialys. För oss svenskar känns det väldigt främ-
mande, men de kliniker som har de rutinerna tycker att 
de är bra och har i sina prover inte hittat någon växt eller 
haft problem med infektioner.

Diskussionen om mobiltelefoner och störning av med-
icinteknisk utrustning lever vidare. 
Vid en studie på Mayo Clinic i Roches-
ter har man testat sex moderna mobil-
telefoner för att se om de stör medicin-
teknisk utrustning. Testerna utfördes 
april 2004, och av 510 utförda tester 
fann man kliniskt relevanta störningar 
vid 1,2 procent av försöken (Mayo Clin 
Proc 2005, 80 (10): 1286-1290). Den van-

ligaste rekommendationen för skyddsavstånd från medi-
cinteknisk utrustning är idag två meter. Problemet med 

störningar ökar ju närmare mobilte-
lefonen är. Denna studie gäller inte 
specifikt dialysapparater. ■

» Av de länder man samlat 
statistik från utnyttjas di-
alysmaskinerna hårdast i 
Tjeckien där det i genom-
snitt går fem patienter på 
varje dialysapparat. «

VATTENRENING

Stora skillnader inom EU

Text Gunnar Malmström. ordförande 

i svensk Förening för Medicinsk Teknik 

och Fysik-dialys.

MTF-D

MTF-D Årsmöte hålls vid Vårmötet i Stockholm den 7-9 
maj. Anmäl dig till mötet före den 1 maj. 
Vi vill väldigt gärna att du deltar som föreläsare. Skicka in 
ett abstract senast den 1 februari till SNSF. All informa-
tion finner du på: www.snsf.nu
Kontakta oss i MTF-D styrelsen om du vill ordna ett re-
gionalt möte för dialystekniker. Kontaktlista finns på vår 
hemsida: www.mtfd.se
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Initiativet till kursen »Bli expertsjuksköterska« kom från 
Elisabeth Fransson, ordförande i Svensk Nefrologsjuksköter-
skeförening (SNSF) och Lars Weiss, dåvarande ordförande i 
Svensk Njurmedicinsk Förening (SNF). I samarbete med Tho-
mas Johansson och Ann-Cathrine Ekenberg, båda från Roche, 
utformade de sedan kursen under hösten 2003.

– Det som är så fantastiskt är att vi haft helt fria händer att 
utforma kursinnehållet, säger både Elisabeth Fransson och 
Lars Weiss.

Redan från början hade de klart för sig vilka områden kur-
sen skulle innehålla. 

– Utifrån de ämnesområden vi valt letade jag sedan upp fö-
reläsare som jag ansåg vara lämpliga, berättar Lars Weiss.

Ämnesområden under de tre första kurstillfällena var hjär-
ta, kärl och diabetes, hemodialys, predialytiskt omhänder-
tagande, kalk-fosfatbalans, erytropoetinbehandling, orsaker 
till uremi, akut njursvikt, lipider och njurtransplantation. 
Föreläsarna har företrädesvis varit läkare.

Lars Weiss menar att samarbetet mellan SNSF och SNF är 
både positivt och självklart. Det är viktigt att olika yrkeska-
tegorier bildar ett team runt patienten, och inte fjärmar sig 
från varandra. 

Inbjudan till kursen gick ut till samtliga verksamhetsche-
fer inom njurmedicin i Sverige, som också har fått stå för 
hälften av kursavgiften. Krav för att söka var medlemskap i 
SNSF samt minst tre års erfarenhet av njurmedicin. Och re-
sponsen blev mycket stor, till de 90 platserna fanns omkring 
300 sökanden. 

FÖRSTA KURSEN AVSLUTAD PÅ RÅNÄS:

»Bli expertsjuksköterska« 
– en succé

sen skulle innehålla. 

reläsare som jag ansåg vara lämpliga, berättar Lars Weiss.

ta, kärl och diabetes, hemodialys, predialytiskt omhänder-
tagande, kalk-fosfatbalans, erytropoetinbehandling, orsaker 
till uremi, akut njursvikt, lipider och njurtransplantation. 
Föreläsarna har företrädesvis varit läkare.

både positivt och självklart. Det är viktigt att olika yrkeska-
tegorier bildar ett team runt patienten, och inte fjärmar sig 
från varandra. 

Inbjudan till kursen

fer inom njurmedicin i Sverige, som också har fått stå för 
hälften av kursavgiften. Krav för att söka var medlemskap i 
SNSF samt minst tre års erfarenhet av njurmedicin. Och re-
sponsen blev mycket stor, till de 90 platserna fanns omkring 

Kunskapstörsten hos sjuksköterskor verksamma inom njurmedicin 
är stor. Utvecklingen ställer nya krav och förutsättningarna för-
ändras hela tiden för sjuksköterskors yrkesutövande. SNSF  arbetar 
ständigt med att försöka skapa fl er utbildningsmöjligheter,  mellan 
fem och 20 poäng, inom högskolan. Men trots idogt arbete är kurs-
utbudet inte tillräckligt. Och har man redan läst 20 poäng njur-
medicin fi nns idag ingen ytterligare utbildning. Sammantaget ledde 
de här faktorerna fram till en ny utbildningsmöjlighet. 

Rånäs kursgård är 
beläget i gammal 
bruksmiljö.

I oktober samlades 
deltagarna till sista 
kurstillfället.
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Kursen startade i mars 2004 och sedan dess har man träf-
fats för två dagars internat varje termin. Deltagarna har va-
rit indelade i två grupper, den första gruppen har träffats 
onsdag lunch till och med torsdag lunch. Då har de avlösts 
av grupp nummer två som fram till fredag lunch fått del av 
samma kursinnehåll.

Under några dagar i mitten av oktober samlades kursdelta-
garna till det fjärde och sista kurstillfället. Det var en mycket 
nöjd, om än lite vemodig, skara som kom till Rånäs slott mitt 
i Roslagens lantliga idyll. 

– Det enda som är negativt med kursen är att det är slut nu, 
menade fl ertalet deltagare.

Den gamla bruksmiljön ligger insvept i höstens starka fär-
ger och dimmor. Framför slottet simmar några ankor om-
kring i sin damm och lite längre bort betar en grupp får. Nere 
vid vattnet fi nns möjlighet till bastu och att bada bubbelpool 
utomhus. Miljön är inte oviktig i kurssammanhang, ansåg 
många av kursdeltagarna. Det är en stor förmån att även få 
möjlighet till rekreation i pauserna.

Denna sista kursomgång ägnades en dag åt etiska övervä-
ganden inom njurmedicin, med fokus på att upphöra med 
dialysbehandling. Nils Grefberg från Växjö var den engage-
rande föreläsaren i ämnet som väckte mycket frågor, diskus-
sioner och berättelser om patientfall. En liten enkätunder-
sökning bland deltagarna visade också att de fl esta ansåg att 
man på deras arbetsplats ägnade sig åt för lite etiska diskus-
sioner.

Lars Weiss presenterande de senaste forskningsområdena 
inom njurmedicin, både när det gäller resultat och pågåen-
de forskning. Britta Hylander från Karolinska i Solna före-
läste om de många fördelar som fi nns med CAPD, men även 
om de problem som kan dyka upp i samband med denna di-
alysform.

Trots att erfarenheten av njurmedicin i tid varierat gan-
ska mycket mellan deltagarna verkar kursen ha varit givan-
de för alla.

– Jag har arbetat med dialys i 14 år och tycker ändå att var-
je föreläsning har givit mig något nytt, de har lyft fram det 
senaste, säger Marita Olsson från dialysavdelningen vid Ystad 
lasarett. 

Ann-Sofi  Forsberg, som arbetat med dialys i tre år vid di-
alysmottagningen Falu lasarett, tycker till exempel föreläs-
ningen om njursjukdomar gav henne en bra förståelse av 
sjukdomspanoramat. Kollegan Ingegerd Mandelholm, med 
närmare 30 års erfarenhet, anser att innehållet har varit 
blandat och att föreläsarna har lagt sig på rätt nivå.

Syftet med kursen har även varit att skapa ett kollegialt 
nätverk över landet. Deltagarna har kommit från Ystad i sö-
der till Gällivare i norr. 

– Vi valde därför att försöka dela på deltagare från samma 
arbetsplats, berättar Elisabeth Fransson. Då tvingas man till 
nya kontakter, en annan poäng med det är att det blir min-
dre samtidig frånvaro från kliniken.

Trots lite protester initialt har detta utvärderats positivt. 
Nya kontakter har skapats och mailinglistor upprättats för 
fortsatt kontakt. Så när kursdiplomen delats ut och den av-
slutande lunchen ätits kan ändå deltagarna äga stort hopp 
om att träffas i nya sammanhang för att utbyta erfarenheter 
med varandra. ■
Text Anna-Lena Byström

Nästa kurs kommer att starta april 2006. Inbjudan går även denna 

gång ut till verksamhetscheferna. Medlemskap under 2005 samt minst 

tre års njurmedicinsk erfarenhet är krav för att kunna söka.

Kursdagar med 
möjlighet till dis-

kussioner, erfaren-
hetsutbyte och nya 

kontaktnät.

Utvärdering visade på 
nöjda sjuksköterskor.
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LJUS OCH MÖRKER 
I PERSONLIG FILM

NJURMEDICINSKT  
REGIONMÖTE I SUNDSVALL:

Årets möte hölls i Tonhallen och arrangör var njurmedicin 
i Sundsvall med Anna Hallberg och Anette Lindal i spetsen. 
Erland Olausson, sektionsöverläkare för Njursektionen på 
Sundsvalls sjukhus kunde hälsa cirka 250 deltagare välkom-
na. Mötets första föreläsare var Magnus Westerlund, sjukskö-
terska på Dialysen i Sundsvall, som beskrev Generös hemo-
dialys. Magnus ville med sin föreläsning betona betydelsen 
av alla de pusselbitar som påverkar dialysens kvalitet, bland 
annat dialystid, blodflöde, nutrition, access, filter och nålval 
med mera. Genom att använda alla dessa delar optimalt kan 

man få friskare patienter, färre inläggningar och långtids-
komplikationer. 

Professor Michael Olausson talade om Njutransplantation 
med auxillär levertransplantation. Ett så kallat positivt korstest 
utgör ett hinder för en njurtransplantation, men man kan 
idag avlägsna antikroppar hos mottagaren genom att till ex-
empel utföra plasmafereser och ge cytostatika, vanligtvis Sen-
doxan. Vid auxillär levertransplantation tar man en bit lever 
från samma donator som ger njuren, och levertransplanta-
tet har en »absorberande« effekt. Denna metod ger hopp till 

ÅSA GRIP
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patienter där mycket antikroppar utgör ett hinder för trans-
plantation. I dagsläget har Sahlgrenska njurtransplanterat 
15 patienter med denna metod.

Docent Jonas Wadström beskrev i sitt inlägg AB0-inkompa-
tibilitet och glycorex-behandling, hur man efter behandling med 
en ny slags kolonn kan transplantera över blodgruppsgrän-
serna.

Daniel Burman visade sin film I huvudet på en patient. Han är 
själv njurtransplanterad med auxillär levertransplantation 
samt hjärttransplanterad, och har tillsammans med produ-
centen Ulf Burman, gjort en mycket personlig dokumentär 
om sitt eget liv. Filmen handlar om hur det är att leva med 
en livshotande sjukdom och allt vad det innebär av väntan, 
smärta och ångest men också ett starkt hopp om en ljusare 
framtid. Genom att berätta för andra hur han mår, har Daniel 

tet, livskvalitet med mera. Målet är att identifiera faktorer 
som ger bättre, alternativt sämre hälsorelaterat utfall för pa-
tienter i HD. Hospitaliserings- och mortalitetsrisken studeras 
i förhållande till anemikontroll, kalk- fosfatbalansen samt 
typ av kärlaccess. I studien ingår tolv olika länder och stu-
dien påvisar betydande skillnader mellan de olika länderna 
och klinikerna. Genom att utnyttja dessa erfarenheter får vi 
möjligheter att förbättra behandlingsresultaten.

Mötets sista föreläsare var Thomas Nilsson som redogjor-
de för ny syn på utredning och behandling av TTP (Trombotic 
Thrombocytopeni Purpura). Med hjälp av ett antal patientfall 
fick vi en inblick i detta svåra ämne.

Mötet var välplanerat och bestod av mycket bra föreläs-
ningar. Det var med god inspiration som vi återvände till våra 
jobb med visionen om att ytterligare förbättra behandlingar-
na för våra patienter. ■

Text Karin Bergström, Camilla Holgersson och Lilian Sundqvist, 
Dialysen, Sunderby Sjukhus.

bearbetat sina känslor som annars döljer sig under ytan.
Professor Björn Eliasson inledde dag två med sin föreläs-

ning om diabetes. Sjukdomen drabbar en ständigt växande 
skara svenskar, och det behövs ett resurskrävande lagarbe-
te som kräver kontinuitet och goda kunskaper för att ge god 
vård. Föreläsningen gav en inblick i hur man bedriver mo-
dern och effektiv diabetesvård ur olika infallsvinklar. 

Holter EKG är en enkel metod att mäta hjärtfrekvens, vari-
abilitet och hjärtats autonoma funktion. Doktor Hans Furu-
land beskrev bedömning av autonom hjärtfunktion hos njur-
patienter med denna metod. För att fånga olika former av 
rytmrubbingar kan man under ett dygn kontinuerligt regist-
rera varje hjärtslag. Informationen lagras i en digital band-
spelare som patienten bär på sig. Data överförs sedan till en 
dator och analyseras. 

DOPPS står för Dialysis Outcomes and Practice Patterns 
Study. Docent Björn Wikström talade om denna internatio-
nella prospektiva observationsstudie som utvärderar ett fler-
tal behandlingsfaktorers betydelse för mortalitet, morbidi-

Från vänster Lena Friberg, Annika Nordin och Helena Eriksson, 
alla sjuksköterskor på HD-avdelningen i Sundsvall. 

Monica Mårtensson och Barbara Granroth.

Jonas Wadström. Erland Olausson och  
Anna-Maria Löf.
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Reagensstickor för dialysavdelningar
• Acid Test- Citrosteril© (Citronsyratest). NY
• Blodläcksticka
• RenalCheckPX- Dialox© (Peroxidtest)
• WaterCheck2- Klor (0,1mg/liter). Krav i LS
• WaterSoft- Vattenhårdhet

Reagensstickorna förvaras i rumstemperatur. Enkelt handhavande. Analyserna ger svar 

inom 1/2 minut.

Reagensstickorna för klor, peroxid och citronsyra används för resttest efter desinfek-

tion av dialysapparater och vattenrenare.

Blodläckstickan reagerar på hemoglobin 0,1 mg/dL och albumin 10 mg/dL. Den detekte-

rar blod och proteinläckage i dialysfiltret.

WaterSoft används för kontroll av avhärdare för RO.

Herbahealth

Björkholmsv. 214

132 52 Saltsjö-Boo, Sverige

Tel: +46-8-715 75 05  Fax: +46-8-715 75 55  Mobil: +46-8-704-84 46 54

E-post: gm@telia.com  www.herbahealth.nu

Nytt system prövas för  
kontroll av blodsockret
En ny kontinuerlig glukosmätare i realtid för bättre 
egenkontroll av blodsockret hos personer med diabe-
tes presenterades på Riksstämman i november. Att hål-
la blodsockernivån på en jämn nivå är en av de allra vik-
tigaste utmaningarna för personer med diabetes. För att 
kontrollera sitt blodsocker har hittills det främsta verk-
tyget varit att sticka sig i fingret och mäta blodsockervär-
det med hjälp av en blodsockermätare. Istället kan nu 
en direkt avläsbar och bärbar monitor kontrollera blod-
sockernivån för patienten var femte minut. Systemet 
har inbyggda alarm som varnar vid för lågt eller för högt 
sockervärde. På så vis upptäcker patienten snabbare för-
ändringar och kan agera tidigare för att uppnå en jäm-
nare blodsockernivå.

Registrering av glukosnivån görs via en liten sensor 
som appliceras i underhudsfettet på magen, eller på 
skinkan. Sensorn registrerar upp till 288 glukosvärden 
per dag, vilket ger betydligt mer information än enstaka 
dagliga »stick i fingret«.  

Sensorn byts ut var tredje dag och kalibreras med ett 
blodsockertest två gånger per dag. Glukosvärdena i dis-
playen ersätter dock inte blodsockertest via stick i fing-
ret, däremot ger de en indikation på att ett bekräftande 
blodsockertest kan behövas. 

För mer information kontakta: Professor Jan Bolinder,  

överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.  

jan.bolinder@ki.se 

NYHETER

Ny undersökningsmetod minskar 
risken för blindhet hos diabetiker 
Synnedsättning och blindhet är en av de mest fruktade 
följdsjukdomarna för personer med diabetes. Därför un-
dersöks diabetikers ögon regelbundet i jakt på föränd-
ringar i näthinnans blodkärl. Hittills har dessa undersök-
ningar skett med konventionell färgfototeknik. 

Nu har överläkaren Gunvor von Wendt, doktorand vid 
Karolinska Institutet, funnit en metod att fånga upp för-
ändringarna på näthinnan betydligt tidigare än med den 
konventionella metoden. Hon lade fram sina forsknings-
rön i en avhandling den 4 november 2005. 

– Jag har använt en ny fotografisk teknik där man be-
gränsar våglängden och använder ett grönfilter. På det 
sättet får man ett rödfritt ljus och ser blodkärlsföränd-
ringar på ett mycket tidigare stadium, säger hon. 

Dessutom använder Gunvor von Wendt en vidare vin-
kel än vad som oftast används. 

– Med den konventionella metoden hamnade över hälf-
ten av vissa synhotande förändringar utanför bildfältet. 
Med vidare vinkel upptäcker vi fler synhotande föränd-
ringar, säger hon. 

Ju tidigare man fångar upp förändringarna, desto stör-
re chans är det att behandlingen lyckas. Därför kan Gun-
vor von Wendts metod minska risken för blindhet hos di-
abetiker med mellan 50 och 90 procent. 

Avhandling: Screeningundersökning för påvisande av diabetes-
retinopati - Aspekter på fotografiska metoder. Gunvor von Wendt, 

institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för ögon och 

syn, Karolinska Institutet. Avhandlingens abstract och ramberättelse 

finns på: http://diss.kib.ki.se/2005/91-7140-398-1 

mailto:gm@telia.com
mailto:jan.bolinder@ki.se
http://diss.kib.ki.se/2005/91-7140-398-1
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Den sjätte och sjunde oktober arrangera-
des det andra multidisciplinära seminariet 
om vaskulära accesser på Huddinge sjuk-
hus. Det var 171 deltagare och 13 föreläsa-
re och tyngdpunkten låg på AV-fistlar och 
grafter. Vi fick bland annat lära oss om 
kärlanatomi och fysiologi, om komplikatio-
ner och hur man upptäcker dem, samt hur 
man kan åtgärda dem innan accessen stop-
par.

Cees Blokker arbetar som sjuksköterska på en dialysavdel-
ning i Holland och han berättade hur man kan ta hjälp av ul-
traljud som stickhjälp. På hans sjukhus hade de lyckats få fle-
ra sjuksköterskor på avdelningen att jobba mer aktivt med 
accessvården och hade byggt upp ett accessteam. Han visade 
också hur man med hjälp av digitalkamera och ett datapro-
gram kan skapa ett accessprotokoll över AV-fistel/graften. Ge-
nom att lägga in angiobilder på fotot av armen och skapa ett 
rutnät över bilden kan man lätt se anatomin och var det är 
mindre lämpligt att sticka.

Gunilla Welander med medarbetare i Karlstad hade skapat 
ett multidisciplinärt accessteam och med hjälp av det lyck-
ats öka antalet AV-fistlar från 51 till 87 procent: dessutom 

SNSF’S ACCESS-SEMINARIUM:

Komplikationer  
och åtgärder

minskat AV-grafterna från 49 till 13 procent. Dessa resultat 
har man uppnått genom att anlägga fler överarmsfistlar. Ge-
nom monitorering har de också lyckats minska antalet aku-
ta trombectomier.

K-G Prütz delgav oss statistik om accesser från svensk di-
alys databas (SDDB), 2002–2004. Andelen AV-fistlar har legat 
stadigt på 58 procent under dessa år. Han jämförde med data 
från DOPPS-studien och såg att flera europeiska länder har hö-
gre antal AV-fistlar än vi.

Wil van der Mark, sjuksköterska från Holland, arbetade un-
der 3 år tillsammans med två andra sjuksköterskor i ett natio-
nellt projekt »The kidney foundation project«, där man ska-
pade nationella standards för accessvården i Holland. Målet 
var att öka antalet AV-fistlar och minska antalet komplikatio-
ner, framför allt tromboser i AV-grafter.

De tog fram ett program i fyra steg:
1. utvärdering av befintlig accessvård under 12 månader 

(baseline-period).
2. vägledande rapport med förslag till förbättring av vår-

den baserad på nationella och internationella guidelines.
3. genomförande av förslagen från steg 2.
4. utvärdering av vården och identifiering av förbättringar 

under 12 månader (follow up-period).
End points var: befintlig accessvård, typ av nya accesser 

I Holland minskade antalet grafter under ett 
nationellt accessprojekt. 

Viktigt med rätt handhavande vid arbetet med central 
dialyskateter. 
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Pfi zer AB. Box 501, 183 25 Täby. 
Tel 08-519 062 00. www.pfi zer.se

När det märks 
är det ofta för sent…

Djup ventrombos är en vanlig och allvarlig komplikation 

vid operationer. Djup ventrombos som orsakar lung-

embolier, leder till mer än 1 000 dödsfall per år1. Mer 

än 11 000 personer vårdas varje år på sjukhus för djup 

ventrombos eller lung emboli och antalet läkarbesök i 

öppenvård uppskattas till cirka 40 000  per år1.

Djup ventrombos går i viss mån att förebygga, i 

första hand genom behandling med anti koagulantia,

i samband med kirurgiska in grepp.1

Fragmin är ett anti-trombosmedel. Indikationer: Trombosprofylax vid kirurgi. Be handling

av akut djup venös trombos och lungemboli när trombolytisk behandling eller kirurgi inte 

är aktuell. Trombosprofylax-antikoagulation vid extra korporeal cirkulation under hemodialys 

och hemofi ltration. Instabil krans kärlssjukdom (instabil angina och icke Q-vågsinfarkt).

Förpackningar: Injektionsvätska 2 500 IE/ml, 10 000 IE/ml 12 500 IE/ml 18 000 IE/ml och 

injektionsvätska, lösning med konserveringsmedel 25 000 IE/ml. För mer information se 

www.fass.se Referens: 1. SBU rapport: Rapportnr: 158/ I, II, III: 4 ,10. September 2002.
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som anlades, antal tromboser, typ av temporära katetrar och 
antal PTA. 

Resultatet av det nationella projektet blev att 2200 pa-
tienter från 27 centra deltog. (Vilket är lika med halva dia-
lyspopulationen i Holland).

Under baseline perioden fick 69 procent AV-fistel och 29 
procent graft. Under follow up perioden hade antalet AV-fist-

lar ökat till 77 procent och grafter minskat till 22.
Trombotiserade grafter som åtgärdats var under baseline 

perioden 0,34 tillfällen/patientår och ändrades inte under 
follow up perioden.

Temporära katetrar i subclavia minskade från 34 till 11 
procent och antalet katetrar i vena jugularis ökade från 34 
till 56 procent av det totala antalet katetrar som användes.

Antalet PTA ökade från 0,36 till 0,48/patientår.

Vi fick även höra om centrala dialyskatetrar (CDK); Nils Rau-
chau föreläste om problem med klotting och hur man kan 
minska problemen genom att ett mindre antal doktorer läg-
ger katetrarna. Man eftersträvar en optimal placering av spet-
sen och att CDK:n är suturerad tills kuffen är fastväxt. Han 
visade också en film om vad som händer när vi installerar he-
parin. Spolar man för fort blir det baksug som gör att blod 
sugs upp i kateterspetsen. Nils Rauchau rekommenderade att 
man installerar Heparin under 5–6 sekunder och överfyller 
varje skänkel med 0,2 ml.

Vill ni läsa mer om access seminariet gå in på SNSF’s hem-
sida under arbetsgruppen access och tryck på länken så fin-
ner ni abstrakt och power point presentationer från nästan 
alla föredrag. ■
Text av Lena Carlsson Bjering, Magdalena Ivarsson, Päivi Sjödin, 
Margaretha Landh, Magnus Westerlund och Eva-Lis Henriksson

Arterio-Venös fistel
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Vi er otte sygeplejersker, der arbejder på otte forskellige 
hæmodialysecentre i Danmark. Vi er samlet i en Speciel Inte-
resseGruppe (SIG) under Fagligt Selskab for Nefrologiske Sy-
geplejersker kaldet »Adgangsveje«. Gruppens specifikke for-
mål er at afdække, erhverve og udbrede 
viden om karadgangsveje hos dialyse-
patienter. Herved ønsker vi at skabe 
evidens for nye retningslinjer inden-
for kanyleringsteknik, dialysekatetre, 
fistelpleje og graftpleje.

Gruppen blev dannet i 2002, og vi 
valgte at begynde med at undersøge 
kanyleringsteknikken ved vore hæmo-
dialysepatienter. I Danmark dialyseres cirka 70 procent af pa-
tienterne via en A/V-fistel. Denne fistel er deres livsline og den 
bør behandles med størst mulig respekt og omhu.

I vores arbejde på dialyseafdelingerne oplever vi patien-
ter, der giver udtryk for smerte og ubehag ved anlæggelse af 

GOD STIKKE-
TEKNIK MED 
OMVENDT 
KANYLERING 
En välfungerande fistel har alltid varit en viktig målsättning i dialyssjukvården. 
För att bevara livslängden byter man ofta stickställen efter ett visst mönster. Den 
danska gruppen visar nu att även nålens läge vid insticksstället kan ha betydelse.

dialysekanyler. Nogle patienter har desuden problemer med 
lang komprimeringstid efter fjernelse af kanylerne.

I Danmark har det i mange år været praksis at anlægge dia-
lysekanyler med skærefladen vendende 
opad, men på et center var man begyndt 
at stikke med skæret nedad, efter en pa-
tient havde været på feriedialyse i udlan-
det og dér oplevet denne teknik, som ef-
ter patientens opfattelse gjorde mindre 
ondt.

Formålet for vores undersøgelse blev 
derfor, at finde ud af, hvilken kanyle-

ringsteknik, der gav mindst mulig gene for patienten med 
fokus på smerte og komprimeringstid.

Undersøgelsen blev indledt med at gruppen udførte en pro-
spektiv, randomiseret, enkeltblind undersøgelse på i alt 104 
patienter, fordelt på de otte dialysecentre. Projektet blev god-

Skæreflade nedad Skæreflade opad 

» At finde ud af hvilken ka-
nyleringsteknik, der gav 
mindst mulig gene for pa-
tienten med fokus på smer-
te og komprimeringstid«

 →
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kendt af videnskabsetisk komité og selve dataindsamlingen 
blev udført i perioden september 2003 til marts 2004. Vejle-
der på projektet var overlæge Sören Ladefoged.

Patientene skulle opfylde visse betingelser for at kunne 
deltage i undersøgelsen:

• de skulle være fyldt 18 år og have en fistel, hvor der ikke 
havde været kanyleringsproblemer i mindst tre månede 

• de skulle forstå dansk og vide, hvad 
det indebar at deltage i undersøgelsen 

• den samme antikoagulansdosis 
(Heparin eller Innohep) skulle anven-
des en måned før og i hele undersøgel-
sesperioden 

• hvis patienten anvendte analge-
si ved indstiksstederne, skulle samme 
analgesidosis anvendes i hele perio-
den. 

Ligeledes var der også kriterier for, hvornår en patient måt-
te udgå af undersøgelsen. Disse var: 

• opstart i antikoagulationsbehandling
• ændring i kanylestørrelse 
• ændring i antikoagulans 
• fistelkomplikationer 
• dataindsamlingens udløb
• transplantation og endelig hvis patienten døde
Blandt alle patienter med en egnet fistel blev der ved lod-

trækning udvalgt 8–19 på hvert center. Af de i alt 104 patien-

terne var 30 kvinder og 74 mænd. Disse blev mundtlig og 
skriftlig informeret af projektsygeplejersken og bedt om at 
afgive skriftlig samtykke.

Ved dataindsamlingen blev der benyttet et registrerings-
skema, som gav oplysning om alder, køn og fistelalder. Sel-
ve registreringen forløb over 10 vilkårlige dialyser, hvor det 
hver gang var den samme sygeplejerske, der udførte kanyle-

ringerne.
Ved hver af de 10 dialyser blev der 

trukket lod om kanyleringsteknikken, 
således at der i alt blev stukket fem gan-
ge med skæreflade nedad og fem gange 
med skæreflade opad. Der blev anvendt 
dialysekanyler af typen Kimal, gauge 17, 
16, 15 og 14.

Ved hver dialyse blev noteret om der 
blev stukket med skær op eller ned, om der blev anvendt anal-
gesi (og hvilken), kanylestørrelse i gauge, antikoagulans (do-
sis og type), komprimeringstid i sekunder på arterie- og vene-
indstikssted og patientens smerteoplevelse målt i cm på VAS 
– skala (Visuel Analog Skala).

Alle data blev indtastet i Excell og bearbejdet i det stati-
stiske program Statistica. Alle data blev analyseret via T-test 
med signifikant P-værdi på < 0,05.

Resultatet viste at de 104 patientene i undersøgelsen var i 
alderen 21 – 87 år med en medianalder på 62 år. Deres fistler 
var fra 3 – 304 måneder med en median fistelalder på 42 må-

» När kanylen var lagt og 
fungerede, syntes de egent-
lig ikke, det havde gjort så 
ondt. «

Nogle patienter oplevde hurtigere sårheling efter dialysen, når kanylerne var anlagt med skaereflade nedad.
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måske risikere at kanylen skulle lægges om. Når kanylen var 
lagt og fungerede, syntes de egentlig ikke, det havde gjort så 
ondt. Det havde sikkert også indflydelse på smerteangivelser-
ne, at éet af inklusionskriterierne var en velfungerende fistel, 
hvilket ofte betød en »gammel« fistel, hvor nerveenderne var 
stukket i stykker. Vi tror også, det havde betydning, at det var 
den samme sygeplejerske, der stak ved hver af de 10 gange.

Vi har også sammenlignet smertescoren i forhold til kany-
lestørrelsen. 

VAS 16G 14G P-værdi
Skær ned arterie 1,48 0,77 <0,001∗

Skær op arterie 1,35 0,81 <0,05∗

Skær ned vene 1,24 0,76 <0,05∗

Skær op vene 1,49 0,89 ns

Tabel 2. Smertescore i forhold til kanylestørrelsemålt i cm. på 
VAS scala.

De mindste kanyler scorer en signifikant højere smertesco-
re end de store. 

Ved den totale opgørelse for komprimeringstiden (dvs. 
for alle kanylestørrelser) blev der fundet signifikant kortere 
komprimeringstid ved anlæggelse af venekanyler med skæ-
reflade nedad (P-værdi = < 0,001). Komprimeringstiden var 
også kortere (i sekunder) på arteriesiden, men ikke nok til at 
det havde signifikans.

neder. Der blev i alt udført 976 kanyleringer.
Der blev ikke fundet nogen signifikant forskel i smerteop-

levelsen ved anlæggelse af kanyle med skæreflade opad i for-
hold til skæreflade nedad. Smerteangivelserne var i det hele 
taget meget lave (0,76 cm–1,94 cm på en skala fra 0–10 cm).  

N Mean Std.dv t-test P-værdi
Total Op vene 470 1,17 1,48 - 1,01 ns

Ned vene 1,27 1,55
Op arterie 470 1,28 1,74 0,073 ns
Ned arterie 1,27 1,63

16G Op vene 139 1,50 1,36 -0,57 ns
Ned vene 1,24 1,38
Op arterie 139 1,35 1,73 -0,65 ns
Ned arterie 1,48 1,74

15G Op vene 238 1,30 1,59 - 1,25 ns
Ned vene 1,48 1,71
Op arterie 238 1,42 1,92 0,52 ns
Ned arterie 1,33 1,69

14G Op vene 91 0,89 1,31 0,68 ns
Ned vene 0,76 1,24
Op arterie 91 0,81 1,01 0,23 ns
Ned arterie 0,77 1,12

Tabel 1. Smertescore målt i cm. på VAS scala.

De lave smerteangivelser skyldes måske at det ikke så me-
get var selve stikket, patienten udtrykte smerte/angst for – 
mere angsten for at blive stukket forkert, få et hæmatom? –  →

Skaereflade opad.

Patientens smerteoplevelse målt i centimeter på VAS-skala.



Mean Std.Dv N t-test P-værdi
Total Op vene 343 239 462 2,59 <0,001*

Ned vene 305 213
Op arterie 365 212 462 1,49 ns
Ned arterie 342 253

16G Op vene 295 138 133 -0,89 ns
Ned vene 323 337
Op arterie 314 172 133 -0,56 ns
Ned arterie 333 351

15G Op vene 353 292 237 3,38 <0,001*
Ned vene 284 126
Op arterie 361 213 245 1,54 ns
Ned arterie 331 205

14G Op vene 385 179 91 3,32 <0,05*
Ned vene 334 148
Op arterie 445 238 91 1,99 <0,05*
Ned arterie 382 189

Tabel 4: Komprimeringstid i sekunder.

Når vi så på resultaterne for de forskellige kanylestørrel-
ser var der ingen signifikant forskel ved 16G. Ved 15G var der 
signifikant kortere komprimeringstid ved venekanyle anlagt 
med skæreflade nedad. (P-værdi = < 0,001).Ved 14G var der sig-
nifikant kortere komprimeringstid på både arterie- og vene-
side, når kanylerne blev anlagt med skæreflade nedad (P-vær-
di henh. < 0,05 og < 0,001).

Det var svært at måle komprimeringstiden helt nøjagtig, 
da man ikke kunne »se« gennem gazekompresset. Hvis man 
lettede komprimeringen for tidligt, risikerede man, at det 
blødte endnu længere tid. Vi er dog af den opfattelse, at vore 
resultater er valide, fordi vi havde et stort patientgrundlag og 
patienterne var deres egne kontrolpersoner.

Nogle patienter gav udtryk for, at de oplevede hurtigere 
sårheling efter dialysen, når kanylerne var anlagt med skæ-
refladen nedad.

Konklusionen blev at vi ikke fandt signifikant forskel i 
smerteoplevelsen ved anlæggelse af kanyler med skærefla-
den henholdsvis opad eller nedad.

Vi fandt kortere komprimeringstid ved anlæggelse af ka-
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nyler med skærefladen nedad. På venesiden var den signifi-
kant.

Disse resultater er ikke så entydige og overbevisende, at vi 
kan give en evidensbaseret anbefaling af, hvordan skæret på 
kanylerne skal vende. Den kortere komprimeringstid ved an-
læggelse af kanyler med skæret nedad medfører dog, at vi vil 
opfordre vore kolleger til at overveje denne teknik, hvor det 
er muligt, for at mindske skader på kar/fistel mest muligt. ■

Text Birgit Damgaard, Gitte Solgaard Larsen, Anette Lundvald 
Hansen, Helle Jonsson, Kiss Dyrby Kristensen, Lene Førgaard, 
Lene Hybertz Nielsen, OG Nete Hauge Mortensen.

Er du interesseret i hele 

rapporten? Skriv til: 

Lene Førgaard, e-post: 

RH04739@rh.dk eller 

Nete Hauge Mortensen, 

e-post: ne@mortensen.

mail.dk

Språkruta
Danska Svenska
adgangsveje accesser
formål syfte
karadgangsvej kärltillgång
gene obehag
lodtraekking lottdragning
indtaste mata in
måle mäta
sårheling sårläkning
henholdsvis respektive
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