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INNEHÅLL

Tidningen för personal inom transplantation & njursjukvård i Norden samarbe-
tar med Svensk Nefrologsjuksköterskeförening, Svensk Njurmedicinsk Fören-
ing, Svensk Transplantationsförening, Svensk Förening för Transplantations-
sjuksköterskor, Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik-dialys samt 
Dietisternas Riksförbunds referensgrupp i njurmedicin.
Tidningen sänds till samtliga medlemmar i dessa föreningar. Även kuratorer, 
dietister, samt farmaceuter inom njurmedicin erhåller tidningen. Tidningen når 
också alla transplantation och njurmedicinska kliniker i Norden. Dialä-
sen utkommer fyra gånger per år (sista veckan i februari, maj, september och 
november).
Upplaga: 3 300 exemplar (senaste TS kontroll 2 800 ex.)

Postadress: Tidningen Dialäsen, Getabocksvägen 4, 187 54 Täby, Sverige.
Tel/Fax: 08/510 515 00. 
E-post: info@dialasen.com
www.dialasen.com

Ansvarig utgivare: Pia Lundström, pia.dialasen@telia.com
Redaktionellt råd: Njurmedicin/dialys: Ulla Winge, sren.w@telia.com
Transplantation: Annette Lennerling, annette.lennerling@vgregion.se
Grafi sk form: John Losciale, john@losciale.com
Textredigering: Ulla Winge
Tryckeri: Trydells Tryckeri AB, Laholm
Annonsering: Se www.dialasen.com eller www.sverigestidskrifter.se 

Artikelförfattare och annonsör svarar för innehållet i publicerat material. Re-
daktionen för behåller sig rätten att redigera insända bidrag, dock utan att 
förvanska innehållet i materialet. Insända bidrag kan publiceras anonymt, men 
redaktionen skall dock veta artikelförfattarens namn. All redaktionell text lag-
ras elektroniskt för att kunna publiceras på Dialäsens hemsida www.dialasen.
com. Författare som ej accepterar detta måste meddela förbehåll. I princip pu-
bliceras inte artiklar med sådant förbehåll. Tidningen Dialäsen ansvarar inte för 
inskickat obeställt material. 

Manusstopp för Dialäsen nr 4/2004 är den 4 oktober. Tidningen utkom-
mer sista veckan i november. Manustopp för nr 1/2005 är den 20/12 med 
utgivning sista veckan i februari. 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.

ISSN: 1104-4616

Adressändring: Medlemmar i SNF, STF, SNSF, MTF-D samts SFTS kontaktar 
respektive förening vid adressändring. Övriga kontaktar: info@dialasen.com

Prenumerationer: Gör din beställning genom ett e-mail: info@dialasen.com 
Tel: 08/510 515 00. Pris 140 sek per år. 
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Dialäsens
Skriva – Tala – Lyssna – Söka!

En dag om kommunikation 
– för personal inom transplantation och njurmedicin

Pass 1 (09:00–12:00): Skriva & söka 
Skriva är kul. Det vet du innerst inne, men ringrostighet, presta-
tionskrav och tusen vardagsdistraktioner har fått dig att glömma. 
Här får du praktiska tips av en yrkesskribent, som hjälper dig att 
komma igång, att jobba snabbare och att hitta ditt personliga ton-
fall. Som avslutning får du en snabbkurs i internetsökning.
Konsten att skriva en text
• Bekanta dig med läsaren och informationsmiljön.
• Övervinn skrivkrampen!
• Viktiga skrivregler.
• Tips för tydligare protokoll, artiklar och journaler.
•  Så planerar du större jobb, t.ex. uppsatser och rapporter. Effektiv redigeringsteknik. 

Jobba som ett textproffs: Samarbeta och utnyttja fi ffi ga verktyg. Söka på nätet: Hur 
hittar du informationen, och hur vet du att den går att lita på?

Pass 2 (13:00–16:00): Tala & lyssna
Får du stora skälvan när du ska hålla föredrag? Eller försöker du 
hålla så många goda presentationstips i minnet att du glömmer 
vad det var du skulle tala om? Bara lugn – de fl esta kan lära sig 
att bli utmärkta talare efter lite studier, övning och pep talk. 
Du får också råd om hur du kan bli bättre på att kommunicera i 
vardagens arbetssituationer – från telefonsamtal till avdelnings-
möten.
Hitta glädjen i att kommunicera ditt budskap
• Visa din personlighet med röst och kroppsspråk.
• Du och din publik: Hur trivs ni bäst tillsammans?
• Goda förberedelser = lyckad improvisation.
• PowerPoint-bilder som når fram.
•  Snabbkurs i retorik: Beprövade informationsstrategier från antikens dagar. Så han-

terar du oväntade utmaningar, t.ex. sen ankomst eller motsträviga åhörare. 

Olle Bergman är skribent, redaktör och 
föreläsare. 

Efter civilingenjörsexamen tillbringade 
Olle ett par år på medicinskt forsknings-
labb vid Lunds universitet, innan han insåg 
att det var roligare att lära ut naturveten-
skap och medicin än att diska provrör.

Under åren som följde provade han sig 
fram med anställningar som redaktörsas-
sistent på Nationalencyklopedin, informa-
tör på Gambro (där han t.ex. deltog i arbe-
tet med utbildningsmaterialet Gambro Ba-
sics) och copywriter. Sedermera tog han 
sitt förnuft till fånga och blev frilans. 

Idag driver Olle text- och föreläsnings-
fi rman Bergmans Bokstäver tillsammans 
med hustrun Lotten Bergman, kåsör i bl.a. 
Sydsvenskan. Deras äktenskapliga pas-
sion omfattar – förutom en brinnande kär-
lek till svenska språket – fem fi na barn, en 
ful funkiskåk i Eskilstuna och ett idrotts-
intresse som är klart olämpligt med tanke 
på deras ålder.

Av Olle Bergman:
• Den lilla sorgen – en bok om missfall 
(tillsammans med Anna Normelli, W&W 
2000) • Ett annat liv, ett bättre liv – om 
tvångssyndrom (ocd) och dess behand-
ling (Lundbeck 2001) • Skriv för webben 
(tillsammans med Lotten Bergman, Liber 
2002) • Familjens handbok om fästingar 
loppor och löss (W&W 2003)

i samarbete med Gambro Lundia AB, Gambro Svenska Försäljning

Tid: 29 november 2004 
Plats: Nordic Sea Hotel, Vasaplan 4, vid Centralstationen 
i Stockholm.

Föreläsare 
Olle Bergman

➤ Anmälan sker genom registrering på www.dialasen.com senast 11 oktober. Antalet deltagare är begränsat till 60 personer. 
Först till kvarn-principen gäller! Kostnad: 950 sek inkl moms. Kaffe x 2 samt lunch ingår i priset. Bindande anmälan.

Välkomna önskar tidningen 
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LEDARE
PIA LUNDSTRÖM  |  ANSVARIG UTGIVARE

ÄR DET UTSEENDET  
SOM RÄKNAS?
Nja – förvisso inte alltid men visst spelar det en viss 
roll. Det yttre skalet är det första ögat ser och faller det 
oss väl i smaken ökar nyfikenheten att även utforska in-
sidan. Idag när du öppnar och läser »nya« Dialäsen är det 
min förhoppning att just tidningens nya utformning 
gör dig ännu mera nyfiken att ta del av innehållet. 

Dialäsen har vuxit sig starkare genom åren tack vare en 
ökad tillströmning av material från er som arbetar inom 
professionen. Dessutom är läsargruppen utökad till alla 
enheter inom transplantation och njurmedicin i Norden. 
Och sist men inte minst, har Dialäsen träget och kontinu-
erligt utkommit fyra gånger per år sedan starten 1993.

För att upprätthålla, förbättra och även förenkla det 
växande arbetet med Dialäsen har John Losciale, med 
gedigen erfarenhet av tidningsmakeri, fått uppdraget 
att utforma den nya Dialäsen som jag hoppas skall till-
tala er. Men jag vet att nytänkande och förändringar 
kan ta emot … så för er som vill – hör av er och tyck till 
om detta Nya! 

Anonym njurdonation innebär att en frisk person do-
nerar sin ena njure till någon, för donatorn okänd per-
son, som står på väntelistan för njurtransplantation. 
Annette Lennerling fick möjlighet att göra en intervju 
med Sveriges första anonyma njurdonator som tycker 
det är konstigt att inte flera människor väljer att done-
ra en njure.

»Det är ju farligt att gå ut på gatorna i stan också. Det 
finns ingen njursjuk i släkten och jag kan inte gå och 
tänka på att något av mina barn eller barnbarn kanske 
behöver en njure någon gång i framtiden«. 

En modig och fantastiskt osjälvisk kvinna tänker jag- 
läs mer om hennes tankar och ställningstagande inför 
donationen, längre fram i tidningen.

Läs även om när hela nefrologiska sektionen vid Fredri-
ca sjukhus fick ett nytt »arbetsredskap« i kommunika-
tion. Artikeln av Jette Nissen publiceras på danska och 
ni som får svårt med just »kommunikationen« blir be-
hjälpta av en liten språkruta! 

Pia Lundström

  PÅ GÅNG

❑  Dialäsens Chefsdagar 6–7 oktober 2004, Stockholm, Sverige

❑  American Society of Nephrology 29 oktober–1 november 

2004, St Louis, USA

❑  Regionmöte Uppsala 16–17 november 2004, Sverige

❑  Dialäsens Skriva, Tala, Lyssna, Söka! 29 november 2004, 

Nordic Sea Hotel, Stockholm, Sverige. En dag om kommunikation 

för personal inom transplantation och njurmedicin

❑  Transplant Asia 1–4 december 2004, Singapore

❑  The 3rd International Congress on Immunosuppression  

8–11 december, 2004, San Diego, USA

❑  Nordiatranskongress 10–11 mars 2005, Tønsberg, Norge

❑  ANNA’s 36th National Symposium, 18–21 april, 2005, Las  

Vegas, NV, USA

❑  Svensk Transplantationsförenings vårmöte, april 2005,  

Göteborg, Sverige 

❑  10th World Congress of International Pancreas and Islet 
Transplant Association 4-5 maj, 2005, Genève, Schweiz.

❑  4:th International Congress of the Vascular Access Society 

25–27 maj 2005, Berlin Tyskland.

❑  Vårmöte SNSF/MTF d/Dietister /Pharmaceuter 29–31 maj 

2005, Linköping, Sverige

❑  European Renal Association ERA-EDTA Congress 4–7 juni 

2005, Istanbul, Turkiet

❑  International Society Nephrology ISN 26–30 juni 2005,  

Singapore

❑  International Liver Transplant Society Congress, 20–23 juli, 

2005, Los Angeles, USA

❑  EDTNA/ERCA 10–13 september 2005, Wien, Österrike.

❑ European Transplant Society for Organ Transplantation & 
European Transplant Coordinators Organization, 15–19 oktober 

2005, Genève, Schweiz

❑  American Society of Nephrology Renal Week 8–13 november, 

2005, Philadelphia, Pennsylvania, USA

Utlysning av 2004 års
Gelinstipendium till vårdpersonal 
inom transplantationsområdet
Stipendiet på 30 000 kronor utdelas till en sökande och 
har till ändamål att stödja kompetensutveckling hos vård-
personal som arbetar inom transplantationsområdet. Bidra-
get är avsett att finansiera kostnader för studier, praktik och 
resor.
Information och ansökningsblanketter finns på  
www.gelinfonden.org 

Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond
Box 12053, 402 41  GÖTEBORG
Tel. 031-365 98 16, Fax. 031-14 70 41 

E-post: njvs@rnj.se,  www.gelinfonden.org
Senaste ansökningsdag 2004-10-25
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NYHETER

En grupp europeiska experter inom njurmedicin har lan-
serat ett nytt utbildnings-program, Optimal Treatment of 
Renal Anaemia (OPTA). Utbildningen har skapats för att 
förbättra anemibehandlingen för patienter som genom-
går hemodialys. Detta initiativ presenterades på EDTA/

ERA kongressen i Lissabon maj 2004.
Cirka en tredjedel av alla hemodialyspatienter får inte 

maximal effekt av sin behandling på grund av att rådan-
de behandlingsriktlinjer inte efterföljs. OPTA har utveck-
lats som svar på den betydande mängd bevis, bland annat 
två stora nya undersökningar som visar på att anemibe-
handling av hemodialyspatienter skulle kunna vara mer 
effektiv.

Behandlingsskillnader har påvisats i European Surveys 
on Anaemia Management (ESAM I, ESAM II) och i Dialy-
sis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS). Enligt 
riktlinjerna i European Best Practice Guidelines (EBPG) 
och det USA-baserade National Kidney Foundation’s Kid-

ney Disease Outcome Quality Initiative (K/DOQI) borde 
hemodialys patienter nå ett hemoglobinvärden på 110-
120g/l.

OPTA-gruppen har tagit fram tydliga behandlingsstrate-
gier som enkelt och praktiskt kan tillämpas på hemodia-
lyspatienter.

Ett antal viktiga faktorer som försämrar HD-patienter-
nas svar på sin anemibehandling har identifierats. Dessa 
faktorer har sedan kopplats samman med lämpliga be-
handlingsstrategier gällande dialysbehandlingen både 
vad gäller kvantitet och kvalitet, blodförlust, järnbrist, 
inflammation, infektion, samt undernäring. Interven-
tionen som riktar in sig på dessa underliggande faktorer 
kan förbättra helheten av behandlingen, hjälpa patienter 
att nå riktvärdet för hemoglobin och optimera anemibe-
handlingen med hänsyn till kostnaderna. 

Björn Wikström, docent, överläkare. Medförfattare av OPTA

700 000 kronor  
utdelade ur Njurfonden
Den 29 juni fördelades 700 000 kronor till 22 olika projekt 
ur Njurfonden som är Riksförbundet för Njursjukas forsk-
ningsfond. Totalt hade 52 ansökningar inkommit, vilket 
är en ökning i jämförelse med tidigare år. Projekten förde-
las mellan njurmedicin, transplantatation och det psyko- 
sociala ämnesområdet. Förbundet har som målsättning 
att i första hand prioritera forskning som beräknas få kli-
nisk betydelse inom en överskådlig framtid. I samband 
med årets utdelning lades tonvikt på projekt som är inrik-
tade på att bromsa upp utvecklingen av kronisk njursvikt. 
Vidare prioriterades projekt som studerar orsakerna till 
att njursjuka utvecklar hjärt- och kärlsjukdomar. Det se-
nare är allvarliga komplikationer och som bidrar till den 
vanligaste dödsorsaken bland kroniskt njursjuka.

Forskningsansökningarna har be-
retts av professor Gunnar Tufveson, 
Uppsala och docent Anders Chris-
tensson, Malmö, som ingår i för-
bundets vetenskapliga råd. Vida-
re har Håkan Hedman och Birgitta 
Månsson ingått som förbundets 
representanter i granskningskom-
mittén. 

Önskas information om fördel-
ningen av årets utdelning kontak-
ta Riksförbundet för Njursjuka.

Hälso- och sjukvårdsut-
skottet i Stockholms läns 
landsting har beslutat att 
förbättra den ekonomis-
ka kompensationen för do-
natorer av njurar och an-
dra organ och vävnader. 
De gamla reglerna har 
setts över, så att exempel-
vis även donatorer bosatta 
i annat land får rätt till er-
sättning. 

– Vår princip är att giva-
ren ska hållas skadelös. Det 
innebär bland annat att 
vi nu öppnar för att en do-
nator som har en inkomst 

som överstiger taket i sjuk-
försäkringen, efter särskild 
prövning ska kunna kom-
penseras för hela sitt in-
komstbortfall, säger Lena-
Maj Anding (mp), ledamot 
i HSU. 

Även utländska givare 
ska med de nya reglerna få 
rätt till ersättning för för-
lorad inkomst. Förutsätt-
ningen är dock alltid att 
mottagaren är skriven i 
Stockholms län. 

Bättre ersättningsskydd  
för njurdonatorer

För mer information:  

pressekreterare Charlotte 
Pruth, 070-737 44 26.

Optimal behandling av anemi vid kronisk njursvikt och hemodialys

Utbildning 
Enheten för transplantation och leverkirurgi Sahlgren-
ska universitetssjukhuset i Göteborg ger i samarbete med 
Institutionen för omvårdnad, Göteborgs Universitet en 
uppdragsutbildning i Transplantationsvård 10p. Start VT 
2005 vecka 2. Ytterligare upplysningar Annette Lenner-
ling 031-342 64 34, annette.lennerling@vgregion.se
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Transplantationer med njure från levande donator har 
gjorts så länge njurtransplantation funnits som behandlings-
alternativ för patienter med terminal njursvikt. Donator och 
mottagare har då alltid haft en familje- eller vänskapsrela-
tion. Bristen på organ för transplantation är ett stort problem 
och det har gjort att kriterierna för att bli njurdonator genom 
åren har utvidgas och nu ges också möjligheten till personer 
att anonymt donera sin ena njure. 

Anonym njurdonation innebär att en frisk person donerar 
sin ena njure till någon, för donatorn okänd person, som står 
på väntelistan för njurtransplantation. I Minneapolis accepte-
rades anonyma njurdonatorer 1998 och sedan dess har många 
andra centra i USA följt efter. I april i år genomfördes den för-
sta anonyma njurdonationen från levande givare i Sverige.

Anonyma donatorer rekryteras inte aktivt av de njurme-
dicinska klinikerna eller transplantationsenheterna utan 
personer som önskar donera anonymt får själva ta initiati-
vet till kontakt. Den medicinska utredningen är den samma 

som för alla andra levande njurdonatorer. Som tillägg görs 
en noggrann psykologisk och social utvärdering för att man 
bland annat ska kunna undersöka motivet till varför man vill 
bli anonym njurdonator. Den stora skillnaden för donatorn 
som ger anonymt jämfört med donatorn som ger till en famil-
jemedlem eller vän menar man vara att den anonyma dona-
torn inte får den psykologiska vinst som det annars är att se 
resultatet av sin donation när den sjuka blir »frisk«. 

Kvinnan som donerade sin ena njure anonymt är en helt 
vanlig person som är yrkesarbetande, gift och har tre vuxna 
barn. Under många år har hon varit blodgivare och hon för-
sökte också att bli givare i Tobiasregistret, ett register för ben-
märgsdonatorer, men där fick hon nej för att hon var för gam-
mal. Sedan flera år tillbaka har hon haft en önskan om att 
hjälpa någon njursjuk som behövde en njurtransplantation. 

– Jag känner inte själv någon njursjuk men har läst om di-
alys och vad det innebär för människor att vara bundna vid 
en maskin. 

ANONYM  
DONATION FRÅN  
LEVANDE GIVARE
Under våren genomfördes den första njurtransplantation med anonym  
levande givare i Sveriges. Kvinnan som donerade sin ena njure mår bra och  
är nöjd över sitt beslut att anonymt ge en av sina njurar till en medmänniska  
i behov av njurtransplantation.  

– Jag känner inte själv någon njursjuk men har läst om dialys och vad det  
innebär för människor att vara bundna vid en maskin. 
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Vetskapen om att det inte finns tillräckligt med njurar 
för transplantationsändamål gjorde att hon år 2000 börja-
de höra sig för om möjligheten att donera en njure anonymt. 
Hon ringde själv upp transplantationsenheter på sjukhus, 
donationsregistret och Riksföbundet för Njursjuka. Överallt 
fick hon samma svar, – Nej, man kan inte donera en njure 
anonymt. 

Under sommaren 2003 fick hon av sin svärson veta att ano-
nym njurdonation förekom i USA och hon hörde då genast 
av sig igen till donationsregistret. Denna gång fick hon inte 
nej. Hon fick telefonnumret till närmas-
te transplantationscentra dit hon ringde 
och talade om att hon gärna ville done-
ra en njure till någon som behövde trans-
planteras. 

På hösten fick hon träffa en läkare för 
att diskutera igenom sin önskan om att anonymt donera en 
njure och för att få information om vad det innebär att bli 
njurdonator. Därefter påbörjades hennes medicinska och 
psykologiska utredning. Riskerna för egen del med att bli 
njurdonator såg hon som små. 

– Det är ju farligt att gå ut på gatorna i stan också. Det finns 
ingen njursjuk i släkten och jag kan inte gå och tänka på att 
något av mina barn eller barnbarn kanske behöver en njure 
någon gång i framtiden. 

Att njuren kan stötas bort hos mottagaren var hon inför-
stådd med men menar att hon i alla fall gjort det hon har 
kunnat och förmått för att hjälpa även om detta skulle hän-
da. Hon var också fullständigt medveten om att hon själv inte 
kunde bestämma vem som skulle få njuren men litade på lä-
karnas förmåga att bedöma vem som bäst behöver den och 
vem den bäst passar för. 

Utredningen pågick under hela hösten och visade att hon 
var frisk både fysiskt och psykiskt. Alltså skulle hon kunna bli 

njurdonator och tidpunkt för operatio-
nen bestämdes. 

Vad tyckte hennes nära och kära om 
att hon skulle bli anonym njurdonator? 
Hennes tre vuxna barn stöttade henne i 
beslutet men hennes make var mer be-
tänksam. 

– Självklart var han orolig för att det skulle hända mig nå-
got. Men att donera en njure var något jag var övertygad om 
att vilja göra och jag hade funderat mycket på det långt inn-
an jag träffade honom.

En tid innan den inplanerade operationen blev hon tillfrå-
gad av läkarna om hon hade något önskemål angående vem 
som skulle få hennes njure. Hon svarade att det inte spelade 
någon roll bara någon som behövde den fick den. Men sa att 
hon gärna, när hon nu fick möjligheten att önska, såg att nå-

» Jag kan inte gå och tänka 
på att något av mina barn  
eller barnbarn kanske behö-
ver en njure någon gång  
i framtiden. »

ANNA SVANFELDT

 →
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gon yngre person med barn skulle få hennes njure för att det-
ta barn skulle få en frisk förälder. 

Operationen genomfördes i april och för att säkra anony-
miteten opererades donatorn på ett sjukhus och mottagaren 
på ett annat. Donatorns operation ge-
nomfördes med laparoskopisk (titt-
hålskirurgisk) teknik, en operations-
teknik som blivit allt vanligare vid 
donatorsnefrektomier på senare år. 
Hur mår hon nu några veckor efter 
operationen? 

– Jag mår bra men har varit väldigt trött. När jag kom hem 
från sjukhuset var jag så trött att jag inte ville gå ur säng-
en. Jag ville ingenting och jag orkade inte bry mig, men min 
man såg till att jag kom igång igen. Jag är fortfarande trött 
men det blir bättre. Den som fått min njure mår bra och det 
känns så stort. Jag känner att jag gjort något verkligt bra för 
någon annan. 

I Minneapolis har man en policy som säger att donator och 
mottagare får träffas, om de så önskar, tidigast sex månader 
efter transplantationen och de fyra transplantations-enhe-

terna i Sverige har beslutat att följa samma princip. 
– För mig räcker det att veta att den som fått njuren mår 

bra, säger hon. Jag har inte behov av att veta mer. För mig är 
det viktigt att den som fått min njure inte ska känna tacksam-
hetsskuld. Om det ska bli någon kontakt i framtiden så får det 

vara helt på mottagarens initiativ.

Diskussioner pågår angående betal-
ning till levande njurdonatorer för att 
på så sätt få tillgång till fler njurar för 
transplantationsändamål. Det finns 

många svåra etiska ställningstagande både för och emot en 
sådan utveckling. Betalning i sig är något som just den här 
kvinnan är helt emot. Däremot tycker hon att fri sjukvård 
vore bra som ett tack. Att anonymt donera en av sina njurar 
var för henne en självklarhet och hon säger .

– Jag kan inte förstå varför inte fler gör det. Om femhundra 
personer gjorde detta skulle det inte finnas någon väntelista. 
Och tillägger – Det bästa med att donera anonymt är att det 
inte finns någon press att donera och mottagaren behöver 
inte känna någon tacksamhetsskuld till en anhörig. ■

Text av Annette Lennerling patientkoordinator och medicine doktor.

» Den som fått min njure mår 
bra och det känns så stort. Jag 
känner att jag gjort något verk-
ligt bra för någon annan. »
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Levande njurdonatorer har stor betydelse för sjukvården. 
De sparar pengar för dyr dialysvård och ger möjlighet till en 
ökad livskvalitet för den patient som får ta emot en njure. Att 
bli njurdonator är ett viktigt ställningstagande i livet som 
samhället bör ge stöd och uppskattning för. Sedan lång tid 
tillbaka har vi i Sverige inställningen, att njurdonation inte 
ska medföra någon ekonomisk förlust, men inte heller någon 
ekonomisk vinst. Vid utredning av donatorer är det väsent-
ligt att information och utredning kring dessa frågor får ut-
rymme för att ge den kommande donatorn möjlighet att be-
arbeta de känslor som donationen medför. 

Det är viktigt att man har möjlighet att inte bara diskutera 
de medicinska frågorna utan också de psykologiska och soci-
ala aspekterna innan beslutet om donation fattas. Man kan 
behöva hjälp och stöd att hantera dessa frågor som man an-
nars inte ställs inför. Det är viktigt att donatorer får ett bra 
omhändertagande och ett professionellt bemötande under 
utredningen och efter donationen som visar att de verkligen 
har gjort en mycket värdefullt insats. 

För att donatorn skall få ersättning för inkomstbortfall 
enligt intentionerna krävs ett samarbete mellan landsting, 
försäkringskassan och donatorns arbetsgivare. Utredningen 
av aktuell ersättning bör påbörjas tidigt, så att det finns en 
möjlighet att göra en bedömning av ersättningens omfatt-
ning samt diskutera hur man ska hantera vissa praktiska frå-
gor i sammanhanget. Det kan bland annat gälla samordning 
av de olika regler som gäller inom den allmänna försäkring-

Ersättning  
till donatorer
EN ÖVERSIKT AV GÄLLANDE REGLER
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en. Ersättning från olika håll försvårar den administrativa 
processen och dessutom orkar inte alltid donatorn själv ta 
itu med detta omedelbart efter operationen.

I vissa landsting, där antalet donationsärenden inte är så 
frekventa kan handläggningen vid ekonomienheten dra ut 
på tiden. En framförhållning är därför nödvändig för att ut-
betalning ska kunna ske i rimlig tid. Ersättningen sker efter 
att styrkta kostnadsanspråk har inlämnats. I de flesta fall sker 
en sammanräkning efter sjukskrivningens slut och efter do-
nationen. Ibland är det önskvärt att kontinuerligt utbetala 
ersättning, speciellt om utredningen drar ut på tiden. 

Sedan lång tid är det obligatoriskt att den blivande dona-
torn träffar kuratorn vid ett eller flera tillfällen vid den njur-
medicinska klinik eller transplantationsenhet där utredning-
en sker, för att få information och erbjudas hjälp att hantera 
frågor kring ersättning. 

Donatorn får då möjlighet att tala med en professionell per-
son utanför det medicinska utredningsteamet. En person som 
samarbetar med teamet och därför kan följa upp donatorns 
situation efter operationen för att vid behov erbjuda psykolo-
giskt stöd under utredningens gång och uppföljning efteråt.

  
Ur kvalitetssynpunkt är det väsentligt att landstinget har 
klara riktlinjer kring ersättningsregler och rutiner för hand-
läggning. Det är också värdefullt ur etisk synpunkt att regler-
na lämnar ett utrymme för de olika individuella situationer 
som kan uppkomma som följd av den speciella situation som 
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donatorn befinner sig i. Landstingen i Sverige följer i princip 
samma regelverk idag som man haft sedan 1972. Den allmän-
na försäkringen har dock förändrats genom åren och därför 
har regelverket behövt anpassats efter detta. Här följer en 
kortfattad beskrivning vilken kostnadsersättning som gäller 
idag för donatorer.

 
Grundprincipen är att donatorn skall vara skadeslös och 
att mottagarens hemlandsting står för kostnadsersättning 
avseende inkomstbortfall och merkostnader som är relatera-
de till utredning och donation, och som inte ersättes av För-
säkringskassan. Riktlinjerna avser ersättning från landsting 
där mottagaren av organ eller vävnad är bosatt i Sverige. Den 

blivande donatorn har möjlighet att vara sjukskriven helt el-
ler partiellt även under de dagar utredning sker.

I regel sker provtagning under olika dagar beroende på att 
man behöver besked om provsvar innan nästa steg kan tas i 
utredningen. För att kunna ersätta donatorer från första da-
gen och undantas från karensdag, omfattas levande givare 
av organ eller vävnad av reglerna för särskilt högriskskydd 
inom den allmänna försäkringen från 1 januari, 2002. Sär-
skilt högriskskydd skall gälla för sjukskrivning under utred-
ningstiden och i samband med donationen. Skyddet innebär 
att efter ansökan hos Försäkringskassan får donatorns arbets-
givare ersättning för alla sjuklönekostnader samt att dona-
tor undantas från karensdag. I de fall donatorn får sjukpen-
ning direkt från Försäkringskassan ska karensdag inte gälla 
utom i de fall då donatorn är egenföretagare och har ett för-
säkringsavtal med flera karensdagar. 

Hur fungerar då detta regelsystem och vilka önskemål har 
vi som kuratorer?

För framtiden hoppas vi att alla sjukvårdsregioner har en 
tydlighet kring de regler som gäller, både i fråga om kost-
nadsersättning till donatorer och i fråga om rutiner för hand-
läggning. 

Tyvärr är regelverket med olika betalningsansvariga krång-
ligt och man kan stöta på handläggare, som inte har vana att 
sköta denna relativt ovanliga form av ersättning. 

En donator skall inte behöva ligga ute så länge med sina 
pengar att ekonomin blir lidande. Njurdonator kan man bara 
bli en gång och reglerna kan därför ej missbrukas. 

På sikt bör en översyn av lagstiftning ske inom den allmän-
na försäkringen för att ge levande givare en ökad trygghet. Att 
levande givare omfattas av det särskilda högriskskyddet är en 
bit på väg för ökat stöd åt donatorer, men enligt vår erfaren-
het finns det krångligheter kring dessa regler som tar resur-
ser både hos landsting och försäkringskassa och inte minst 
är svårt att hantera för donatorerna. Vi föreslår istället att le-
vande givare bör få sjukpenning från första dagen från Försäk-
ringskassan. Eftersom de gör en stor insats är det viktigt att de 
följs upp och får möjlighet att diskutera sin situation. 

Vi anser därför att 
• tid för kurator skall ges tidigt i utredningen 
• en enhetlig syn kring nationella regler och handläggnings-
rutiner bör finnas
• lagstiftningen inom den allmänna försäkringen för levan-
de givare bör förbättras
• donatorer regelbundet skall följas upp enligt enhetliga 
vårdprogram ■

Text av Marie-Louise Ekelund, kurator, Njurmedicin Universitetssjuk-

huset i Lund och Kerstin Fredriksson, kurator, Transplantationsenheten 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

  

Ersättning från Landstinget  
för inkomstbortfall  
och merkostnader 
Kostnaderna skall vara relaterade till tiden för utredning 
och donation. Alla yrkade kostnader skall styrkas och be-
dömning ske utifrån donatorns situation. Överstiger inkom-
sten högsta sjukpenningklass sker en särskild prövning. 

Följande gäller:
■� Kompensation för mellanskillnad lön och sjuklön respek-

tive sjukpenning samt för eventuella karensdagar
■  Om grund för sjukpenning ej föreligger, kan annan er-

sättning bli aktuell för uppehälle. En bedömning görs av 
ett förväntat inkomstbortfall. Aktuella kan vara studeran-
de, arbetslösa eller utlandsbosatta. 

■  För donator som är utlandsbosatt eller utreds långt från 
hemorten, kan vissa merkostnader bli ersatta för kost 
och logi. 

■  Vid bedömning av ersättning bör motsvarande kostnader 
beräknas i enlighet med vad som är gällande för statligt 
traktamente och/eller för uppehälle enligt Socialtjänst-
lagen

■  För egenföretagare skall ersättning lämnas för behov av 
vikarie i företaget och/eller i vissa förekommande fall för 
stilleståndskostnader.

■ Resekostnader till och från sjukhuset.
■   Avgifter för vård, resor och mediciner. Egenavgifter för 

sjukvård och sjukresor bör ej debiteras. Merkostnader 
kan vidare vara kostnader för barntillsyn, hjälp i hemmet, 
tillsyn av djur eller liknande.

■ Information om patientförsäkring och njurskadeförsäkring

» En donator skall inte behöva ligga  
ute så länge med sina pengar att ekonomin 
blir lidande. Njurdonator kan man bara  
bli en gång och reglerna kan därför ej miss-
brukas. « 



Inom den njurmedicinska vårdenheten i Skövde märk-
te vi att vissa diabetiker med njurinsufficiens hade tap-
pat kontakten med diabetesvården. Det är bakgrunden 
till att ett processarbete startade kring dessa patienter. 
Vi fann 16 HD-patienter, åtta PD-patienter och 45–50 mot-
tagningspatienter som saknade kontakt med en diabetes-
sjuksköterska. Anledningen var att patienten själv hade 
avbrutit kontakten med diabetes-
sjukvården på grund av många an-
dra vårdkontakter, patienten blev 
uppmanad att inte ha fler vårdkon-
takter än den njurmedicinska, och 
att diabetessköterskorna i primär-
vården inte hade fått det stöd som 
de behövde i vården av diabetiker 
med njursvikt. Resultatet av detta 
arbete ledde till att en nefrologsjuk-

skötersketjänst konverterades till en diabetessköterske-
tjänst vid årsskiftet 2003. 

Diabetiker är en stor och ökande grupp av våra njur-
medicinska patienter. Njursjukdomen med dess kompli-
kationer och de olika behandlingsalternativen påverkar 
diabetikerna på ett speciellt sätt, och det kan diabetesskö-

terskorna känna sig osäkra inför. 
Under våren 2003 inledde vi ett 

samarbete, och vi har haft fyra träf-
far per år. En nefrolog, en diabetolog 
och diabetessköterskor har varit när-
varande; ibland också fotvårdspeci-
alist och dietist, om de har kontakt 
med de patienter vi planerat att dis-
kutera. Dessa träffar har som syfte 
att istället för att skicka remisser dis-
kutera gemensamma patienter och 

optimera behandlingen för båda specialiteterna.

I tjänsten ingår även att underlätta kontakten mellan 
övriga diabetessköterskor och njurmedicin och sprida 
kunskap och intresse till övriga arbetskamrater. Bekym-
mer som patienten har på grund av sin diabetes, kan lö-
sas genom en snabb kontakt. Dokumentation om diabe-

tesbehandlingen finns lätt 
tillgänglig. Om patienter-
na mår bra är det en vinst 
både för patienten och eko-
nomin, och eventuellt kan 
vi skjuta flera komplikatio-
ner på framtiden eller helst 
få dem att utebli. ■

Text av Annika Svensson,  
Nefrolog/Diabetessjuksköter-

ska på Njurmedicin i Skövde

»Om patienterna mår bra  
är det en vinst både för  
patienten och ekonomin, 
och eventuellt kan vi skjuta 
flera komplikationer på 
framtiden eller helst få dem 
att utebli.«

Diskussion istället för  
remiss förbättrar behandling

SNSF

Annika Svensson från Skövde blev årets SNSF-stipendiat. Hon fick 14 000 kronor 
för att hon genom sitt arbete och sitt engagemang bidrar till att utveckla och 
bredda nefrologsjuksköterskans roll. Pengarna kommer hon att använda till att 
besöka en diabeteskonferens i Tyskland. 
Här är hennes egen beskrivning av arbetet:

Bli medlem i SNSF
Bli medlem i Svensk Nefrolog-
sjuksköterskeförening! Medlems-
avgiften är för A-medlem (sjuk-
sköterska som arbetar inom njursjukvården) 140 SEK/år 
alternativt 3 års medlemsavgift 360 SEK. B-medlemmar 
betalar 80 SEK/år (sjuksköterska som arbetar inom in-
dustrin). Som medlem får man sitt eget exemplar av tid-
ningen 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 Anna-Karin 
Haglund, Njurmedicin avd 55 KSS, 541 85 Skövde.  

annakarin.haglund@vgregion.se  

Mer information finner du på: www.snsf.nu Välkomna!
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På årets vårmöte kunde man urskilja fl era teman, hemhe-
modialys (HHD), som hade fått ett eget förmöte, olika aspek-
ter på kärltillgång och diabetessjukdom; men även etiska frå-
geställningar, läkemedel och immunoterapi. 

SNSF:s styrelse och arbetsgruppen för HHD hade arrangerat 
en Workshop som var mycket välbesökt. Elisabeth Fransson, 
ordförande i SNSF och Gunnar Sterner, läkare från SNF inled-
de. Elisabeth menade att HHD är bra både för patienten och 
för ekonomin. Gunnar gav en bakgrund till dagens diskus-
sion om självdialys

I USA var behandlingsformen populär fram till cirka 1973 
då antalet patienter i HHD successivt minskade från 40 % till 
0,4 %. Vilka förklaringar fanns då till denna radikala föränd-
ring? Gunnar Sterner angav bland annat följande, sämre pa-
tienter, dåligt intresse, andra behandlingsformer utveckla-
des, beroendet av en anhörig, ökat antal privata dialyskliniker 
som inte var intresserade av HHD. Det fanns också en rädsla 
både för tekniken och för att bli isolerad.

I Lund startade man sin första patient 1972 och som mest 
hade man cirka 70 patienter. Man hade en nedgångsperiod 
1994–95 med 17 patienter, men i år har man 40 stycken. Den 
här sammanfattningen gjorde Ole Simonsen, överläkare för 
Hemdialysenheten i Lund. Han gav också andra synpunkter 
på vad som är viktigt för att få verksamheten att fungera. 
En uremikoordinator måste fi nnas och upplärningen bör ge-
nomföras av samma sjuksköterska. Patienten måste få den 
tid han behöver för att lära sig behandlingen, och det bety-
der både åtta och tio veckor. Alla slaga accesser kan fungera, 
alltså inte bara fi stlar.

Lena Krützén, sjuksköterska från Lund, redovisade en en-
kät gjord bland HHD-patienternas om att sticka sig själv. Hon 
frågade bland annat, »Gör det ont?« 21 personer sa nej, fyra sa 
ibland. »Är du orolig att sticka dig själv?« Nej, sa 24 patienter, 
tre sa ja. »Ska någon annan sticka i din fi stel?« Alla sa nej!

En ekonomisk översikt gav Erland Löfberg, överläkare, från 
Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Han visade bland 
annat kostnaden för HD och PD. Se spe-
ciell ruta!

Dagen avslutades med en panelde-
batt där en av frågorna var, Vem har 
ansvaret för patienten i hemmet? Sva-
ret blev, att det alltid är den behand-
lande läkaren som har ansvar för pa-
tientens säkerhet. Talaren hänvisade 
till ett uttalande som socialstyrelsen 
hade gjort efter en inspektion på Karo-
linska Universitetssjukhuset i Solna i 
februari 2004. Under rubriken Egen-
vård skriver de följande:

»Ansvarig läkare beslutar om pa-
tientens dialys kan ske som egen-
vård och ställningstagandet skall 
dokumenteras i patientens jour-
nal. Rutin skall fi nnas för rapporte-
ring av avvikelser. Ansvarig läkare mås-
te informeras om inträffade avvikelser, bland annat för att 
kunna ompröva sitt beslut om egenvård.«

Många ansåg att Kt/V som mått på dialyseffektivitet inte 
är användbart på HHD-patienter, eftersom patienterna ofta 
kör korta dialyser men fl era gånger per vecka. En bättre bild 
av hur väl patienten mår ger den kliniska bilden, blodtrycket 
och fosfatnivån. Denna åsikt framfördes bland annat av dok-
tor Eero Honkanen från Helsingfors, där man har lång erfa-
renhet av självdialys.

Doktor Eberhard Ritz, professor från Heidelberg, kallade 
typ II-diabetes för: »a medical catastrophy of world-wide di-
mension«. Sjukdomen innebär ett stort mänskligt lidande 
med kort förväntad överlevnad. Men man kan trots allt påver-

Mångfald på 
vårmötet i Malmö

 Se spe-

Dagen avslutades med en panelde-

ring av avvikelser. Ansvarig läkare mås-
te informeras om inträffade avvikelser, bland annat för att 

Vartannat år arrangerar Svenska Nefrologsjuksköterskeförening och 
Svensk Njurmedicinsk förening ett gemensamt vårmöte i maj där program-
met har en gemensam del och en separat del för respektive förening. Även 
tekniker, kuratorer, dietister och farmaceuter inom njurmedicin har sina 
egna program. I år var Kliniken för njurmedicin och transplantation på 
Universitetssjukhuset MAS arrangörer av vårmötet, och programmet bjöd 
på en mångfald av ämnen. 
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Linköpingssjuksköter-
skorna fr. v Annika Er-
iksson, Marie Lindelöf-
Wasteson och Kit Matt-
hiesen.

Utnyttjar vi vårt 
kunnande och våra 
resurser rätt och 
vilka prioritering-
ar behövs? Om 
njursjukvårdens 
resursfördelning 
talade Katarina 
Steen Carlsson, 
Jonas Berglund, 
Martin Magnus-
son, moderator  
Stefan Jacobson 
och Lars Weiss.

ka uppkomst och följder hos sig själv. Dr. Ritz beskrev bland an-
nat en studie bland ursprungsbefolkningen i Australien, där 
fl era av dessa människor hade blivit friska sedan de bokstavligt 
talat återvänt till skogen och ätit sin magra ursprungskost.

Diabetessjukdomens många ansikten, var rubriken på näs-
ta anförande. Professor Leif Groop från UMAS, redovisade den 
så kallade Botnia-studien, en kartläggning av 1 400 familjer 
i Finland och Baltikum med olika typer av diabetes. Flera av 
dessa personer behövde inte insulin men kunde ändå ha haft 
sjukdomen under lång tid, men det var sällan de som blev 
dialyspatienter. Doktor Groop menade också att vi inleder 
behandlingen för sent vid diabetes. Ett fasteblodsocker på 

Lena Krützen, 
från Hemdia-
lysen i Lund, 
redovisade 
enkät om att 
sticka sig själv.
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5,5 mmol/L är onormalt. En regel är att om: 1. vi har B-glukos 
som är > 5,5 mmol/L, 2. diabetes i släkten och 3. ett förhöjt BMI 
är man i riskzonen för att utveckla sjukdomen.

Achilleshälen är den svagaste punkten och det mest ut-
satta stället. Hur kan vi ge patienten så goda förutsättning-
ar som möjligt att få en bra fi stel? Doktor Nils H. Persson ki-
rurg på UMAS gav oss följande råd, planera fi steln tidigt, spara 
vena cephalica, kartlägg kärlen preoperativt, var engagerad 
och vaksam. Och glöm inte att följa upp och registrera funk-
tion och problem!

Karin Pettersson, sjuksköterska från UMAS, gav dessa råd 
en praktisk tillämpning när hon beskrev Ultraljudsundersök-
ning av fi stel. Hon menade, att det är viktigt att kontrollera 

Vid sessionen Kärlacess – dialysbehandlingens 
Achilleshäl talade bl a Ulf Nyman, Karin Pettersson 
och Nils H. Persson som här fl ankeras av moderato-
rerna Gunnnar Sterner och Anders Christensson. 

Vid sessionen Kärlacess – dialysbehandlingens 

Lunchpaus!

Uppskattade kostnader för 
en HHD-patient på KS är ca 
195 000 kr/år/pat beräknat 
på fem behandlingar/vecka 
(förbrukningsmaterial med 
transporter ingår). För hem-
besök, ronder, blodprover, 
vattenprover, tillgänglighet 
på mobil och teknisk servi-
ce tillkommer 30 000 kr/år/
pat. Totalkostnaden blir då ca 
225 000 kr/år/patient. (Där-
utöver tillkommer kostnaden 
för maskininstallation i hem-
met – som betalas av kom-
munen (~10 000–20 000 kr), 
investering för maskin och 
vattenrening på ca 18.000 kr/
år samt åtta veckors patient-
träning på ca 105 000 kro-
nor). De olika klinikerna i Sve-
rige som erbjuder hem-HD 
har dock olika beräknings- 

och faktureringsmodeller, vil-
ket gör att någon mer exakt 
summa för årskostnaden för 
hem-HD är svår att faststäl-
la i dagsläget. I Stockholm ar-
betar man med att ta fram ett 
kostnadsunderlag och en er-
sättningsmodell.

För intermittent HD 
på sjukhus uppskattas to-
talkostnaden till 500 000–
600 000 kr/år/patient.

Peritonealdialys. Kost-
naden för en patients CAPD 
behandling beräknas till 
250 000–275 000 kr/år och 
för APD ~400 000 kr/år (in-
kluderar maskinhyra ~1000 
kr/mån). Utöver det tillkom-
mer kostnaden för sjukskö-
terskor, läkare, ronder, lab, 
röntgen, kateter-operation 
mm.

Utdelning av stipendier 
på SNSFs årsmöte 2004
Roche AB stipendium gick till, Annelie Hållström och 
Lena Sederlin, Huddinge, som i ett arbete belyser några 
av de förändringar som sker inom hemodialysområdet 
och visar detta ur olika perspektiv. Stipendiet ska an-
vändas till att besöka en dialysklinik i Toronto Canada 
eller London Ontario.

Bästa Poster Janssen-Cilag AB. Resa, logi och kongress-
avgift till nästa års vårmöte i Linköping tilldelades Inge-
la Grop, Charlotte Hellstrand-Pettersson och Ann Svens-
son, Karolinska sjukhuset, för deras poster om Hand- och 
handledssmärtor hos dialyssjuksköterskor.

Erland Löfberg:
Ekonomisk översikt av dialysbehandlingar 
knutna till Karolinska sjukhuset i Solna 

hela vensystemet, diameter, läge, djup, varianter och ytliga 
vener som inte syns. Många fi stlar har tekniska problem och 
en fi stel med lågt fl öde initialt, < 100 ml/minut blir aldrig rik-
tigt bra. Flödet ska helst vara > 300 ml/minut.

Doktor Martin Magnusson från Universitetssjukhuset i 
Linköping redogjorde för den prioriteringsmodell som lands-
tinget i Östergötland presenterade för något år sedan. Kvälls-
tidningarna gav oss i braskande rubriker en lista över de 
sjukdomar som man inte längre kunde få hjälp med i den of-
fentliga vården i Östergötland. Martin Magnusson menade, 
att det fanns en rangordningslista, men alla aspekter på pa-
tientens tillstånd måste beaktas. Alla patienter får en medi-
cinsk bedömning och professionen ska själv ta fram en kon-
sekvensbedömning.

Jonas Berglund, överläkare och verksamhetschef på Njurme-
dicinska kliniken på Danderyds sjukhus, ställde frågan, Vilka 
patienter ska inte erbjudas dialys? Han rekommenderade oss 
att läsa Lars Björklunds bok, Modet att ingenting göra och ar-
tiklar av den belgiske nefrologen Wim van Bijsen, From Curing 
to Caring. Han blev själv personligen mycket påverkad av de 
åsikter som van Bijsen framförde i sin artikel. I den efterföljan-
de diskussionen menade talarna att det är positivt att vi disku-
terar resursfördelning öppet, och att det är patienten som ska 
avgöra om livet är värt att leva, inte vårdpersonalen. ■
Text av Ulla Winge
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Eftersom det kom en del frågor efter min förra artikel i 
Dialäsen, ska jag försöka förklara vad en Portfolio är. Den 
innehåller en privat samling av dokument, som visar att 
man har fortsatt utveckla sin kompetens efter sjuksköter-
skeexamen. I Portfolion samlar man bevis på kunskap, för-
ståelse och prestationer som kan bidra till att öka vård-
kvaliteten. I dokumenten ser man både bakåt och framåt 
och reflekterar dessutom aktivt över sitt arbetssätt och sin 
egen utveckling. 

Vad ska man ha en Porfolio till?

• För att visa sin kunskap och kompetens 
• För att belysa behovet av utbildning
• För att bemöta kraven som ställs ute i praktiken
•För att reflektera över tidigare erfarenheter, samt 

identifiera framtida planer och behov.

Hur är Portfolion uppbyggd?

En detaljerad och uppdaterad CV (curriculum vitae) 
med dokument från grundutbildning, vidareutbildning, 
kurser och konferenser, publicerade abstrakts, artiklar el-
ler böcker och forskningsarbeten. Nuvarande anställning, 
medarbetarsamtal, projekt, tidigare anställningar, reflek-
tiv dagbok och medlemskap.

Portfolion är lätt att fylla i och allt är samlat på ett stäl-
le. En ringpärm är ett bra komplement att förvara betyg 
och intyg i. Portfolion kan följa med vid anställningsinter-
vjuer och löneförhandlingar, och kan användas av samtli-
ga inom det njurmedicinska teamet. 

Portfolion fanns som bilaga i EDTNA/ERCA Journal num-
mer fyra, 2003. Missade ni den så går den att beställa gra-
tis för medlemmar (finns översatt till svenska) från EDTNA/

ERCA’s huvudkontor: 
EDTNA/ERCA, Head Office, Postfach 3052, CH-6002 Lu-

cerne, Switzerland.
Även icke medlemmar kan beställa den från huvudkon-

toret till en mindre kostnad. ■

Visa din kunskap  
och erfarenhet

EDTNA

Eva-Lena Nilsson, Keymember för Sverige inom 
EDTNA/ERCA, European Dialysis and Transplant 
Nurse’s Association/European Renal Care As-
sociation.

Reagensstickor för dialysavdelningar
• Blodläck sticka. NY
• 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 min.

Reagensstickorna för klor och peroxid används för resttest efter 
desinfektion av dialysapparater och vattenrenare.

Blodläck stickan reagerar på hemoglobin 0,1mg/dL och  
albumin 10mg/dL.

Den detekterar blod- och proteinläckage i dialysfilter  
osynliga för ögat.

WaterSoft används för kontroll av avhärdare för RO.

Herbahealth
Björkholmsv. 214
132 52 Saltsjö-Boo
Tel: 08-715 75 05  Fax: 08-715 75 55
E-post: gm@telia.com  www.herbahealth.nu



Vid ingenjörernas session på Vårmötet i Malmö fick vi 
höra om »Läckström vid dialysbehandling, risk för patien-
ten?«. Ett arbete från Umeå presenterat av Per Jonsson. 
Medicinteknisk utrustning delas in i olika riskklasser be-
roende av hur nära hjärtat eventuell läckström kan kom-
ma. Strömmen läcker fel väg till jord. Om den passerar 
hjärtat kan hjärtrytmen störas. Om man använder cen-
tral dialyskateter är risken för hjärtnära läckström större 
än vid dialys med fistel i armen. I sin studie har Per mätt 
läckström i flera olika modeller av di-
alysapparater. Äldre modeller har i all-
mänhet högre läckströmmar. Per an-
ser att nya dialysapparater bör klassas 
enligt en högre elsäkerhetsklass, BF is-
tället B som de är idag.

På eftermiddagen gjorde vi ett studiebesök på Gambro 
Water System och fick se fabriken där vattenrenare pro-
duceras och exporteras till hela världen. Den nyaste bebi-
sen i familjen är en vattenrenare för HHD, som kan rengö-
ras med hett vatten. 

Mats Abrahamsson från Mölndal, presenterade en dub-
belblind studie där patienterna inte fick veta om de be-
handlades med HDF eller HD. Först fick de HD-behand-
ling i åtta veckor och därefter HDF- behandling under lika 
lång tid (eller i omvänd ordning). Patienterna fick däref-
ter rapportera om de mådde bättre eller sämre under nå-
gon av perioderna. En läkare bedömde också hur de måd-
de. Statistik redovisades från 12 patienter. Man kunde inte 
se några signifikanta skillnader mellan de båda behand-
lingsformerna. Studien kommer att fortsätta ett år till 
innan slutgiltiga bedömningar kan göras.

Det har diskuterats om vi ska minska antalet HDF-be-
handlingar eftersom de är resurskrävande och det inte 
finns belagt i några studier att de är bättre för patienter-
na än HD. På Danderyds sjukhus har vi sett över indikatio-

nerna och behandlar idag 10 % av våra patienter med HDF 
mot tidigare 30%.

Sparar man några pengar om man slutar med HDF-be-
handling? Det beror till viss del på vilka dialysappara-
ter man har. Med Fresenius 4008H med HDF-modul går 
det inte att ta bort bägge ultrafilterna, då det första fil-
tret även används som blandkammare för dialyskoncen-
tratet. På Gambros Ak 200S Ultra kan man inte heller väl-
ja bort ultrafiltrena. 

Det är resurskrävande att ta od-
lingsprover på HDF maskiner som 
till största delen används för HD. På 
Danderyds sjukhus tar vi odling och 
endotoxinprov 12 ggr/år på HDF- och 
4ggr/år på HD-maskiner. En lösning 
skulle kanske vara att märka några 

av HDF-maskinerna och bara köra HDF på dem? Men det 
ställer till praktiska problem om många HDF-patienter är 
samlade till samma dialyspass. Besparingen blir ca 250 
kr/behandling om man går över till lågpermeabla mem-
bran.

Seminarium om Svensk Läkemedelsstandard SLS 2005 pla-
neras i Skåne den 3 alternativt 10 februari, 2005. Det är 
en baskurs om kvalitetssystem för dialyspersonal som har 
HDF-on-line behandlingar på sin dialysavdelning. MTF-D 

planerar att anordna den varje år då intresset är stort. In-
bjudan kommer att gå ut till alla di-
alysavdelningar under hösten – Väl-
komna! ■

»Sparar man några  
pengar om man slutar  
med HDF-behandling?«

Hjärtrytm och  
läckström i Malmö

Gunnar Malmström, ordförande i Svensk  
förening för Medicinsk Teknik och Fysik-dia-
lys, MTF-D. gunnar.malmström@mta.ds.sll.se 

MTF-D

MTF-D(ialys) startade 1989 och är en del av MTF.
Medlemsinfo finner du på vår hemsida: www.mtfd.se
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Under 2003 fick vår klinik en förfrågan om vi kunde skän-
ka dialysmonitorer till en dialysenhet i S:t Petersburg. Kon-
takten förmedlades av Tommy Linné, barnnefrolog vid Ast-
rid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm. Tommy har under 
många år varit engagerad i ett medicinskt utbyte på under-
visningsområdet med både Ryssland och forna Sovjetunio-
nen, samt de nu fria baltiska staterna.

Under våren 2004 kunde vi skänka åtta monitorer, och av 
det skälet inbjöds vi, Gunnar Malmström, ingenjör vid MTA, 
och Jonas Berglund, verksamhetschef vid njurmedicinska kli-
niken, att besöka en dialysenhet och ett annat sjukhus inom 
MAPS.

Den första studiedagen besökte vi »Hemocorrection Cen-
ter«, som på bara 10 år hade byggt upp en imponerande verk-
samhet under ledning av den dynamiske professorn Konstan-
tin Gurevich. Detta centrum bestod av flera enheter, där den 
största bedrev kronisk hemodialys och behandlade ett 90-tal 
kroniker. Eftersom man bara hade 17 behandlingsplatser, va-
rav sju reserverade för hepatit (37 % av patienterna har hepa-
tit B och/eller C), var man tvungen att ha tre behandlingsskift 
per dag, alla dagar utom söndag. Verksamheten bedrevs med 
tio dialyssjuksköterskor, indelade i två lag. Varje lag arbeta-
de tre dagar/vecka à 15 tim (07.00–22.00). Vi fick en känsla av 
att de yngre (mest kvinnliga) läkarna under utbildning, del-
tog rätt mycket i det praktiska patientarbetet.

Om vi uppfattade informationen riktigt hade de fyra njur-
medicinska specialister och 4–5 läkare under utbildning. 
Maskinparken var modern, huvudsakligen Fresenius 4008S, 
men de hade just då bara 17 maskiner. Teknikerna fick job-
ba hela söndagarna med reparationer, förebyggande under-
håll etc. Rent medicinskt bedrev de en kvalificerad behand-

ling, där alla patienter gick tre ggr/vecka, ingen kortare tid 
än fyra timmar. De hade en lokal databas för att följa sin be-
handling, och den medgav sammanställningar både på indi-
vid- och gruppnivå. Ersättningen som endast var 62 dollar per 
behandling, d v s omkring 450 SEK, skulle också inkludera lä-
kemedel. Behandlingen med EPO och D-vitamin t.ex. blev där-
för sparsammare; bara drygt 50 % av patienterna hade EPO. 
Man återanvände också filter upp till 20 gånger, eftersom fil-
terkostnaden ju är en så stor del av den totala kostnaden, 
till skillnad från i vårt land. Med sorg konstaterade Professor 
Gurevich och medarbetare att de fick betala 2 ggr mera för 
dialysmaskinerna än vi i Sverige. Detta berodde bl. a. på ste-
la byråkratiska inköpsrutiner och, förstod vi, inte så litet på 
korruption.

Man hade också en enhet för peritonealdialys. Ett 60-tal 
patienter hade CAPD; APD hade man inte råd med, då vätske- 
och maskinkostnaderna var för höga. PD-sköterskorna gjorde 
frekventa hembesök, initialt två gånger/månad. Läkarbesök 

NJURMEDICIN PÅ 
DANDERYD RESER  
I ÖSTERLED
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Medical Academy for Post-Graduate Stu-
dies (MAPS) i S:t Petersburg organiserar 
vidareutbildning för sjuksköterskor och 
läkare, och är nu mycket aktiva att skaf-
fa sig kontakter med bland annat Sverige 
för kunskapsutbyte. Danderyds njurmedi-
cin reste dit.

Kapell inne på 
MAPS sjukhus.
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skedde månatligen. Generellt rekommenderade man PD som 
första dialysform, sannolikt för att HD-platserna var för få. PD 
ansågs dyrare på grund av vätskekostnaden.

Såväl HD- som PD-patienterna lades in på sjukhuset en dag 
varje halvår för en noggrann medicinsk kontroll med läkar-
undersökning och lab-prover. Detta gjordes av ekonomiska 
skäl; det blev dyrare för patienterna med en sådan kontroll 
i öppen vård.

Den tredje enheten var en avdelning med 21 bäddar, va-
rav 16 i två 8-bäddssalar. Vi besökte avdelningen och talade 
med några av patienterna, och det var slående att avdelning-
en inte alls var fullbelagd. Man vårdade enbart njurmedicin-
ska patienter med en betydligt lägre medelålder än vi är vana 
vid i Sverige. Medelåldern vid dialysstart var låg, omkring 55 
år (i Stockholm 66 år). Patienter som hade temporär CDK var 
inlagda, liksom patienter i startskedet av dialys.

En enhet bestod av ett akut behandlingsteam för dialys vid 
något av de andra 70 sjukhusen i S:t Petersburg, som sam-
manlagt hade sju njurmedicinska enheter. Det var dock bara 
»Hemocorrection center« som kunde ge akut behandling. De 
hade två mobila team, som åkte ut med Gambro AK-10 utan 
vattenrenare. Teamet, som nattetid sov på sjukhuset, bestod 
av en nefrolog, som också var »intensivist«, en sjuksköterska 
och en chaufför. Man hade i snitt 2,3 utryckningar per dygn 
(0–7). Detta lät inte så mycket, men förklaras nog till en del av 
att intensivvårdsläkarna på respektive sjukhus klarade rätt 

mycket själva, bl. a med hjälp av PD. Senaste dygnets utryck-
ningar gällde »Crush syndrome«, intoxikation och njursvikt 
efter thoraxkirurgi.

En enhet sysslade med olika typer av blodbehandlingar, 
mest afereser vid dyslipidemier eller systemsjukdomar som 
SLE, MS, myasteni mm. Man hade också olika typer av centri-
fuger för plasmapheresbehandling. De hade också en del be-
handlingar med UV-bestrålning av blod, som vi blev lite und-
rande inför.

Den andra dagen besökte vi ett större sjukhus, av region-
karaktär, där alltså MAPS var inrymt. Rektorn för MAPS, pro-
fessor Belyakov, visade oss runt i en gammal byggnad, där en 
högklassisk renovering pågick, och i en flygelbyggnad pågick 
förberedelser för att bygga en modern njurmedicinsk klinik. 
Vi diskuterade vårt framtida samarbete, som har stora möj-
ligheter att bli fruktbart. En svårighet är språket, men Kon-
stantin Gurevich har anställt en engelsklärare för att förbätt-
ra situationen. En annan svårighet är finansieringen. Det är 
möjligt att Östeuropa-kommittén kan ge bidrag; det återstår 
att se. Klart är att Karolinska och Danderyd får returbesök i 
juni, då vi ska återgälda gästfriheten. Vi har fått djupa intryck 
men framför allt blivit ödmjuka. Så mycket kan göras med 
små medel och stor entusiasm! ■

Av Jonas Berglund Verksamhetschef & Gunnar Malmström med.tek-

nisk ingenjör, Njurmedicinska enheten, Danderyds sjukhus AB

Fakta
Lågt upptag i aktiv uremivård i 
Ryssland. Antalet dialyspatienter 
motsvarar 150/miljoner invånare. 
I Sverige omkring 350. 
5 700 patienter i HD och 500 i 
PD/40 miljoner invånare. En rysk 
sjuksköterska tjänar ca. 1 600 kr/
månad, en läkare 1 600–4 000 
SKR före skatt. 

St. Petersburg grundades 
(1703) i en tid med stark svensk-
anknytning. Peter den store för-
de ju krig mot vår Karl XII. Det 
svenska nederlaget vid Polta-
va medförde att 40 000 svenska 
krigsfångar med sin arbetskraft 
och sina liv fick bygga St. Peters-
burg. Att bygga denna stad i det 
sumpiga deltat i Nevas utlopp i 
Finska viken, måste ha varit fa-
sansfullt. När inte kylan plågade 
dränktes staden av ideliga över-
svämningar.

GUNNAR MALMSTRÖMDialysbehandlingen är klar på Hemocorrection Centers stora sal.
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Borås tog hjälp av  
EU-projektet Växtkraft

BUD-
KAVLEN

Dialysavdelningen i Borås startade i augusti 1983, och i nu-
varande lokaler har vi varit sedan 1995. Under årens lopp har 
verksamheten utvidgats och för närvarade har vi 17 behand-
lingsplatser. Njursektionen med verksamheterna HD, PD och 
njurmottagning där även uremikoordinatorn finns, ligger 
samlad på ett plan inom sjukhuset. Till Borås hör också dia-
lysavdelningen på Skene sjukhus.

PD-verksamheten har funnits i 15 år och fyra sjuksköter-
skor sköter cirka 40 PD patienter. 

PD-sköterskorna har rotationsschema och arbetar var sjät-
te helg på vårdavdelningen för att den alltid ska vara beman-

nad med PD kompetent personal. Vi använder Home Choice 
nattmaskin.

På HD-avdelningen är vi 20 sjuksköterskor med en avdel-
ningschef, en biträdande och fyra undersköterskor. Varje 
sjuksköterska är omvårdnadsansvarig för 2–3 patienter och 
personalen är stationerad fyra månader i taget på varje pa-
tientrum. Denna rotation upplevs positivt av både patienter 
och personal. Vi har cirka 50 patienter och öppet alla dagar i 
veckan. Vi använder Gambro och Fresenius maskiner, varav 
cirka tio on-line, och ett tiotal patienter har HDF-behandling. 
Tre tekniker från Medicinsk Teknik är knutna till dialysen i 
Borås och Skene för att kunna hålla bred kompetens.

Nutrition, accesser, dokumentation, hygien och njur-
skola är exempel på olika ansvars-områden. Två kärlkirurger 
lägger AV-fistlar och PD-katetrar. Vi använder Site-Rite och 
Transonic utrustning, och nu ska vi försöka få en bättre upp-

Budkavlen startade 1993 på Gällivares di-
alysavdelning och har sedan dess skickats 
söderut mellan de njurmedicinska avdel-
ningarna i Sverige. Turen har nu kommit 
till Borås.

Harry Blomqvist har behandlats på Borås dialysav-
delning sedan 20 år, här tillsammans med Kerstin 
Persson Avd.chef på Dialysavdelningen i Borås.
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Fördelarna med 
Fragmin vid hemodialys

• Godkänd bolusdos.1

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

• Kortare kompressionstid än heparin.4, 5, 6

• Doseringsrekommendationer finns för dialys vid akut njursvikt.1

Fragmin är ett anti-trombosmedel.

Beredningsformer och styrkor:

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

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

För mer information, se FASS eller kon-

takta Pharmacia Sverige AB, Box 501,

183 25 Täby, tel: 08-695 80 00. 

Referenser:
1. Fass 2002.

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

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

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

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

6. Borm JJJ, Krediet R, Sturk A, et al. Heparin versus low
molecular weight heparin K 2165 in chronic hemodialysis
patients: a randomized cross-over study. Haemostasis.
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följning och utvärdering av accesserna. 
Vi dokumenterar i journalsystemet Melior som är gemen-

samt för hela medicinkliniken, och dokumentationsgruppen 
arbetar med att ta fram standardvårdplaner som ska vara lätt 
tillgängliga. Njursektionen har en engagerad dietist som har 
regelbunden uppföljning med nutritionsgruppen på dialy-
sen. Hon tar också nutritionsstatus och utvärderar alla inne-
liggande patienter under vårdtiden. 

Vårdavdelningen är inriktad mot nefrologi och är en ut-
bildningsavdelning med hög genomströmning av studenter. 
Vi samarbetar med Vårdhögskolan som har en speciellt an-

ställd lektor som är med ute i vårdverksamheten. Patienter-
na upplever det positivt med alla studerande och känner sig 
väl omhändertagna enligt utvärderingar som görs kontinu-
erligt.

Uremokoordinatortjänsten inrättades 2002 för att av-
lasta läkarna, som är för få. De flesta predialyspatienter träf-
far sjuksköterskan varannan gång och nefrologen varannan. 
Ett uremiregister blev upprättat under året och där finns ett 
hundratal predialyspatienter med GFR under 20 ml/min. Alla 
predialyspatienter erbjuds att delta i en njurskola som ge-
nomförs en – två gånger per termin.

Genom ett EU-projekt, Växtkraft mål 3 har all personal på 
dialysen gjort studiebesök på andra dialysavdelningar. Det-
ta kan varmt rekommenderas då det är mycket lärorikt och 
roligt. Vi har också fått genomgå allmänna datakurser som 
medicinkliniken ordnat inom EU-projektet. ■

Vi lämnar nu budkaveln vidare till Lundby sjukhus  
dialys i Göteborg!

Dialyspersonalen på Borås Lasarett.
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Tanken att skapa en patientdagbok för predialyspatienter 
hade funnits länge på de båda njurmedicinska mottagning-
arna vid Linköpings Universitetssjukhus och Karolinska Uni-
versitetssjukhuset i Solna. Frågan blev aktuell vid ett möte 
i Karlstad 2002, då också Svensk Nefrologsjuksköterskeför-
enings arbetsgrupp för uremikoordinatorer bildades. Hös-
ten 2003 påbörjades detta arbete och en fokusgrupp-intervju 
med patienter genomfördes på Karolinska Universitetssjuk-
huset i Solna. Fem patienter ingick varav två ännu inte påbör-
jat dialysbehandling, en hade PD, en HD och en person hade 
HHD (hemhemodialys). Öppningsfrågorna i denna intervju 
var, Vad bör en patientdagbok innehålla? och Hur kan den använ-
das? Från fokusgruppen framkom synpunkter på att dag-
boken skulle vara sammanfattande och övergripande med 
skriftlig information samlad på ett ställe. Innehållet skulle 
bidra till mera kunskap om njursjukdom, ökad kroppskänne-
dom och kontroll över hälsan. Dagboken skulle dessutom:

Användas för uppföljning av sjukdomsutvecklingen
•  Innehålla råd om vad man kunde göra själv för att på-

verka hälsan
• Ha utrymme för egna anteckningar
• Informera om de olika behandlingsalternativen
•  Hjälpa patienten att vara en välinformerad och jämbör-

dig samarbetspartner i beslut som rörde den egna vår-
den

• Vara individuellt anpassad
•  Vara i A4-format med lösbladssystem, så att man lätt kun-

de uppdatera materialet

På ett möte i Stockholm 2003 där både läkare och sjukskö-
terskor var närvarande, presenterades fokusgruppens resultat. 
Vi diskuterade också strategier för det fortsätta arbetet, och en 
arbetsgrupp tillsattes. Vid vårmötet i Malmö 2004 presentera-
des och diskuterades sedan en prototyp för dagboken med ti-
teln Dagbok för dig som har njursvikt. Denna utgår såväl från ar-
betsgruppens diskussioner som fokusgruppens resultat.

Syftet med Dagbok för dig  
som har njursvikt är att:

•  Ha skriftlig och fortlöpande information samlad på ett 
ställe

•  Underlätta uppföljning vid sjuksköterske- och läkarbe-
sök på mottagningen

• Individanpassa informationen

•  Öka patientens – och även de närståendes - kunskaper 
om njursvikt, symtom, olika hälsoaspekter och behand-
lingsalternativ

•  Underlätta egenvård och uppmuntra patienten till att 
vara aktiv och delaktig i sin vård

•  Få ökade kunskaper om patientens hälsotillstånd och 
hälsoupplevelse

•  Underlätta informationen mellan olika vårdgivare inom 
det njurmedicinska teamet

•  Befrämja samarbetet mellan patienten och mottagnings-
personalen 

Dagbok för dig som har njursvikt är tänkt att vara ett hjälpme-
del för att underlätta kontakten mellan sjukvården och per-
soner med avancerad njursvikt. Den kan även användas vid 
palliativ vård. Dagboken är förhoppningsvis utformad så att 
den kan användas på alla kliniker i Sverige, som arbetar med 
njursviktspatienter. Vi är väl medvetna om att organisation 
och förutsättningar ser olika ut i och att materialet måste an-
passas efter olika förhållanden. Vi råder er att först läsa ige-
nom hela dagboken, och eventuellt ta bort eller ersätta de 
blad som inte känns relevanta hos er. Lägg till material, bro-
schyrer, informationsblad och liknande vid behov. Vi har för-
sökt hålla oss till en ganska kortfattad text. När ni överläm-
nar pärmen bör ni diskutera med patienten hur man kan 
använda den. Patienternas anteckningar kan ju utgöra ett 
ypperligt underlag för en intressant och konstruktiv hälso-
diskussion! Det är meningen att dagboken skall följa patien-
ten och att den ska tas med vid varje besök på den njurmedi-
cinska mottagningen. Den kan ju också användas hos andra 
vårdgivare, som exempelvis diabetesmottagning och dialys-
mottagningen/avdelningen. Vi hoppas att de närstående ock-
så läser dagboken, och att den uppmuntrar dem att följa med 
vid mottagningsbesöken. ■

Av Annelie Magnusson, Agneta Pagels och Marie Wång, Karolin-

ska Universitetssjukhuset i Solna samt Annika Eriksson, Stefan Melan-

der vid Linköpings Universitetssjukhus.

Dagbok för dig som har njursvikt är utarbetad av artikelförfattarna.

Från och med hösten 2004 kommer Roche AB att introducera dagbo-

ken på samtliga njurmedicinska mottagningar i Sverige.

Dagbok för dig som har njursvikt kan kostnadsfritt beställas från:  

Roche AB, Box 47327, 100 74 Stockholm. Telefon: 08-7261200.

 PATIENTDAGBOK:

Nytt hjälpmedel  
i vården av njursviktiga
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BÄTTRE LÄKEMEDELS-
ANVÄNDNING PÅ  

SUNDERBY SJUKHUS
ANDERS BERGSTRÖM
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Att varje dag året om konsumera mer än 20 olika sorters 
tabletter är inte ovanligt för en njursjuk människa. Läkemed-
len utgör en stor del av vardagen, och patienten behöver där-
för kunskap och motivation för att använda sina läkemedel 
på rätt sätt. I samarbete med sjukhusapoteket provade vi för 
ett år sedan ett nytt arbetssätt med farmacevtmedverkan i lä-
kemedelskedjan, så kallad läkemedelsservice. Detta slog väl 
ut och idag anlitar dialysavdelningen nio farmacevt-timmar 
i månaden för 12 av våra dialyspatienter. 

Läkemedelsservice går ut på att förenkla läkemedelshan-
teringen på vårdavdelningen samt att kvalitetssäkra patien-
tens läkemedelsanvändning. Verksamheten underlättar för 
både patienten och sjuksköterskan, och läkaren får dessutom 
ett förbättrat underlag för sina kliniska beslut. 

Sjukhusapoteket förvarar patienternas samtliga recept 
och tar emot beställningar och expedierar läkemedlen di-
rekt på dialysavdelningen. Patienterna får rådgivning och 
blir motiverade att använda sina läkemedel på rätt sätt. Sam-
tidigt upptäcker man och löser eventuella läkemedelsrelate-
rade problem (LRP). 

Farmacevternas läkemedelsanamneser, som genomförs 
tillsammans med ansvarig sjuksköterska, bidrar till förbätt-
rad läkemedelsanvändning. En läkemedelsanamnes innebär 
att patienten intervjuas om hur alla läkemedel, inklusive re-
ceptfria och naturläkemedel, används och hur sjukdomsbil-
den kopplas till läkemedlen. Sammantaget blir farmacevten 
väl insatt i hur patienterna använder sina läkemedel och vil-
ka LRP de har. 

Vilka läkemedelsrelaterade problem finns det? 
Patienterna har i medeltal sex LRP var, under en period på 

fem månader. Var fjärde läkemedel är behäftat med ett LRP. 
Det mest frekventa problemet är underanvändning eller bris-

tande följsamhet, det vill säga, att man inte alls tar sitt läke-
medel eller att man tar det i mindre omfattning än ordinerat. 
Ett annat problem är överanvändning, det vill säga att man 
tar sitt läkemedel i högre dos än ordinerat eller att man fort-
sätter medicinera trots att läkaren ordinerat utsättning. 

Hur löser man ett läkemedelsrelaterat problem?
Vår erfarenhet är att nio av tio LRP kan lösas av farmacev-

ten i samarbete med patienten, sjuksköterskan och läkaren. 
Många LRP löses genom att man lyssnar på patienternas tan-
kar om sina läkemedel och därefter motiverar dem att ta sitt 
läkemedel på rätt sätt. Ibland måste även doserna justeras el-
ler något läkemedel bytas eller sättas ut. Det handlar om ett 
teamarbete, med patientens livskvalitet i första rummet. 

Vilka är de direkta vinsterna med apotekets  
läkemedelsservice?

Det beräknas att sjuksköterskans arbete med recepthan-
tering, beställning av nya recept och hämtning av läkeme-
del tar i medeltal en timme per patient och månad. Denna 
tid kan nu användas till andra uppgifter på avdelningen. Ut-
sättning och byten av läkemedel minskar läkemedelskost-
naderna för patienten och landstinget. Vi beräknar att kost-
nadsminskningen ligger på i medeltal 160 kr per patient och 
månad. 

Apotekets läkemedelsservice har utvärderats med enkä-
ter som visar att alla inblandade vill fortsätta med verksam-
heten. På dialysavdelningen, Sunderby sjukhus använder vi 
därför farmacevter i vårdteamet kring patienten. ■

Text av Anders Bergström, apotekare, Bo Ingman, överläkare och 

Lilian Sundqvist, läkemedelsansvarig sjuksköterska. Dialysavdelning-

en Sunderby sjukhus, Luleå

Från vänster:  
Anders Bergström, 
Bo Ingman,  
Lilian Sundqvist,  
Sunderby sjukhus  
i Luleå.

Kronisk njursvikt påverkar 
hela människan och leder till 
en rad följdtillstånd som kräver 
läkemedelsbehandling. Dialyspa-
tienter är därför en av de patient-
grupper som använder flest läkeme-
del. Många behöver extra stöd i sin 
läkemedelshantering och i använd-
ningen. På Sunderby sjukhus ger vi 
därför extra läkemedelsservice till 
denna patientgrupp.
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En grundförutsättning för att vi ska kun-
na äta är att vår munhåla är frisk. Orala 
besvär som muntorrhet och svampinfek-
tion kan vara en bidragande orsak till mal-
nutrition. Dessvärre är det inte alltid dessa 
besvär uppmärksammas som en riskfaktor 
för undernäring, och då är risken stor att 
de inte behandlas.

Enligt en enkätundersökning som Riksförbundet för Njur-
sjuka (RNj) gjorde under år 2000 besväras patienter med njur-
sjukdom i stor utsträckning av muntorrhet. Muntorrhet kan 
orsakas av många faktorer hos denna patientgrupp. Vätske-
restriktion vid hemodialys i kombination med omfattande 
medicinering är den vanligaste orsaken. En kombination av 
många olika läkemedel kan ge muntorrhet utan att något av 
de enskilda läkemedlen i sig har muntorrhet som rapporte-
rad biverkning. Utöver det kan salivsekretionen minska vid 
undernäring, med stigande ålder och efter långvarig dialys-
behandling. Muntorrhet kan i sin tur ge problem med ätan-
det i form av svårigheter att tugga och svälja samt föränd-
rad smakupplevelse. Att man dessutom inte kan dricka hur 
mycket vätska man vill till måltiden kan försvåra ätandet yt-
terligare.

Diagnosen muntorrhet ställs med hjälp av ett salivprov 
hos tandläkaren, och ger patienten möjlighet till tandvårds-
ersättning. En hemodialysbehandlad patient med diagnosen 
faktisk muntorrhet behöver inte uppleva sig som direkt torr 
i munnen. Muntorrheten uppträder ofta gradvis efter flera 
års dialysbehandling, vilket kan medföra att patienten vant 
sig så pass mycket vid tillståndet att det uppfattas som nor-
malt. Samtidigt finns det hemodialysbehandlade patienter 
som upplever sig muntorra utan att uppfylla diagnoskriteri-
erna. Orsaken till det kan vara att salivproduktionen minskar 
samtidigt som saliven blivit segare i sin konsistens till följd 
av vätskerestriktion. Enligt RNj: s enkätstudie hade omkring 

nio av tio njursjuka patienter inte fått salivprov taget, oavsett 
om de upplevt muntorrhet eller ej.

Den behandling som erbjuds vid muntorrhet beror på om 
spottkörtlarna fungerar tillfredsställande eller inte. Om de 
fungerar finns salivstimulerande preparat som t ex sugtablet-
ter och tuggummi, och apoteket har ett bra receptfritt sor-
timent. Salivproduktionen kan också stimuleras genom att 
man tuggar maten väl. Om spottkörtlarna inte fungerar be-
hövs saliversättningsmedel, som finns i form av spray och 
gel. Vid muntorrhet finns en ökad risk för karies, virus- och 
svampinfektion. Noggrann munhygien med fluorbehand-
ling är därför en viktig del av egenvården.

Inför en eventuell transplantation är det av största vikt att 
en tandsanering görs för att minimera infektionsrisken efter-
åt. Då man efter transplantationen behandlas med immuno-
supprimerande läkemedel ökar risken att drabbas av infek-
tioner i munnen. Noggrann munhygien med regelbundna 
besök hos tandläkare och tandhygienist är alltså en viktig 
del av behandlingen under hela förloppet av njursjukdomen 
från den konservativa uremi-behandlingen till efter trans-
plantationen och tiden efteråt. 

Kanske är en god munhygien särskilt viktig hos hemodia-
lysbehandlade patienter, som har flera inplanerade besöksti-
der i veckan och har svårt att finna tid, ork och motivation för 
att dessutom besöka tandsjukvården regelbundet.

Genom utökat samarbete med tandsjukvården, t ex med 
tandläkare och tandhygienist som en del i teamet kring den 
njursjuke patienten, kan besvär från munhålan lättare upp-
täckas, diagnostiseras och behandlas. Det är framför allt vik-
tigt att alla är överens om betydelsen av kostbehandling och 
munvård till denna patientgrupp. Där spelar kunskaperna 
om och förståelse för varandras specialiteter stor roll. Patien-
ter som i ett predialytiskt skede blivit insatta på proteinredu-
cerad kost har ofta ett högt sockerintag för att täcka sitt en-
ergibehov, och där är de kariesförebyggande åtgärderna med 
fluor mycket viktiga. Hos andra patientgrupper kan det vara 
idé att se över sockerintag, val av mellanmål, småätande och -
drickande mellan måltiderna, så inte ätmönster och livsmed-
elsval ger upphov till ökade problem i munnen och därmed 
ökar risken för malnutrition.

Frisk mun ger friskare   patienter

» Inför en eventuell transplantation är det 
av största vikt att en tandsanering görs för 
att minimera infektionsrisken efteråt. «
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Hos oss på Ljungby lasarett deltar Sjukhustandvår-
dens tandhygienist på njurskolan vid samma träff 
som dietisten. Patienterna får då möjlighet att få in-
formation, ställa frågor och testa produktprover på 
salivstimulerande medel. Dessutom har tandhygie-
nisten deltagit vid träffar för våra dialyspatienter och 
deras anhöriga, som har ordnats av Dialysmottag-
ningen. Det är inte bara uppskattat av patienterna, 
utan också väldigt lärorikt för oss i personalen.

Nästa regionmöte i njursjukvård för landets södra 
region kommer ha njurpatienternas orala hälsa som 
tema. Den anordnas i Ljungby av personalen på vår Di-

alysmottagning torsdagen den 23 
september. Föreläsare under efter-
middagen är tandläkarna Agne 
Nihlson från lasarettet i Örebro 
och Madeleine Wertsén från SU/

Mölndal. ■
Text av Dietist Cecilia Svanberg, 

Ljungby lasarett

Frisk mun ger friskare   patienter
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The International Society for Apheresis 
ägde rum i Nashville, USA, 2003. Kristina 
Sundström och Lotta Martinsson berättar 
här om sina intryck.

Vi är två sjuksköterskor som arbetar på Aferesenheten i 
Linköping. Vårt dagliga arbete är inriktat på behandlingar 
av perifer autolog/allogen blodstamcellsskörd, terapeutiska 
plasmabyten, LDL-adsorption och fotoferes. Det är viktigt att 
vara uppdaterad om olika behandlingsformer för att kunna 
ge patienterna en optimal behandling, och internationella 
konferenser är en del i denna kompetensutveckling. 

Kongressen varade i tre dagar, med tyngdpunkten lagd på 
fotoferes, LDL-adsorption och olika typer av plasmafiltration. 
En intressant teori presenterades angående fotoferesbehand-
ling till vissa patientgrupper innan blodstamcellstransplan-
tation utfördes, detta för att minska graden av GvHD. En an-
nan teori var så kallad »Transimmunisation«(TI), en metod 
för att öka behandlings-effektiviteten genom ett nytt tillväga-
gångssätt vid handhavandet av de vita blodkropparna. 

Vi fick också en inbjudan till en workshop för fotoferes, 
där tips och råd om hur man bäst kan optimera behandling-
en diskuterades. Behandling med just denna teknik är vi en-
samma om i Sverige.

Många studier angående LDL-adsorption redovisades, och 
dessa påvisade goda effekter av behandlingen såsom mins-
kade kärlkrampsbesvär och tillbakabildandet av plack i blod-
kärlen. Tekniken av plasmafiltration varierade stort över hela 
världen, från enkla till tekniskt avancerade system. I Linkö-
ping använder vi oss dock av traditionella terapeutiska plas-
mabyten än så länge. Andra ämnen som behandlades var hur 
man kan förutsäga resultatet av en perifer blodstamcellsskörd 
utifrån antalet CD34-positiva celler hos patienten/donatorn.

I en studie påvisades hos dialyspatienter med arteriella ben-
sår att antalet benamputationer kunde minskas drastiskt ge-
nom att injicera perifera blodstamceller i muskeln runt såret 
för att stimulera sårläkningen.

Ett internationellt register över aferesstatistik presente-
rades, och den vanligaste diagnosen för aferesbehandling 
var Myastenia gravis som traditionellt behandlades med te-
rapeutiskt plasmabyte. Familjär hyperkolesterolemi är dock 
den diagnos som kräver flest behandlingar.

Vi fick också ta del av det nya internationella biverknings-
registret (WAA) som skulle träda i kraft år 2004, och kommer 
att beröra även oss.

Vi hann också med ett studiebesök på Vanderbilt University 
Medical Center, där vi besökte en kombinerad aferes- och di-
alysavdelning. Vi blev väl omhändertagna av »nurse Daniel«.
Han berättade om deras verksamhet som huvudsakligen be-
stod av terapeutiska plasmabyten på barn och vuxna. Man ut-
förde också perifer blodstamcellsskörd på barn, och i en del fall 
även på vuxna som hade andra komplicerande sjukdomar.

Till skillnad mot oss som har många olika behandlingsfor-
mer under ett och samma tak, så har man i Nashville delat 
upp dem på olika organisationer. Så hade exempelvis »Ameri-
can Red Cross« hand om trombocytframställningen och stam-
cellsdonatorer. Fotoferesbehandlingen utfördes på en privat 
klinik, belägen i samma byggnad. Det var givande att jämfö-
ra våra behandlingsstrategier, som i mångt och mycket såg 
likadana ut. Våra kollegors arbetssituation var dock helt an-
norlunda än vår. De arbetade 2 eller 3-skift (10 tim/dag), 40 
timmar/vecka. Veckolönen vid ordinarie arbetstid var 25 dol-
lar/timme. Jourtjänstgöring 24 timmar á två dollar/timme. En 
stor löneförmån var den bonus man kunde få efter fem års fast 
anställning, till exempel fri collegeutbildning åt sina barn till 

ett värde av ca 18 000 dollar/år. 
Denna kongress var en upplevelse att 
minnas! ■
Text av Kristina Sundström och  

Lotta Martinsson, Universitetssjukhuset  

i Linköping 

Information om föreningen Affe finns på: 

http://medlem.spray.se/affeinorden/

Reflexioner från 
Afereskongress

Aferes = är grekiska och betyder »ta bort«

Familjär Hyperkolesterolemi = ärftlig sjukdom vilket medför för 

höga blodfetter, som i sin tur ger ökad risk för hjärt- och kärlsjukdo-

mar i tidig ålder 

Fotoferes = insamling av vita blodkroppar som sedan bestrålas med 

UV-ljus. Efter återtransfusion uppfattar kroppen dessa celler som 

»främmande« och ett immunsvar mot skadliga celler startar

GvHD = graft versus host disease = avstötningsmekanism hos trans-

plantatet, t.ex blodstamceller, som skadar mottagaren

LDL-adsorption = behandlingsform med borttagande av det »onda« 

kolesterolet, det »goda« behålles

Myastenia gravis = kronisk sjukdom med bildande av antikroppar vil-

ket ger svår muskelsvaghet

Terapeutiskt plasmabyte = avlägsnande av komponenter ur blod-

plasma, t.ex. antikroppar, mot utbyte av ersättningsvätska 

WAA = The World Apheresis Association 
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Birgitta Månsson ordförande för den västsvenska delen 
av Njursjukas förening (NJVS), konstaterade att antalet delta-
gare i år var cirka 240 från hela landet varav drygt 1/3 hade 
yrkesmässig anknytning till sjukvården. 

Transplantationskoordinator Annika Wolfbrandt beskrev 
njurdonation med inriktning på »den spanska modellen«, 
vilket innebär ett mera aktivt omhändertagande av organ 
än i Sverige. Under 2003 var antalet donatorer 34 per mil-
jon invånare i Spanien medan USA hade 23 och Sverige 13. 
Ett donationssjukhus skall utse och anställa en person som 
har i uppdrag att identifiera potentiella donatorer, bidra till 
hjärndödsdiagnostik, medicinsk skötsel av donatorn samt in-
formera och samtala med anhöriga. I dag beräknas c:a 50% 
av anhöriga säga nej till en tilltänkt donation i Sverige med-
an motsvarande siffra i Spanien är 20% vilket illustrerar hur 
viktig en aktiv donationsmodell är.

Professor Michael Breimer föreläste under rubriken, Trans-
plantation över blodgruppsgränser«. Under en 10-års period 
efter 1972 har man vid Göteborgsenheten genomfört ett an-
tal njurtransplantationer från givare med en undergrupp av 
blodgrupp A till mottagare med blodgrupp 0. För att lyckas i 
dag över andra AB0-gränser måste man ta bort förekomman-
de antikroppar med plasmaferes och också behandla med en 
monoklonal antikropp.

Lars Weiss, (Docent, öl), talade om Njurskyddande effekt 
av behandling av förhöjt blodtryck. Han konstaterade att 30-
40 % av alla patienter med diabetes drabbas av njurskada. 
De två blodtryckssänkande mediciner som har njurskyddan-
de effekt är ACE-hämmare och Angiotensin II hämmare. En 
mycket strikt blodtryckskontroll är viktigt, och man bör ha 
ett blodtryck på lägre än 130/80 mm Hg. Målet med den så 

kallade njurskyddande behandlingen är att nå denna blod-
trycksnivå och att minska eventuell äggviteutsöndring i uri-
nen med 50%. 

Gunnar Tufvesson (Professor, öl) berättade i sitt föredrag 
om Transplantation vid diabetes att den teknik som idag ut-
nyttjas i Sverige är hel pancreastransplantation där pancre-
as kopplas till tarmkanalen samtidigt som man genomför en 
njurtransplantation. I Uppsala gör man idag mellan 5–7 såda-
na transplantationer per år med en beräknad förlust på cirka 
10 % av något organ under de två första åren. Transplantation 
av Langerhanska öar från pancreas utvecklades i djurmodel-
ler redan 1970 och de fungerade utmärkt på mus. Efter den-
na tidpunkt har man gjort ett forskningsmässigt genombrott 
i Canada, där man nu transplanterar 15–20 diabetespatien-
ter per år med goda resultat. I Norden har hittills 18 patien-
ter transplanterats med Langerhanska öar och cirka 50 % av 
dem har blivit fria från insulinsprutor. 

Under rubriken »Vikten av muskelkraft vid kronisk njur-
sjukdom«, talade tre sjukgymnaster: Susanne Heive, Elisa-
beth Brodin och Gunilla Hallste. En rad faktorer begränsar 
muskelkraft och kondition vid en kronisk njursjukdom ex. 
anemi som avhjälps med erytropoietintillförsel, dålig mus-
kelkraft redan före predialysstadiet, malnutrition och inakti-
vitet. I predialysstadiet är syreupptagningsförmågan ett gott 
tecken på muskelkraft och är ungefär 70 % av vad den borde 
vara för en frisk person i samma ålder. För en hemodialyspa-
tient är den så låg som 50 %. En 50 % nedsättning av muskel-
kraften innebär att man har problem med trappgång, svårt 
att resa sig från stolar, försämrad koordination och svårig-
heter med aktiviteterna i det dagliga livet. Med regelbunden 
träning kan man påvisa en förbättrad gångsträcka och gång-

 IV NATIONELLA NJURKONFERENSEN I GÖTEBORG

PATIENTER  
OCH PERSONAL  
SAMMANSTRÅLADE
Njursjukas Förening i Västsverige och Gelinfonden  
bjöd i april månad på två dagars förkovring. Docent Jarl 
Ahlmén ger oss här ett litet smakprov på vad några av 
föreläsarna berörde.
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hastighet redan efter c:a tre månaders träning. 
Vid peritonealdialys uppfattade ungefär 50 % av patienter-

na sin hälsa som god. Handkraften var i denna grupp ungefär 
70 % av vad den var hos en normal person. Ska man träna bör 
man tömma ut dialysvätskan under träningen. 

Man bör utnyttja väntetiden på en transplantation genom 
att träna muskulaturen. Den aktivitet som krävs efter en 
transplantation är lättare att genomföra om man redan från 
början har god muskelkraft. För att hinna över ett övergångs-
ställe vid »grön gubbe« krävs att man kan gå 1 m/sek.

Transplantationskoordinator Marie Omnell-Persson (Mal-
mö) redogjorde för Prioriteringsregler vid njurtransplanta-
tion. I alla organisationer finns regler för hur organ ska förde-
las. En övergripande regel är att om en patient har fullständig 
överenstämmelse inom HLA-systemets vävnadstypning med 
en olycksfallsdonator så skall en njure sändas till detta cen-
trum (Scandiatransplant-regel). Bakom reglerna finns etis-
ka principer. Väntetidens längd på en transplantation har 
t ex till stor betydelse i Norge och Sverige och barn priori-
teras i Danmark och Sverige. På alla transplantationscentra 
är organfördelningen en process där man försöker optime-
ra användningen av en bristvara även om det görs på lite oli-
ka sätt. 

Michael Olausson (Professor, öl) informerade om Segmen-
tell levertransplantation vid njurtransplantation. När man 
transplanterar lever till en patient så bryr man sig inte om 
»korstesten« då man vet att transplantationen lyckas trots en 
positiv korstest. Det förefaller som om levern har förmåga att 
suga upp de annars förekommande destruerande antikrop-
parna. Detta kan utnyttjas vid njurtransplantation hos pa-
tienter med hög halt antikroppar som utgör ett verkligt hin-
der för en njurtransplantation. Man transplanterar då först 
en liten del av levern från donatorn och sedan genomförs 
njurtransplantationen. Man får då inte en avstötning trots 
positiv »korstest« mellan givaren och mottagaren. Eftersom 
Sahlgrenska är det enda centrat i världen för närvarande som 
genomför denna typ av operation kan man ännu inte avgö-
ra om tekniken också motverkar uppkomsten av en kronisk 
rejektion. 

Börje Haraldsson (Professor, öl) visionerade om Njursjuk-
vården i framtiden. Det viktigaste för närvarande är att vilja 
förändra och dokumentera vad man gör. För att genomföra 
förändringar måste man kunna mäta vad man gör, utvär-
dera och öppet redovisa det man mäter. Vi har lite kunskap 
om hur njursjukvården fungerar idag, trots att vi registre-
rar massor av saker. Troligen registrerar vi fel saker eftersom 
alla är frustrerade. Man måste ifrågasätta nuvarande arbets-
uppgifter och överföra mer av läkar- och skötersketid till fö-
rebyggande njursjukvård vilket är mycket lönande ur sam-
hällets synpunkt. 

Alla i njursjukvården anser att man inte har någon makt 
att påverka sjukvården. Patientorganisationerna har makt 
men de måste fråga sig om de använder sin makt förutom det 
stöd man ger till njurforskningen. De tidigare högljudda kra-
ven på njursjukvården framförs inte på samma sätt längre. 

Samhället måste ställa krav på läkare och sköterskor att 
ständigt utbilda sig. Risken finns annars att har man en gång 
blivit specialist så är man specialist oberoende av om man 
inte genomgår någon mer uppföljande utbildning i livet. Re-
sultatet blir en mycket varierande kvalitet. 

Tillsammans med patienterna kan vi förbättra njursjuk-
vården till en kostnadseffektiv organisation som ger max-
imal nytta till ett maximalt antal patienter. Respekten för 
en annan människa är en av sjukvårdens grundpelare och 
vi måste tillsammans åstadkomma en snabb förändring och 
förbättring av dagens njursjukvård. ■

Av öl. Jarl Ahlmén, Skövde.
En av Nationella Njurkonferensens föreläsare transplantationsko-
ordinator Marie Omnell-Persson från Malmö.

» Det viktigaste för närvarande är att vilja 
förändra och dokumentera vad man gör. 
För att genomföra förändringar måste man 
kunna mäta vad man gör, utvärdera och 
öppet redovisa det man mäter. «
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Vid avancerad njurinsufficiens (GFR 10–25 ml/min) finns 
stor risk att utveckla malnutrition. Metaboliska rubbningar 
uppträder såsom förändrad proteinomsättning med mins-
kad proteinsyntes och ökad proteinkatabolism, metabolisk 
acidos, minskad insulinkänslighet med nedsättning av det 
perifera glukosupptaget, rubbningar i omsättningen av kalci-
um och fosfat med ökad parathormoninsöndring och nedsatt 
omsättning av triglyceridrika lipoproteiner med dys- eller hy-
perlipidemi som följd. Ett spontant minskat protein- och en-
ergiintag i takt med att GFR minskar har påvisats, vilket kan 
leda till protein- och energimalnutrition, även kallat PEM. 
Det minskade intaget kan bero på förändrad smakupplevel-
se och tilltagande uremiska symtom såsom matleda, illamå-
ende och kräkningar. 

Det minsta behovet av protein vid uremi är detsamma som hos 
friska, det vill säga 0,6 g/kg kroppsvikt och dygn. De allmän-

na rekommendationerna för proteinintag till friska är dock 
ca 0,75 g/kg/dygn, då ett tillägg gjorts till minimibehovet för 
att tillgodose individuella variationer. Det genomsnittliga in-
taget av protein i Sverige ligger över 1 g/kg/dygn. 

När matens innehåll av protein överstiger det dagliga be-
hovet bryts överskottet ned till urea och andra kvävehaltiga 
metaboliter och utsöndras av njurarna. En minskning av pro-
teinintaget resulterar i en mer effektiv användning av essen-
tiella aminosyror i kosten under förutsättning att innehållet 
av högvärdigt protein och energi är tillgodosett. Njursjuka 
har samma förmåga som friska att anpassa sig till ett lägre 
proteinintag. Om proteinintaget understiger 0.6 g/kg/dygn 
måste kosten supplementeras med essentiella aminosyror. 

Då det finns ett samband mellan intag av protein, bildning 
av kvävehaltiga metaboliter och graden av uremiska symtom 
vid avancerad njurinsufficiens, tillämpas proteinreducerad 
kost (PR-kost) på vissa kliniker som en del av den konservati-
va uremibehandlingen.

Energibehovet hos icke-katabola patienter med njursvikt 
i det predialytiska skedet motsvarar det hos friska, det vill 
säga cirka 30–35 kcal kg/dygn med justeringar för individu-
ella variationer, t ex fysisk aktivitet och ålder. Vid behand-
ling med proteinreducerad kost kan energibehovet vara hö-

NUTRITIONS-
PROBLEM UNDER 
DEN PRE-DIALYTISKA 
PERIODEN
Malnutrition vid njursvikt har visat sig vara starkt kopplat till ökad sjuklighet  
och dödlighet. Ett bevarat gott nutritionsstatus är av största betydelse då det är svårt  
att återhämta förlorad muskelmassa. Kunskaperna om dessa rubbningar och dess  
konsekvenser har lett till att olika riktlinjer utarbetats för att en gott  
hälsotillstånd skall kunna bibehållas under den predialytiska fasen.   

» Dessa förändringar av proteinintaget är, 
enligt CARI, ett tecken på uremisk anorexi 
och gör att säkerheten i ett ytterligare 
minskat proteinintag bör ifrågasättas. 
Dessa slutsatser håller inte förespråkarna 
för PR-kosten med om. «
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Riktlinje Energi Protein

Svensk njurmedicinsk förening. Riktlinjer för om-
händertagande av patienter med njursvikt, 2000
Riktlinjerna gäller vid PR-kost.

≥ 35 kcal/kg kroppsvikt (normalvikt)/dygn, bero-
ende på fysisk aktivitet.

0,5–0,7 g/kg kroppsvikt (normalvikt)/dygn. Pro-
tein-intaget bör vara allsidigt med hög andel 
biologiskt högvärdigt protein. Vid intag under 
0,6 g/kg rekommenderas supplementering med 
essentiella aminosyror.

EDTNA/ERCA
(European  Dialysis and Transplant Nurses As-
sociation – European Renal Care – Dietitians 
special group, October 2002)

35 kcal/kg ideal kroppsvikt/dygn. 30–35 kcal/
kg ideal kroppsvikt/dygn kan vara lämpligt till 
äldre och patienter med låg fysisk aktivitet.

Aktiva, icke-katabola pre-dialyspatienter rekom-
menderas 0,6–1,0 g/kg ideal kroppsvikt/ dygn. 
Patienter som rekommenderas ett intag på <0,8 
g/protein/dag skall följas av erfaren njurdietist. 
55% av proteinintaget bör bestå av högvärdigt 
protein.

ESPEN
(European Society for Parenteral and Enteral 
nutrition, 2000)
Riktlinjerna gäller vid PR-kost.

≥ 35 kcal/kg idealvikt /dygn. Vid över- eller un-
dervikt kan justering av energiintaget behöva 
göras.

0,55–0,6 g/kg/dygn, 2/3 av proteinintaget bör 
bestå av högvärdigt protein.

DOQI/NKF
(National Kidney Foundation/ Kidney Disease 
Outcome Quality Initiative, 2000) USA

Vid GFR<25 ml/min rekommenderas 35 kcal/
kg/ dygn för personer <60 år och 30-35 kcal/
kg/dag för personer >60 år.

Vid GFR<25 ml/min: vid PR-kost 0,6 g/kg /
dygn, 50 % av proteinintaget bör bestå av hög-
värdigt protein. De som ej  täcker energibeho-
vet eller inte kan följa PR-kost rekommenderas 
0,75 g/kg/dag.

CARI (Caring for Australians with Renal Impair-
ment. Utveckling av riktlinjer startade 1999.)

Beräknas individuellt med hänsyn tagen till ål-
der, kön, BMI och fysisk aktivitet enligt rekom-
mendationer för friska.

0,75–1,0 g/kg/dygn (man avråder från PR-kost)

gre, då denna kost kan leda till förbättrad insulinkänslighet 
och glukosmetabolism. 

Det råder en samstämmighet angående konsekvenserna av 
de metaboliska rubbningarna av nutritionsstatus som finns 
vid avancerad njurinsufficiens. Den praktiska tillämpning-
en av dessa kunskaper varierar dock. Tabellen visar fem olika 
riktlinjer för energi- och proteinintag.

Rekommendationerna för energiintag mellan de olika rikt-
linjerna skiljer sig inte åt så mycket. Vissa beaktar kroppsvik-
ten samt ålder och fysisk aktivitet i sina riktlinjer. Enligt EDT-

NA/ERCA bedöms ideal kroppsvikt (IBW) ur beräkning av body 
mass index, BMI. Normalt BMI är 20–25. För en underviktig 
person beräknas behovet utifrån BMI 20 och hos en överviktig 
person beräknas behovet utifrån ett BMI på 25. Patientens ak-
tuella vikt måste bedömas av en nefrolog för att hänsyn skall 
kunna tas till eventuella ödem. 

Rekommenderat proteinintag under den predialytiska fa-
sen skiljer sig däremot åt mellan de olika riktlinjerna. Vid 
många Europeiska centra rekommenderas ett proteinintag 
på 0,6 g/kg/dygn. Andra rekommenderar ett »kontrollerat 
proteinintag på 0,8–1,0 g/kg/dygn», då man befarar att ett 
mer begränsat intag skulle kunna leda till malnutrition. I ES-

PENS kommentarer till de varierande rekommendationerna 

anges skillnader i kostvanor mellan olika länder liksom möj-
ligheterna till noggrann uppföljning. Den individuella pa-
tientens nutritionsstatus, motivation och sjukdomens pro-
gresstakt påverkar valet av behandling men även synen på 
nyttan av proteinrestriktion skiljer sig åt mellan olika klini-
ker och länder. 

DOQI/NKF har i sina riktlinjer anpassat sig till de olika åsik-
terna om proteinintag vid avancerad njurinsufficiens. De har 
valt att ge två rekommendationer för proteinintaget under 
den predialytiska fasen: en nivå vid behandling med PR-kost 
och en nivå då patienten inte kan täcka energibehovet eller 
inte kan följa PR-kost. CARI:s riktlinjer däremot, avråder helt 
från proteinrestriktion, då man anser att det inte finns någon 
klinisk betydelsefull fördel med denna behandling. I den lit-
teraturgenomgång som ligger till grund för CARI:s riktlinjer 
har man framför allt tagit fasta på de studier som gjorts om 
PR-kostens möjliga påverkan på progresstakten. Betydelsen 
av proteinrestriktion på progresstakten är omdiskuterad och 
enligt CARI:s genomgång ej påvisad. Ytterligare argument 
mot PR-kosten är den spontana minskningen av proteininta-
get som förekommer redan vid ett kreatininclearance på <50 
ml/min (vilket motsvarar ett GFR på ca 30–35 ml/min). Dessa 
förändringar av proteinintaget är, enligt CARI, ett tecken på 
uremisk anorexi och gör att säkerheten i ett ytterligare mins-

Sammanfattning av olika riktlinjer för intag av energi och protein under det predialytiska 
skedet samt vid behandling med proteinreducerad kost (PR-kost). 

 →
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kat proteinintag bör ifrågasättas. Dessa slutsatser håller inte 
förespråkarna för PR-kosten med om. Ett spontant minskat 
proteinintag kan snarare vara en markör för insättande av 
PR-kost så att proteinbehovet täcks, de uremiska symtomen 
lindras och malnutrition förebyggs. 

De svenska riktlinjerna ger två rekommenderade nivåer för 
proteintag under den predialytiska fasen till patienter som 
kan genomföra en koständring; dels en behandlingsstrategi 
för att minska progress av njurfunktionsnedsättninge, 0,6–
0,7 g/kg normalvikt/dygn, dels minska uremiska symtom – 
konservativ uremibehandling: 0,5–0,6 g/kg normalvikt/dygn. 

Genom att jämföra olika riktlinjer och studera bakgrunden 
till rekommendationerna kan man utveckla och förbättra de 
egna rutinerna. Utformningen av rutinerna bör inkludera 
både regelbunden uppföljning av nutritionsstatus, bedöm-
ning av intag samt rekommendationer för protein- och en-
ergiintag. Riktlinjer bör inte bara finnas vid behandling med 
PR-kost, utan även för patienter som av olika skäl inte ordine-
ras proteinrestriktion. 

» Genom att jämföra olika riktlinjer  
och studera bakgrunden till rekommenda-
tionerna kan man utveckla och  
förbättra de egna rutinerna. «

Tidig intervention och regelbundna genomgångar av in-
taget behövs bland annat för att förhindra malnutrition, be-
gränsa och kontrollera ansamlingen av fosfat och andra me-
taboliter och förebygga kardio-vaskulär sjukdom. Kostråden 
skall vara flexibla och anpassade till patientens egna matva-
nor och individuella behov. Enligt CARI:s riktlinjer för patien-
ter med avancerad njurinsufficiens rekommenderas kostin-
tervju med bedömning av intag minst halvårsvis för att fånga 
upp patienter i riskzonen att utveckla malnutrition. ■

Text av dietist Sintra Eyre, Sektionen för  

Klinisk Nutrition, Sahlgrenska Universitetssjuk-

huset, Göteborg

Referenser: Svensk Njurmedicinsk Förening: 
Riktlinjer för omhändertagande av patienter 
med njursvikt. Mediablocket AB, juni 2000

European Guidelines for the Nutritional Care 
of Adult Renal Patients, EDTNA/ERCA, 2002 www.edtna-erca.org

Clinical Practice Guidelines for Nutrition in Chronic Kidney Failure. 

NKF: www.kidney.org och www.nkfkls.org

The CARI guidelines. www.kidney.org.au/cari/index.htm

European Society for Parenteral and Enteral Nutrition: www.espen.org

Toigo G et al: CONSENSUS REPORT Expert working Group on nu-
trition in adult patients with renal insufficiency (part 1 of 2). Clinical 

Nutrition 2000; 19(3): 197-207 

Njurmedicin under redaktion av Mattias Aurell, Liber AB 2004

Dietisternas referensgrupp i njurmedicin är nu klar med 
revidering av informationsbroschyrerna om Bra mat, som 
nu finns till försäljning.

Informationsmaterialet är avsett för patienter med njur-
sjukdom och består av 6 olika broschyrer, som kan använ-
das oberoende av varandra. 

• Bra mat vid påsdialys
• Bra mat vid hemodialys
• Kalium i mat och dryck
• Det viktiga proteinet
• Salt och vätskebalansen
• Bra mat efter njurtransplantation
Varje broschyr kostar 10 kronor och minsta antal som le-

vereras är fem stycken.
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
Uppge vilka broschyrer Du önskar samt antal. Ange be-

ställares namn, adress, leveransadress, fakturaadress och te-
lefonnummer.

Reviderade utgåvor av Bra Mat

Dietisternas Referensgrupp i njurmedicin har  
sammanställt  informationsbroschyrerna om Bra Mat.
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Ad denne vej nåede vi frem til Det motiverende samtale, 
DMS, et kursus som vi mente var velegnet for os der passer 
kroniske nyresyge og dialysepatienter. Ideen med at alt per-
sonalet kom af sted på det samme kursus var, at vi kunne få 
en fælles forståelsesramme og støtte hinanden i at anvende 
metoden fremover. Mange har sikkert erfaret hvor lidt udbyt-
te et helt personale får af at nogle få deltager på et kursus, da 
den krævende videreformidling er yderst vanskelig.

Kurset var baseret på anerkendte teorier og klinisk erfa-
ring hos underviserne.

Der blev vekslet mellem teori og praktiske øvelser med vi-
deooptagelser og følgende antagelser lå som baggrund for 
undervisningen:

• Mennesker handler ikke på grundlag af viden, men på 
grundlag af det de mener og ønsker.

• Patienter er selvstændigt tænkende og ansvarlige men-
nesker, og derfor kan vi informere og informere, det har ing-
en effekt, hvis ikke patienten er motiveret. 

Formålet med kurset var altså at øge personalets mulig-
heder for at motivere patienten til adfærdsændring så der 
skabes overensstemmelse mellem ønsker for helbredet og 
adfærd. Dette skal ske via patientens egen analyse, egen ar-

gumentation og egen beslutning.
Målet med kurset var formuleret således:
At personalet: Opnår kendskab til teorierne bag den moti-

verende samtale.
Lærer at skabe en bæredygtig kontakt til patienten.
Lærer at finde patienten, hvor han er.
Lærer aktiv lytning og spørgeteknik.
Lærer at bruge balanceskemaet.
Lærer at rokke ved ambivalensen.
Lærer at styrke patientens egne evner (empowering).
Lærer at undgå fælderne

Elementerne i teorien bag DMS er for de fleste kendte, men 
volder os nok problemer at anvende. Aktiv lytning er en af 
dem og et andet er at skabe et tillidsforhold til patienten, 
som gør, at han vil drøfte problemerne åbent med os som 
personale.

Krav om indlevelsesevne og forståelse beskrives blandt an-
det via dette Søren Kirkegaard citat : »… at man, når det i sand-
hed skal lykkes én at føre et menneske hen til et bestemt sted, 
først og fremmest må passe på at finde ham der hvor han er 
og begynde der.« 

Det kan vi nok alle sige er indlysende rigtigt, men ikke de-
sto mindre er det svært at efterleve og kræver øvelse.

DEN  
MOTIVERENDE  
SAMTALE 
EN METODE TIL AT UDVIKLE PERSONALETS  
KOMMUNIKATIONS-KOMPETENCE

I dagligdagen oplever vi, hvordan de kroniske nyre-
syge har en evig kamp for at lære at mestre sygdom 
og behandling samt bevare magten over egen livs-
situation. Vi skal hele tiden blive bedre til at støt-
te og vejlede patienterne og det stiller store krav 
til personalets pædagogiske og motiverende evner. 
Kommunikation er på dagsordnen mange steder,  
og der stilles krav om et højt informationsniveau. 
Men hvorfor følger patienterne så ikke vores  
informationer og anvisninger, hvorfor ændrer  
de ikke adfærd?  
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Målingen har formentlig ligget for tidligt efter kursernes 
afvikling, men der ligger jo en mulighed for at gentage den 
senere.

For os var det klart vigtigste, at vi kunne få denne mu-
lighed for at få den samme uddannelse i kommunikation og 
skabt en fælles forståelsesramme, som der kan arbejdes vide-
re udfra i afdelingen. Og vi arbejder videre i med rollespil ud-
fra aktuelle patientsituationer, som giver os mulighed for in-
spiration og ideer.

Hverken kurser eller gode råd ændrer på menneskers ad-
færd, heller ikke personalets. De skal nøjagtig som alle an-
dre mennesker selv være motiverede og mene det gør en 
forskel.

Og vi mærker en forskel; vi har fået et nyt redskab i kom-
munikationen med de kroniske nyresyge !

Om der så over tid sker en ændring i patienternes adfærd, 
er det for tidligt at sige endnu. ■

Skrevet af Jette Nissen, avdelningssygeplejerske, Fredericia Sygehus, 

Fredericia, Danmark. jetnis@fks.vejleamt.dk

Referenceliste: Mabeck, Carl Erik. Kallerup, Hans. Maunsbach, Mar-

gareta. Den motiverende samtale. Aalborg: Budolfi tryk; Aalborg. Ud-

givet af: Dansk selskab for almen medicin 1999 

Mabeck, Carl Erik. Samtalen med patienten. Introduktion til kommu-
nikation og forståelse. København : Lægeforeningens forlag 1999. 

Til yderligere inspration kan anbefales: Miller, William R., Rollnick, 

Stephen. Motivational Interviewing. Preparing people for change. 
New York: The Guilford Press N.Y. USA; 2nd edition 2002

Dalum, Peter, Sonne, Torsten F., Davidsen, Mette-Marie. At tale om 

forandring. En bog om sundhedsadfærd og motiverende samtaletek-
nik. Tobaksskaderådet 2000.

Når vi som mennesker skal gennem forandringer i for ex-
empel adfærd, bevæger vi os gennem forskellige stadier be-
skrevet som stage of change model eller forandringens hjul. De 
elementer man skal kunne anvende i de forskellige stadier 
patienten er i kan benævnes PEARLS forstået som: Partners-
kab, Empati, Accept, Respekt, Legitimitet og Support.

Motivation er en slags parathed til forandring, som skal 
komme fra patienten selv og ikke påduttes af behandleren. 
Den skal vokse ud af den rokken ved ambivalensen, som over-
vejelserne i livssituationen kan give. Ambivalens opstår, når 
der er uoverensstemmelse mellem det mål man søger og ens 
adfærd. Om patienten ændrer sin adfærd afhænger af den 
diskussion han har med sig selv, og om det giver mening og 
motiverer ham til at gøre det. Som en hjælp til at få alle for-
hold overvejet og belyst i denne »debat« kan man bruge ba-
lanceskemaet:ng

For at få det fulde udbytte af dette værktøj er det vigtigt at 
gå grundigt gennem alle fire felter, ellers vil der nemt være 
nogle forhold der ikke medinddrages. Bed patienten om 
mindst tre argumenter i hver felt og giv tid til overvejelse 
og refleksion. Argumenterne skal være aktuelle, konkrete og 
personlige. Lad patienten tage balanceskemaet med hjem og 
aftal hvornår det drøftes igen. Så ved både patient og perso-
nale hvor langt man er nået. 

Selve kursusafgiften er betalt af Vejle amt, og derfor er der 
selvfølgelig også en interesse i om muligt at få dokumente-
ret effekten. Vi diskuterer os frem til nogle parametre, som 
måske kan belyse en effekt. På grund af emnets karakter er 
vi dog lidt skeptiske. Undersøgelsen gennemføres kun på hæ-
modialysen, så ikke alle afsnit i nefrologisk område invold-
veres igen. Selve rapporten udarbejdes af Vejle amt’s udvik-
lingsafdeling.

Som hårde data bruges blodprøver (s-fosfat og s-kalium) 
samt vægtøgninger mellem dialyserne, med et års mellem-
rum.

Som bløde data anvendes spørgeskema om oplevet effekt. 
To fokusgruppeinterview danner grundlag for udarbejdel-
sen, hvor personalet spørges om oplevet effekt i deres arbej-
de og om oplevelse af patienternes adfærd.

Personalet har oplevet en effekt i arbejdet med kommu-
nikation med patienterne men ikke på patienternes adfærd. 
Der kunne heller ikke konstateres nogle signifikante ænd-
ringer på de øvrige data.

Fordele ved at fortsætte med at 

… drikke meget mellem dialy-

serne

Ulemper ved at fortsætte med 

at … drikke meget mellem dia-

lyserne

Ulemper ved at holde op med at 

… drikke meget mellem dialy-

serne

Fordele ved at holde op med at  

… drikke meget mellem dialy-

serne

Ordlista
Adfaerd = beteende
Anerkendt = erkänd, godkänd
Afsaet = avstamp
Baeredyktig = hållbar
Evne = förmåga
Forskel = skillnad
Ham = honom
I dagligdagen = till vardags

Laege = läkare
Indlysende = självklar
Mestre = bemästra, behärska
Måske = kanske
Rokke = gunga, rubba
Sted = plats
Uddannelse = utbildning
Viden = kunskap

» … at man, når det i sandhed skal  
lykkes én at føre et menneske hen til  
et bestemt sted, først og fremmest må  
passe på at finde ham der hvor han er  
og begynde der. « SØREN KIRKEGAARD
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Cirka 145 deltagare från alla sjukhus  
i regionen samlades i april till regionmöte 
i Linköping. Även sjukhusen i Stockholm 
och Visby var representerade av ett antal 
deltagare. Mötet var förlagt till det nyre-
noverade Garnisonsområdet i närheten av 
Universitetssjukhuset.

Första dagen inleddes med patientfall som rörde olika etis-
ka dilemman vi kan ställas inför vid dialysstart. Åhörarna hade 
sedan med hjälp av mentometerutrustning möjlighet att rösta 
på det alternativ till lösning av respektive problem som kändes 
lämpligast. Svaren var ganska olika och gav inte helt oväntat 
en bra bild över de svårigheter som kan uppkomma.

Carl Gustav Elinder professor från Karolinska Universi-
tetssjukhuset, Huddinge, gav sina synpunkter på när vi bör 
undvika att starta dialys. Bland annat presenterades viktiga 
riskfaktorer för dålig överlevnad i dialys, såsom kardiovasku-
lär sjukdom, framför allt hjärtsvikt, malnutrition, maligni-
tet och psykosociala förhållanden. Kit Matthiesen som är in-
struktionssköterska i Linköping fortsatte med att fråga, Vilka 
reaktionsmönster kan vi förvänta oss hos nyupptagna dialys-
patienter? Därefter fick vi lyssna på hur man bygger upp en 
självdialysenhet, nämligen Garnisonsdialysen. 

Överläkare Lars Weiss från Karlstad poängterade vikten av 
god blodtryckskontroll vid diabetesnefropati. Målen för njur-
protektion är ett blodtryck < 130/80 mm Hg med hjälp av ACE-
hämmare eller All-antagonister samt en halvering av prote-
inurin.

Fredagens förmiddag ägnades åt diagnostik vid njurartärste-
nos och risken att utveckla akut njursvikt av röntgenkontrast-
medel. Vår forskningssköterska, Fredrik Uhlin, redovisade sitt 

arbete om UV-absorption, vilket innebar icke-invasiv kontinu-
erlig övervakning av Kt/v och PCR vid bloddialys.

En rapport, skriven av universitetsadjunkt Pia Yngman-Uh-
lin, om självrapporterad sömn hos patienter med peritoneal-
dialys, visade att patienter med APD (Automatic Peritoneal 
Dialysis) så kallad nattmaskin, faktiskt sov bättre än patien-
ter med CAPD, påsdialys. Sömnproblem och trötthet är van-
ligt förekommande hos PD-patienter och dessa besvär behö-
ver lyftas fram i vården av denna patientgrupp. Agneta Cassel 
specialistläkare förmedlade nyheter från transplantations-
området, bland annat om blodgruppsinkompatibla njur-
transplantationer och om det nordiska centrum för trans-
plantationer av pancreasöar som finns i Uppsala.

Att optimera behandlingen av patienter med uremi är 
ett kvalitetssäkringsprojekt som pågår i regionen. Syftet är 
bland annat att studera om patientens villkor påverkas po-
sitivt om man följer olika kvalitetsindikatorer efter en strikt 
mall. Henrik Hadimeri överläkare från Eksjö beskrev resulta-
tet. Hudbesvär hos hemodialyspatienter är betydligt vanliga-
re än vi trodde, vilket vi fick lära oss av dr. Ainhoa Indurain 
när hon presenterade preliminära resultat från en enkätun-
dersökning.

Dr. Georg Metry gav en fallrapport om en hårt drabbad dia-
lyspatient där man använt Dialock som kärlaccess. Slutsatsen 
blev att Dialock var en alternativ metod som gick att använda 
för dialys med god effektivitet. Idag finns dock inte produk-
ten till försäljning i Sverige då marknaden anses för liten.

Vår förhoppning är att liknande möten kommer att före-
komma med jämna mellanrum i regionen. ■

Text av Annika Eriksson, Anders Fernström, Marie L-Wastesson. 
Njurmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Idéer och verklighet  
inom njurmedicin 




