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Tidningen för personal inom transplantation & njursjukvård i Norden samarbe-
tar med Svensk Nefrologsjuksköterskeförening, Svensk Njurmedicinsk Fören-
ing, Svensk Transplantationsförening, Svensk Förening för 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 kurato-
rer, dietister, samt farmaceuter inom njurmedicin tillsänds tidningen. Tidningen 
når också alla transplantation och njurmedicinska kliniker i Norden och 
denna utgåva av Dialäsen, 3/2005, sänds till alla norska nefrologer. Dialä-
sen utkommer 4 gånger per år (sista veckan i februari, maj, september och 
november 2005). 

Från och med 2006 kommer Dialäsen utkomma 6 gånger per år med preli-
minära utgivningsveckor 6, 14, 22, 36, 44 och 51 .
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vanska innehållet i materialet. Insända bidrag kan publiceras anonymt, men re-
daktionen skall dock veta artikelförfattarens namn. All redaktionell text lagras 
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 4/2005 är den 26/9 med utgivning v.48. Ma-
nustopp för 1/2006 är den 1/12 med utgivning v 6. 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 
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LEDARE
PIA LUNDSTRÖM  |  ANSVARIG UTGIVARE

Vid danska Skejby sjukhus i Århus finner man exempel 
på god förändring. Där finns sedan en tid ett unikt sam-
arbete med primärvården. Äldre njursjuka människor 
får behandling med nattmaskin, APD, i det egna hem-
met och detta har fungerat bra tack vare gott samarbete, 
men kanske framförallt genom flexibilitet och en posi-
tiv syn bland de som arbetar inom hemsjukvården. Ka-
rin Lomhold som är ansvarig PD-sjuksköterska skriver 
mer om verksamheten längre fram i tidningen. 

Att bli förälder innebär för många en stor föränd-
ring. Att dessutom stå inför valet att bli donator till sitt 
barn är en dimension av föräldraskapet som kan vara 
svår att föreställa sig. Madeleine Nilssons studie visar 
innebörden av att vara förälder och samtidigt levande 
leverdonator till sitt barn. Hur går tankarna hos dessa 
föräldrar? Och vem stödjer dem? 

Äntligen är det höst och tiden är mogen att återgå 
till sina gamla arbetssysslor men likväl till nya. Dialä-
sen, som snart är inne på sitt 14:e utgivningsår skall 
inte stagnera utan ständigt utvärderas och förbättras. 
Inför detta nummer fick vi in så mycket material till re-
daktionen, att jag fick det angenäma arbetet att spara 
artiklar till nästkommande nummer i november. Men 
– mitt i detta arbete tog jag ett härligt beslut som chefs-
redaktör – Dialäsen skall nämligen utkomma med två 
extra utgivningar från och med årskiftet 2006. Det blir 
tre vår- och tre höstnummer som även i framtiden ska 
ge Er läsare och skribenter utbyte av erfarenheter och 
ny information om det som sker inom njursjukvård och 
transplantation i framförallt de nordiska länderna. 

 Pia Lundström

  PÅ GÅNG

❑  ITNS International Transplantation Nurses Society 22–24 

september 2005 Orlando, Florida, USA

❑  Dialäsens Chefsdagar 5–6 oktober 2005, Krägga Herrgård, 

Bålsta (Stockholm) Sverige. www.dialasen.com

❑  Regionmöte, Sundsvall, 11–12 oktober 2005

❑  Europeiska Donationsdagen, 14 oktober 2005

❑  European Peritoneal Dialysis, 15–18 oktober 2005, Prag, 

Tjeckoslovakien. www.europd.com

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

ber 2005, Genève, Schweiz

❑  American Society of Nephrology Renal Week 8– 3 november, 

2005, Philadelphia, Pennsylvania, USA

❑  Nordiatranskongress 10–11 mars 2006, Köpenhamn, Danmark: 

www.nordiatrans.org

❑  NephroAsia 22–25 mars 2006, Singapore

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

TN, USA 

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

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

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

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

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

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

rid, Spanien

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

ber, 2006, San Diego, California, USA

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

den, Syd Afrika

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

celona, Spanien, congress@era-edta.org

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

Tyskland. www.edtna-erca.org 

Nya möten? E-maila: info@dialasen.com

FÖRÄNDRINGAR ÄR 
OFTA FÖRBÄTTRINGAR

Reservera 21 och 22 april 2006 för

Femte Nationella Njurkonferensen
Burgårdens Konferenscenter i Göteborg

Arrangeras av Njursjukas Förening i Västsverige  

i samverkan med Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins 

Minnesfond.

Konferensen vänder sig till medlemmar och personal 

inom njursjukvården och transplantation.

www.gelinfonden.org/njurkonferens.htm

☛
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Den femtonde World Transplant Games har avgjorts i 
London, Kanada med fi na framgångar för de svenska del-
tagarna. 

Skördandet av medaljer började redan första dagen 
18 juli 2005 med att Sveriges teamleader Hans Gabriel, i 
par med Rickard Nordström, hämtade ett brons i dubbel 
i bowlingtävlingen. På WTG:s tredje dag, 20 juli, var en av 
spelens favoriter i badminton, Anette Fält från Sverige, 
redo att försvara sitt guld från tävlingarna i Nancy 2003. 
Motståndarna hade lagt sig i hårdträning och Anette fi ck 
till slut vika sig efter en tuff och välspelad semifi nal mot 
en mycket bra ungerska. Gustav Wallén tog brons i sin 
klass. Ytterligare två bronsmedaljer till Sverige.

Torsdag 21 juli var den dag då svenska laget hittade 
en guldåder. Gustav Wallén vann sin klass i golf på Fo-
rest City National Golf Club efter fi nt spel på de ganska 
svårputtade greenerna. Ytterligare medaljer i golf togs av 
Magnus Elovsson och Carl-Johan Ahl som båda kom trea 
i respektive klasser och därmed fi ck hämta två bronsme-
daljer. Även i bordtennis visade Sverige framfötterna när 
Erik Lintula och Anders Billström tog silver efter en hård 

fi nal. Anders Billström tog även brons i singel.
Björn Ivarsson som deltog i friidrott, löpning, var efter 

sina insatser i Nancy lite av favorit i sina grenar. Han in-
friade förväntningarna och vann 800 metersloppet och 
kom tvåa på 400 meter. Guld och silver till Sverige.

Totalt blev det 2 guld, 2 silver och 6 brons till Sverige!
CJ Ahl

Många svenska medaljer i World Transplant Games 

Magnus Elovsson, Rickard Nordström, Erik Lintula, Björn Ivars-
son, Carl-Johan Ahl, M.raden: Christer Olsson, Gustav Wallén, 
Anders Olsson, Anette Fält. N.raden: Leif Ostin, Anders Bill-
ström, Hans Gabriel, Teamleader, Roland Josefsson.

Jönköping sänker priset på gästdialyser
Jag har glädjen att dementera artikeln i Dialäsen 2.2005 
sid 7. Rubriken var om överpriser för gästdialys.

Den 16 juni beslutade regionsjukvårdsstyrelsen i Jön-
köpings- och Blekinge län att sänka kostnaderna för en 
gästdialys till 4.500 kr. 
Christina Gustafsson, vårdenhetschef dialysen länssjukhuset 

Ryhov i Jönköping. E-mail christina.m.gustafsson@lj.se

Reviderad utgåva 
av boken Dialyse 
Nu fi nns den andra utgåvan av den 
danska boken »Dialyse« att bestäl-
la. Det är en genomgripande revide-
rad utgåva av boken, som först kom 
ut 1999. Den innehåller kapitel om 
olika dialysbehandlingar, plasmafe-
res, förebyggande- och behandling 
av komplikationer vid kronisk njurinsuffi eciens. Därutö-
ver bland annat om graviditet vid njursjukdom, diabetes, 
hjärtsjukdom, infektioner och fysisk träning hos dialys-
patienter och njurtransplanterade. »Dialyse« är skiven för 
läkare, men vänder sig även till sjuksköterskor, medicin-
studerande och annan personal som kommer i kontakt 
med njurinsuffi cienta patienter. 
Av Inge Eidemak och Susanne Bro, FADL’s Förlag. ISBN 87-

7749-418-0 Kostnad 300 dkr inkl moms E-post: forlag@fadl.dk 

Även unga diabetiker 
har njurpåverkan 
Redan i tonåren kan man hos typ1-diabetiker se tecken 
på njurskada. Det visar resultaten från en ny avhandling 
från Karolinska Institutet. Nära normal blodsockernivå 
minskar risken för skada. 

Diabetesnjurskada är en av de vanligaste långtidskom-
plikationerna vid diabetes och drabbar upp till 30 pro-
cent av patienter med typ1-diabetes efter cirka 25–30 års 
sjukdom. När njurarnas funktion helt upphört behöver 
patienterna gå i dialys eller njurtransplanteras. Det för-
sta kliniska tecknet på njurskada är att små mängder av 
äggviteämnet albumin läcker ut i urinen. Men genom 
att ta vävnadsprover från njurar hos yngre patienter som 
ännu inte fått äggviteämne i urinen har Torun Torbjörns-
dotter kunnat se förändringar i njurarna redan i tonår-
en. Hon har undersökt 46 typ1-diabetiker mellan 13–25 år 
som haft diabetes i cirka tio år. 

– Förändringarna startar när sjukdomen bryter ut och 
förvärras bland annat av dålig blodsockerkontroll och 
högt blodtryck. Därför är viktigt att hålla sig så nära nor-
mala blodsockernivåer som möjligt, även när man är 
ung, säger Torun Torbjörnsdotter, barnläkare Karolinska 
Universitetssjukhuset och författare till avhandlingen vid 
institutionen för klinisk vetenskap, Karolinska Institutet. 

Titel: Glomerulopati hos normalalbuminuriska tonåringar 
med typ1-diabetes. Författare: Torun Torbjörnsdotter.
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På grund av rädsla för 
framför allt blodpropp be-
handlas de njursjuka pa-
tienterna endast med så 
mycket epo att blodvärdet 
hamnar under det norma-
la. Hans Furuland har dis-
puterat vid Uppsala Uni-
versitet och visar i sin 
avhandling att behandling 
upp till normala blodvär-
den bör övervägas.

I en studie undersök-
tes 416 patienter. Samtli-
ga hade nedsatt njurfunk-
tion och majoriteten var 
dialyspatienter. Hälften av 
patienterna behandlades 
med epo upp till normal 
blodvärdesnivå, medan de 
övriga behandlades på tra-

ditionellt sätt.
Resultaten visar bland 

annat att blodproppsre-
laterade biverkningar el-
ler dödlighet inte ökade 
i gruppen som behandla-
des upp till normal blod-
värdesnivå. Livskvaliteten 
förbättrades hos dialyspa-
tienterna, medan dialys-
effektiviteten minskade 
något när blodvärden nor-
maliserades. Resultaten vi-
sar att det inte innebär nå-
gon ökad säkerhetsrisk att 
normalisera blodvärden 
och att förbättrad livskva-
litet samt hjärt- och kärl-
funktion gör att detta bör 
övervägas i individuella 
fall. 

Högre doser av EPO bör 
övervägas till njursjuka

Utlysning av 2005 års

GELINSTIPENDIUM
för vårdpersonal inom transplantationsområdet

30 000 kronor

Utdelas till en sökande och har till ändamål att stödja 
kompetensutveckling hos vårdpersonal 

som arbetar med patienter inom transplantationsområdet.

Ytterligare information och ansökningsblanketter fi nns på 
www.gelinfonden.org eller kan rekvireras från:

Stiftelsen Profes sor 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 ansökningsdatum 31 oktober 2005

Viktig upptäckt för typ 2 diabetes

Det har länge varit känt att kalciuminfl öde i bukspott-
körtelns beta-celler spelar en viktig roll för utsläppet av 
insulin i blodet. Exakt vilken roll kalcium haft, har hit-
tills varit okänt. Men nu kan forskare förklara hur kalci-
um fungerar och varför det är viktigt.

Per-Olof Berggrens forskargrupp vid KI har i samarbe-
te med forskare från andra universitet, kunnat kartlägga 
ett protein – NCS-1 – som binder kalcium och därigenom 
aktiverar ett enzym – PI 4 Kinase – vilket leder till bild-
ningen av en fosfolipid – PI 4,5-fosfat.

Denna fosfolipid är viktig därför att den reglerar hur 
mycket insulin som frisätts. Det aktuella enzymet kan 
också aktiveras då sockermolekylen bryts ned i beta-cel-
len. Enzymet har alltså en samordnande roll i och med 
att det förenar kalciumökningen och sockernedbrytning-
en i den process som släpper ut insulin i blodet. 

– Eftersom typ 2 diabetes till stor del beror på en stör-
ning i den mekanism som reglerar utsläppet av insulin i 
blodet kan vår upptäckt ha stor betydelse när det gäller att 
utveckla bättre mediciner i behandlingen av denna folk-
sjukdom, säger Per-Olof Berggren vid Karolinska Institutet. 
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Sommaren övergår i höst och Vår-
mötet känns avlägset. Det finns ändå 
stor anledning att återkomma till det 
mycket välbesökta och välorganisera-
de Vårmötet i Linköping .

Styrelsen vill börja med att presen-
tera och hälsa föreningens nyvalda 
styrelseledamöter välkomna:

Sekreterare Mari Lindelöf Was-
tensson har arbetat på Njurmedicin 
i Linköping som sjuksköterska sedan 
1985, först på vårdavdelning och där-
efter på dialysen sedan 1986.

År 2000 startade hon Hem-HD verk-
samheten i Linköping och 2003 öpp-
nade hon och kollegor Garnisondialysen (där HHD, PD och 
lättvårdsavdelning ingår). 

Kassör Eva Knutsson arbetar på dialysavdelningen 
41 på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan. Hon är 
barnsjuksköterska som sadlat om till dialysverksamhet. 
Under många år arbetade Eva på sin mans revisionsbyrå 

som kamrer vid sidan av sjuksköterske-
arbetet.

Under årsmötet fick föreningens ny-
tillsatta dokumentationsgrupp i upp-
drag av styrelsen att ta fram riktlinjer 
till en Standardvårdplan för patient 
med hemodialysbehandling och för pa-
tient med peritonealdialys. 

Röster vid årsmötet höjdes och sa 
»det kommer aldrig att gå«, medan an-
dra tyckte att det lät spännande. Kraven 
på dokumentation har ökat på alla om-
råden. Det gäller dokumentation om 
enskilda patienter, patientadministra-
tiv registrering, statistikinsamling och 

verksamhetsanknuten administration. Kraven utifrån 
har också ökat: Socialstyrelsen, Landstingsförbundet, För-
säkringskassan med flera … listan kan göras lång.

När det gäller sjuksköterskornas omvårdnadsdokumen-
tation vet vi idag att ett mycket stort problem är dubbel-
dokumentation. En tanke med standardiserade vårdpla-
ner är att sjuksköterskan besparas tid med att skriva och 
fundera på formuleringar. Genom att använda Standard-
vårdplaner följer man de lagar och förordningar som styr 
verksamheten. Planen formulerar och bidrar till en kvali-
tetssäkring för omvårdnaden då alla patienter får samma 
vård oavsett vem som utför omvårdnadsåtgärderna.

Styrelsen tycker här att det framstår som en självklar-
het att utforma Riktlinjer för omvårdnaden.

För att lyckas krävs eldsjälar och ett kritiskt tänkande. 
Vi uppmanar alla som arbetar med Standardvårdplaner 
att skicka dessa till SNSF:s dokumentationsgrupp så att 
de får underlag att börja arbeta med. Tanken är att sedan 
skicka ett förslag på remiss till dialysavdelningar runt om 
i landet. Målet är att kunna presentera ett förslag på års-
mötet 2006 i Stockholm. ■
Text Elisabeth Fransson, elisabeth.fransson@vgregion.se

Läs mer om Dokumentationsgruppen och Vårmötet på sidan 46.

SNSF

Novisens räddning och  
expertens kunskapsbank

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

m.knutsson@vgregion.se

Mer information finner du på: www.snsf.nu 

SNSF styrelse vid Tage Danielssons sta-
ty. Sekreterare Marie Lindelöf-Wastes-
son, suppleant Anette Gullberg, suppleant 
Else Madsen, kassör Eva Knutsson, vice 
ordf. Susanne Lidèn, ordförande Elisabeth 
Fransson, vice sekr Anna-Karin Haglund.
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Hos en vuxen individ består omkring 60 % av kroppsvik-
ten av vatten. Stigande ålder, förekomst av mer fettvävnad 
eller kvinnligt kön reducerar procentsatsen något. Det tota-
la kroppsvattnet genomgår kontinuerligt regleringar som 
är nära knutna till den glomerulära filtrationen och nefron-
funktionen. Vid normal njurfunktion sker således endast en 
minimal daglig förändring om ca 0,2 % av den totala mäng-
den kroppsvatten 1, 2.

Den viktförändring som vanligtvis sker hos hemodialyspa-
tienten mellan två behandlingssessioner är i huvudsak ett 
resultat av salt och vattenkonsumtion. Detta för att det vid 
dialyskrävande njursvikt råder förändrade förhållanden i ba-
lansen mellan intag och utsöndring 2, 3.

I ett teoretiskt perspektiv får viktuppgången mellan dia-
lyserna olika betydelse beroende på hur man ser på fenome-
net. Ett synsätt med positiv vinkling är att viktuppgången 
avspeglar ett gott nutritionsstatus med utgångspunkt i att 
vatten och salt medföljer intaget av energi- och proteinrika 
livsmedel 4, 5

.
 Det motsatta synsättet innefattar de negativa 

konsekvenser som eventuellt kan uppstå av det tillstånd med 
övervätskning som salt- och vätskekonsumtion kan medföra. 
Övervätskning anses vara associerat med utveckling av hy-
pertoni och vänsterkammar hypertrofi, vilka båda bidrar till 
en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom 3, 4, 6, 7

.

Rekommendationen angående vätskeintag bör individanpas-
sas utifrån bland annat restfunktion, urinproduktion, vätske- 
och elektrolytstatus 8. En generellt vedertagen rekommenda-
tion beträffande dialyspatientens vätskeintag är en halv liter 
per dygn med ett tillägg motsvarande den egna urinproduk-
tionen 9, 10. Produceras en liter urin kan således en och en halv 
liter vätska konsumeras. Dock förekommer flera olika nivå-
er av rekommenderad vätskemängd i litteraturen. I Daugir-
das Handbook of Dialysis anges för hemodialyspatienter ni-
vån en liter per dygn med individuellt tillägg motsvarande 

urinmängden 8. De japanska riktlinjerna förordar en strikt 
konsumtion om 15 ml vätska per kilo idealvikt (torrvikt), vil-
ket motsvarar drygt en liter vid idealvikten 70 kg 11. Andra ger 
mer fasta riktlinjer om interdialytisk viktuppgång utan hän-
syn till individuella förhållanden. Rekommendationer som 
förekommer växlar från ett kilo 12, eller två kilo 9, 13, upp till 
tre kilos viktökning mellan dialysbehandlingarna 10, 14. Mer in-
dividanpassade riktlinjer är att den interdialytiska viktupp-
gången inte bör överstiga 4 % av idealvikten 9.

Oenigheten om vad som är tillrådig vätskemängd för he-
modialyspatienten att konsumera öppnar möjligheten för 
en individuell anpassning men kan samtidigt bidra till att 
det sker en godtycklig rådgivning. Gränsdragningen i bedöm-
ningen tenderar till att vara snävare i forskningssamman-
hang än vid kliniskt arbete. För att få en överblick över om 
och hur hemodialyspatienters vätskeintag bedöms kliniskt 
genomfördes en nationell tvärsnittsundersökning.

En postenkät skickades till hemodialysansvarig läkare vid 
samtliga 64 dialysenheter upptagna på Svensk Nefrologsjuk-
sköterskeförenings adresslista. Urvalet utgjordes av ansvari-
ga läkare en specificerad vecka. Enkäten bestod av åtta frågor 
om följsamhet till vätskerestriktioner och hur den bedöms, 
vilka kriterier som används och vad dessa baseras på. Vida-
re efterfrågades vilka åtgärder som brukar vidtas när någon 
överkonsumerar vätska, effektiviteten av åtgärderna och 
även anledning till att inte bedöma följsamhet till vätske-
restriktionen. Två frågor hade fasta svarsalternativ (alltid, för 
det mesta/oftast, sällan, aldrig) och övriga hade öppna svar. 
En månad efter det första utskicket sändes en påminnelse 
till dem som inte hade besvarat enkäten, och totalt inkom 47 
besvarade enkäter vilket ger en svarsfrekvens på 74 %. En av 
de besvarade enkäterna representerade två utskick varför an-
talet presumtiva svar reducerades till 63. Därtill återsändes 
även en enkät obesvarad med avböjande om medverkan.

Betydelsefull  
viktuppgång  
mellan dialysen
Hur väl patienterna följer sina vätskerestriktioner är  
en högt prioriterad fråga på dialysavdelningarna i Sverige.

VIKTEN AV VATTEN
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Sammanställningen visar att bedömning av hemodialys-
patientens vätskeintag genomförs frekvent på de svenska di-
alysavdelningarna. Av figur 1 framgår att 91 % alltid eller för 
det mesta bedömer följsamhet till vätskerestriktioner. Över-
lag förefaller det som att en individuell rimlighetsbedöm-
ning beträffande lämpligt vätskeintag utförs; man använder 
viktuppgång, blodtrycksnivå och förekomst av övervätsk-
ningssymtom eller ultrafiltrationsrelaterade komplikatio-
ner samt patientens insikt om ett rimligt vätskeintag som 
utgångspunkter. Kriterierna för gränsdragning mellan följ-

sam och icke följsam varierar över landet från det hårdaste 
med fast gräns om ett kilo mellan två dialyssessioner till det 
mer liberala tre kilo. För en mer individualiserad bedömning 
anges gränser för interdialytisk viktuppgång från 3 % upp till 
5 % av idealvikten. Följsamhetsbedömningen sker vanligast i 
samband med rond (vecko- eller månadsvis) eller i samband 
med patientkontakt vid dialysbehandling. Det ter sig som att 
personlig klinisk erfarenhet styr de angivna gränserna då en-
dast ett fåtal har angett litteratur eller en riktlinje som bas 
för använt kriterium.  →

» Oenigheten om vad som 
är tillrådig vätskemängd 
för hemodialyspatienten 

att konsumera öppnar 
möjligheten för en indivi-

duell anpassning … «
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De åtgärder som vidtas när en dialyspatient bedöms över-
konsumera vätska handlar i fallande skala om individuellt 
anpassad dialysprofil, information och undervisning, motive-
rande samtal, utökning av dialystid, givande av praktiska råd 
för hantering av törst eller muntorrhet samt justering av lä-
kemedelsordination. Anpassningen av dialysprofil sker i hu-
vudsak med justering av natriumhalten i dialysatet men även 
för ultrafiltrationen. Den information och undervisning som 
ges med eller utan dietistkonsult är framförallt inriktad på att 
minska intaget av salt. Därtill anges ytterligare några åtgär-
der som vidtas om än mindre frekvent och dessa är justering 
av idealvikt och metabolt status och användandet av skräm-
selpropaganda genom verbalt hot. I nästan tre fjärdedelar av 
fallen anges att vidtagna åtgärder oftast har avsedd effekt 
medan knappt en fjärdedel anger att de sällan har effekt.

Orsaker till att inte utföra följsamhetsbedömning beskrivs 
i form av uppgivenhet att nå fram med åtgärderna till de 
mest behövande patienterna och att det finns svagt veten-
skapligt stöd i nyttoeffekten av att hålla en låg interdialytisk 
viktuppgång.

Den vetenskapliga beskrivningen av kliniskt relevant 
mängd vätska som hemodialyspatienten kan konsumera är 
otydlig. Variationen som återfinns i litteraturen avspeglas i 
resultatet från denna kartläggning. En viktuppgång på ett till 
tre kilo, eller 3–5 % av idealvikten mellan dialysbehandling-
arna uppges vara kliniskt betydelsefulla och hälsobevarande 
nivåer. Föreliggande undersökning utgörs av ett beskrivande 
tvärsnitt och ger inga intentioner till generaliserbarhet. Det 
interna bortfallet var mycket lågt med som mest avsaknad 
av tre svar på en fråga. Dock kan den med tanke på det rela-
tivt höga deltagande för en postenkät ses som en översikt av 
förekommen klinisk praxis. Med en bättre precision i enkä-
tens konstruktion, framförallt med avseende på svarsalter-
nativen till åtgärdernas effektivitet, hade antagligen svars-
fördelningen blivit en annan. Om det skulle ha givit några 

kliniskt betydelsefulla skillnader är dock inte känt.
Det förekommer att hemodialyspatienter överkonsumerar 

vätska och de vidtagna åtgärder är av varierande effektivitet. 
De beskrivna åtgärderna är genomgående av antingen infor-
mativ utbildande karaktär eller praktiskt inriktade. Utfallet 
av dessa åtgärder är inte alltid det förväntade. Alternativa åt-
gärder med mer psykologisk eller beteendemedicinsk inrikt-
ning skulle möjligen kunna ge ett bättre resultat i form av 
mindre övervätskningsproblem. ■
Text Magnus Lindberg magnus.lindberg@lg.se Leg. Sjuksköterska/

doktorand. Gävle sjukhus, Njurenheten. Denna 

kartläggning utgör en förstudie till det avhand-

lingsarbete som genomförs i samarbete med 

Docent Björn Wikström, njurmedicin Akade-

miska sjukhuset Uppsala och Docent Per Lind-

berg, Institutionen för Folkhälso- och Vårdve-

tenskap, Enheten för Vårdvetenskap Uppsala 

universitet.

Alltid För det mesta Sällan Aldrig
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Figur 1: Förekomst av följsamhetsbedömning till vätskerestriktion
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Mellan år 1996 och 2002 genomfördes på Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhuset i Göteborg 13 levande leverdonationer 
från förälder till barn. Elva donatorer accepterade att delta i 
studien. Samtliga donatorer var biologiska föräldrar till reci-
pienten, nio fäder och två mödrar. Perspektivet fokuserades 
på det unikt individuella bakom rollen som donator. Studien 
genomfördes med hermeneutisk fenomenologisk forsknings-
metod. Datainsamlingen gjordes via ostrukturerade djupin-
tervjuer – öppna dialoger utan styrning av frågorna. 

Det råder stor brist på organ från avlidna donatorer och 
väntelistan är lång. Transplantation av en bit lever kan ske 
antingen från en avliden eller levande donator. Donatorer-
na blev informerade om dessa båda alternativ. Vidare fick 
de information om att levertransplantation var en nödvän-
dig åtgärd för att deras barn skulle överleva. Under besluts-
processen gavs samtliga donatorer noggrann information av 
transplantationskirurg samt av barnets ansvariga barnläka-
re. Budskapet innehöll fakta om hur donatorutredningen går 
till samt de risker som donatorn utsätts för i samband med 
donatoroperationen. Särskild vikt lades vid att beslutet om 
att donera var frivilligt. Samtliga donatorer gav skriftligt in-
formerat samtycke till att donera.

» Alla i vården har varit väldigt professio-
nella och inte ställt några krav. Det har ju 
hela tiden öppet deklarerats att det inte är 
något krav. «

Enligt donationslagen bygger donation på att det ska vara 
ett frivilligt beslut från donatorns sida. Resultatet av denna 
studie visar på svårigheterna för föräldrarna att hantera så-
väl autonomi som frivillighet i denna svåra livssituation. Det 
fanns en total enighet bland donatorerna att begreppet frivil-
lighet inte var användbart i detta sammanhang. 
Donatorerna kände ett krav i egenskap av förälder att ställa 
upp som donator för att rädda livet på sitt barn. I egenskap 
av förälder fanns inget val.

» Det känns ju det var ett tvång det var det 
ju. Men man ville göra det. Det var inget 
att välja på egentligen man var ju tvungen 
att försöka rädda livet på sin dotter det 
var inte mer med det. De får ta det de be-
höver i princip. «

Donatorerna ansåg att det var ett svårt beslut, men det 
var ett beslut som måste fattas – det fanns ingen återvändo. 
Två alternativ fanns att välja mellan. Ett alternativ var att av-
stå från att donera. Detta skulle leda till att barnet riskerade 
att dö såvida inte en annan donator fanns tillgänglig. Det an-
dra alternativet var att bearbeta sin egen oro och rädsla. Möj-
ligheten att säga nej fanns, men det var ett val som man inte 
gjorde. Tanken att barnet kunde dö medan man som föräld-
er själv skulle leva vidare med den skuld som det skulle inne-
bära, kändes mer skrämmande än att genomgå donationen. 
Många donatorer var väl medvetna om den rådande organ-
bristen och hade funderat kring vad detta skulle innebära 

ATT DONERA EN BIT 
LEVER TILL SITT BARN

År 1996 genomfördes den första levertransplantationen i Sverige där en bit 
lever avlägsnades från en levande donator och gavs till donatorns dotter.  
Metoden är idag väl etablerad och framgångsrik. Att transplantera en del av 
en lever från en levande donator genomförs på flera centra i världen.  
Syftet med denna studie var att studera innebörden av att som förälder vara 
levande leverdonator till sitt barn. Studien presenterades på American  
Transplantation Congress i Seattle i maj 2005 av Madeleine Nilsson som  
inbjuden föreläsare.
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för deras barn. Ett hopp tändes då de blev informerade om 
möjligheten att de kunde bidra till att hjälpa sitt barn till ett 
fortsatt liv. Beslutsprocessen varierade för de olika donato-
rerna. Flera kände inte till att donation av detta slag var möj-
ligt innan frågan uppstod. Dock fanns också de som hade den-
na kunskap och som hade påbörjat eller till och med avslutat 
sin beslutsprocess när informationen gavs. Några donatorer 
beskrev att de inte skulle ha accepterat någon annan dona-
tor än dem själva. De kände starkt att de ville genomföra do-
nationen. Orsaken var att de trodde att det gav bättre förut-
sättningar för barnet. 

Ett uttalat tema som framkom i intervjuerna var kampen 
mot rädslan för den egna döden. Rädslan inträdde inte vid 
samma tidpunkt hos donatorerna, men beskrevs av de fles-
ta vid något tillfälle under donationsprocessen. Information 
gavs och beslut fattades i en tid när donatorn befann sig i en 
chockfas, fylld med oro och ovisshet. Utredningen inför do-
nationen upplevdes påfrestande i allmänhet och angiografin 
i synnerhet. Man var inte tillräckligt informerad om förfaran-
det vid undersökningen då leverns anatomi och kärlförhål-
lande skulle kartläggas. De kände sig utlämnade och rädda. 
Flera donatorer uttryckte att detta var en av de värre proce-
durerna i hela donationsprocessen. 

Eftersom donatorns liv inte får riskeras, genomförs en 
mycket noggrann utredning innan godkännande för dona-
tion ges. Att det trots allt finns risker med en sådan stor ope-
ration var donatorerna välinformerade om. Tankar och för-
beredelser för att donationen skulle kunna leda till den egna 
döden bearbetades kontinuerligt. De allra flesta hade vid ti-
den för operation hittat ett sätt att hantera sin rädsla. Foku-
seringen på barnets välbefinnande var centralt och blev en 
användbar copingstrategi inför donationen.

»Jag tror man lyckas förtränga det eller 
förneka det i så fall att det är en så pass 
stor operation, utan man är fokuserad på 
barnet hela tiden. Så man sätter sig själv i 
andra hand lite grann… «

En förutsättning för levande donation är att donatorn är 
fullständigt frisk. Den svåra förändringen var att gå från frisk 
till sjuk i samband med donationen. Förändringen beskrevs 
som att sövas fullt frisk och kry till att vakna dödsjuk.

» Från helt frisk till ja vad ska man säga 
krympling. Jag kanske inte har så hög 
smärtgräns, jag var ju riktigt dålig då.«

Denna situation var inte förväntad och skapade stor frustra-
tion. Det blev en svårhanterlig konflikt mellan bilden av sig 

själv som frisk och det upplevda lidandet och illabefinnan-
det i den postoperativa fasen. Smärta var ett mycket starkt 
minne, oavsett hur lång tid det förflutit sedan donationen. 
De hade blivit informerade om att det skulle vara smärtsamt 
efter operation, men de medgav att de aldrig hade kunnat 
föreställa sig att det skulle göra så ont. Den allra värsta smär-
tan uppstod då tarmarna började röra på sig efter den post-
operativa tarmparalysen. Smärtans intensitet var då så stark 
att den av flera donatorer beskrevs som outhärdlig och nå-
got man inte trodde sig kunna överleva. Samtliga donatorer 
behandlades med såväl epidural som parenteral analgetika 
samt tabletter per os. Trots detta upplevdes smärtan stund-
tals som outhärdlig. 

»Vad du än gör så är det enorma smärtor.«

Smärtan till trots upplevde donatorerna tillfredsställelse 
med att ha gått igenom processen. Det innebar att beslutet 
inte skulle ha blivit annorlunda om de vetat vidden av lidan-
det som de fick genomgå. 

»Det är väl värt det, att det är värt smär-
tan och lidandet att göra en sådan grej.«

Det övergripande och genomgående temat i studien var 
donatorernas sökande efter bekräftelse. Före operation blev 
donatorn bekräftad i samband med utredningen. I egenskap 
av möjlig donator, fullt frisk och villig till denna insats möt-
tes donatorn med respekt. Utredningsfasen med olika un-
dersökningar och samtal hade donatorn i fokus. När väl do-
nationen var genomförd uppstod ett tomrum, präglat av 
ensamhet och lidande såväl fysiskt och psykiskt som socialt 
och andligt.

»Det kanske är en grej för att få en bekräf-
telse för vad man har gjort. Det kan ju 
vara en grej att det skulle vara lite mer 
uppföljning så. För på något vis kanske do-
natorn glöms bort.«

I den upplevda situationen ingick inte att aktivt söka bekräf-
telse på sin insats. Donatorerna tenderade att dra sig tillba-
ka och vända uppmärksamheten mot sig själva och sina egna 
tankar. När väl lidandet var över och donatorn blivit utskri-
ven kvarstod hoppet om och längtan efter en genomgripan-
de, holistisk bekräftelse på den genomförda insatsen.

»…kanske också vore en sådan där grej när 
man skriver sådana fina brev, bäste dona-
tor vi är tacksamma för det du har gjort, 
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du inbjuds härmed till att bli….men sådana 
små grejor, skriva ett brev, låtsas i varje 
fall att man bryr sig lite då, även fast man 
är frisk egentligen då.«

Innan operation undersöktes donatorns lever mycket nog-
grant och efter operationen gavs information om att deras 
leverfunktion var bra. Denna fysiska bekräftelse upplevdes 
i de flesta fall otillräcklig. Fler kontroller efterlystes i syfte 
att få en bekräftelse på att levern hade återhämtat sig och 
var i ett gott skick. Uppföljningen stod inte i proportion till 
den risk man blivit informerad om före ingreppet. Flera do-
natorer tog själva kontakt med transplantationsavdelning-
en för att få en tid för kontroll. Donatorerna efterlyste ett 
aktivt engagemang och en omsorg från vårdgivaren efter ut-
skrivning.

Den psykiska bekräftelsen eftersöktes för att lindra käns-
lan av ensamhet och isolering samt för att hantera den ovän-
tat svåra övergången från frisk till sjuk. Samtliga donatorer 
blev erbjudna psykolog- och/eller kuratorsstöd. Donatorerna 
utnyttjade denna möjlighet i varierande utsträckning. Någ-
ra ansåg sig inte behöva detta stöd, men under intervjuerna 
framkom ett lidande de inte fått stöd för. Två donatorer skil-
jer sig från mängden och kände inget behov av mer bekräf-
telse eller ytterligare återbesök. Den ena donatorn donerade 
en större del av sin lever och det innebar flera efterkontroller 
av leverns funktion samt att donationen uppmärksammades 
även i massmedia. Den andra donatorn hade en tät kontakt 
med sin kurator. En donator önskade att det funnits en stöd-
person som fokuserade sig enbart på donatorn under hela 
förloppet och som donatorn kunde ha en uppföljande kon-
takt med ett par gånger per år, till exempel då barnet är på 
kontroll på barnsjukhuset.

Den sociala bekräftelsen gavs av anhöriga. Betydelsen av 
stöd från make/maka, andra anhöriga eller vänner var myck-
et stor. Flera donatorer uttryckte att de inte hade räknat med 
hur viktigt det var innan operation. Då anhöriga fanns på 
plats vid sjukhussängen vad det ett stort och angeläget stöd.

»Då satt min kompis där….så det är nog 
verkligen och rekommendera om man kan 
ha någon hos sig….det är ett fantastiskt 
stöd och man behöver det, man är väldigt 
ensam…«

Ett led i bearbetningen av beslutet var att få träffa en dona-
tor som tidigare genomgått donationsprocessen. De allra fles-
ta var mycket positiva till detta möte då de fick information 
som inte hade kunnat ges från sjukvården. Mötet innebar 
också ett hopp om att det faktiskt kunde fungera eftersom 
det fanns någon som redan varit med om det hela. 

Hur relationen till barnet påverkats upplevdes svårbedömt 
av donatorn, särskilt i de fall där barnen var små då donatio-
nen genomfördes. Det tycktes som om själva donationen i sig 
inte var det som påverkat relationen, utan det faktum att bar-
net varit svårt sjuk. Detta hade svetsat dem samman. Få do-
natorer funderade på att en bit av den egna levern nu fanns i 
barnet. Tanken väcktes bara när andra påtalade det. Den do-
nerade delen av levern var nu barnets. Donatorerna upplev-
de inte heller att relationen till make/maka hade påverkats 
av donationen. Det var istället hela situationen med långa 
sjukhusvistelser och ett svårt sjukt barn som utsatte relatio-
nen för en påfrestning. Undantag från denna upplevelse åter-
fanns hos de donatorer som upplevt att maken/makan inte 
gått in i donationsprocessen på lika villkor som dem själva.

Donatorernas syn på framtiden handlade uteslutande om 
barnets framtid och hur de ska gå för dem. På grund av oviss-
heten bar de på en ständig oro. Hur påverkas barnets organ av 
medicineringen? Kan det bli aktuellt med ytterligare trans-
plantation? Barnets hälsa avgör hur framtiden kommer att se 
ut. Donatorrollen var ett passerat kapitel för samtliga. Några 
hade ändå funderat på hur de skulle ställa sig om det skulle 
bli aktuellt att barnet behövde njurtransplanteras i framti-
den. Skulle detta inträffa så var tanken på ytterligare en do-
nation inte främmande.

I denna studie har synen på människan som en helhet av 
kropp, själ och ande lyfts fram. Utifrån det perspektivet kan 
inte lidandet lindras enbart utifrån den fysiska dimensionen. 
Tolkningen av resultatet blir att den fysiska kontrollen är till-
räcklig men det finns ingen balans gentemot den psykiska, 
sociala och andliga bekräftelsen. Donatorerna kände sig inte 
bekräftade i den heroiska insats som de gjort. Resultatet i 
denna studie visar på betydelsen av att utarbeta ett vårdpro-
gram för levande leverdonatorer som fokuserar lika myck-
et på donatorn som på recipienten. En lösning skulle kunna 
vara en stödperson, en »case manager«. Denna skall finnas 
till hands för donatorn och ha ett »donatorfokus«, och med 
sin kunskap leda och stödja donatorn genom donationspro-
cessen. ■

Text Madeleine Nilsson, leg.barnsjuksköter-

ska, Drottning Silvias Barnsjukhus samt dokto-

rand vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Är du intresserad av att läsa magisteruppsatsen 

i sin helhet, kontakta Madeleine Nilsson på e-

post: madeleine.nilsson@vgregion.se. Publice-

rad i Paediatric Transplantation. 2004: 8; 1-9. av Forsberg A et al. The 
Essence of Living Parental Liver Donation.
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Det är många aspekter att ta hänsyn till 
för att förstå patientens livssituation. Var-
je människa är unik och det är viktigt att i 
mötet med patienten se det individuella be-
hovet av omvårdnad. 

Vi är två sjuksköterskor, anställda på Njurmedicin i Sköv-
de, som har läst 20 poäng njurmedicin för att öka vår kom-
petens och fördjupa oss i ämnet. Vårt intresse riktar sig mot 
upplevelsen av att leva med dialys och betydelsen av att pa-
tienten blir mer delaktig i sin vård och behandling. Syftet 
med studien har också varit att få en ökad förståelse och där-
med kunna upprätta en individuell vårdplan för att öka pa-
tientens delaktighet i sin behandling. En kvalitativ ansats ka-
rakteriseras av insamlandet och analyserandet av subjektiva 
berättande material. De kvalitativa forskarna lägger tonvik-
ten på människors individuella erfarenheter och upplevelser 
för att försöka förstå fenomenet (Polit & Hungler, 1999).

Vår patient som vi kallar Olle är 58 år och numera sjukpen-
sionär. Han har haft diabetes sedan barndomen och fick star-
ta med peritonealdialys 1999 till följd av diabetesnefropati. 
Vi intervjuade honom i hans hem, och som stöd för intervjun 
hade vi några öppna frågor. Patienten ombads att berätta om 
sig själv, hur det var när han blev sjuk samt upplevelsen av 
att leva med peritonealdialys. Han fick också berätta vad han 
visste om sjukdomen och vad han skulle vilja kunna mer om 
samt hur sjukdomen påverkat hans och familjens liv. Ur ma-
terialet framkom slutligen fem kategorier som beskriver hur 
det kan vara att leva med peritonealdialys.

Den första kategorin som framkom visade att starta peri-
tonealdialys innebär att man kan vara tvungen att ge upp 
sitt tidigare liv. Sjukdom och dialysbehandling kan göra att 

man inte längre kan behålla sitt jobb. Olle beskriver detta 
som en av de största förlusterna med att behöva starta CAPD. 
Jag har jobbat på bilfirma och där har jag jobbat i 40 år och det är 
nog det jag saknar mest tror jag. Till en början jobbade Olle hel-
tid för att sedan gå ned till deltid. För att hinna göra sitt pås-
byte under arbetstid fick han lite längre lunch vilket fung-
erade bra. På grund av många omständigheter är Olle idag 
sjukpensionär. Efter att ha varit med om en bilolycka för ett 
år sedan orkar han inte arbeta mer. Att inte känna sig behövd 
och nyttig i samhället är det som Olle menar är det svåraste 
med att inte ha ett jobb att gå till. … det är nog det jag saknar 
mest av allt ,att inte ha någonstans att gå helt enkelt. Att gå och häl-
sa på är ju en sak men att göra någon nytta … När Olle precis hade 
startat med dialys berättar han att han tyckte det var jobbigt 
att delta i sociala aktiviteter och familjesammankomster då 
dessa ständigt måste planeras utifrån påsbyten. 

Att vänja sig vid den förändrade kroppen upplevdes som 
att han inte orkar vara eller leva som tidigare, han känner 
brist på energi och uthållighet vilket medför fysiska begräns-
ningar. … det finns ingen kraft i varken ben eller armar eller om jag 
ska böja mig ner eller bära nåt, det går inte. En önskan om att trä-
na upp sin kropp gjorde att han började gå regelbundet på 
sjukgymnastik. Han beskriver att det känns roligt att gå dit 
och att det ger resultat. Jag känner att jag har blivit lite starka-
re och orkar med och röra på mig, kroppen har blivit lite starkare 
både muskulärt och psykiskt, jag är väl ingen atlet precis men jag 
känner det så i alla fall att jag orkar med det på ett annat sätt. Jag 
är på väg tillbaka.

Beskrivningen av de känslor som symtomen på klådan 
väcker är, att utav allt vad sjukdomen innebär det absolut 
värsta. Olle berättar om en ständig klåda som han inte finner 
någon bot eller bättring på vare sig genom hans egna försök 

ATT LEVA MED  
PERITONEALDIALYS
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eller genom olika läkare som han har varit hos. Klåda är väl 
synd att säga, kliar det gör det ju inte i den bemärkelsen. Huden är 
ömtålig något alldeles fruktansvärt, det bränner. Jag smörjer in med 
all världens smörja. Det lindrar en liten stund. Jag har varit skäg-
gig men det har varit mjukt skägg, men nu är det stenhårt och gör 
ont. Det gör ont och det är det värsta, det känns som det kryper, jag 
ser dom här kvalstren stora djävla krabbor som kryper och biter mig 
överallt. Det är det mest vedervärdiga av allt ihop.

Att leva med peritonealdialys innebär också att man mås-
te anpassa livet efter nya krav. Olle berättar om när han kom 
till sjukhuset för att polikliniskt få en PD kateter inopererad, 
det som skulle ordnas på en dag blev på grund av komplika-
tioner en vårdtid på fem veckor. Det började ju med att jag åkte 
in och skulle sätta in den här katetern och det skulle ju gå över nat-
ten eller till och med över dan så att säga … men jag blev ju kvar där 
i fem veckor, så jag vande mig vid att det här får du leva med.  →

ANNA SVANFELDT
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Den fjärde kategorin innebär att genom ökad kunskap 
kan man känna en ökad trygghet. Att kunna mer om sin 
kropp och sin sjukdom tycker Olle skulle vara intressant. Han 
tycker att han saknar kunskaper om hur kroppen fungerar 
men han klarar sig bra ändå. Olle säger att han förlitar sig på 
vårdpersonalens kunskaper. Jag förstår ju lite i stort sett hur det 
fungerar men inte mer, jag tittade på den där bilden i behandlings-
rummet, den gör mig inte mycket klokare måste jag säga. Jag har ju 
levt med diabetes i 55 år och jag vet ju att det är bukspottkörteln som 
krånglar men inte sådär ruskigt mycket mer. Men det bekymrar mig 
inte mycket heller. Huvudsaken är att ni vet hur ni ska göra så jag 
kan lita på det va sen går det bra ändå … det är kanske lite krasst att 
säga så men … Olle menar att det är en utmaning att kunna 
lösa praktiska problem, han har inte upplevt att det var svårt 
att lära sig det praktiska handhavandet vad gäller dialysbe-
handlingen. Att lära sig nya saker och samtidigt få tillfälle att 
träffa människor i samma situation är något som Olle öns-
kar. Allt går att lösa ser du, det är ju bara så, det är en utmaning 
och det är roligt när det går bra. Olle beskriver hur han ser på de 
olika behandlingarna. Eftersom han vet att han inte kan bli 
transplanterad är han rädd för varje förändring och försäm-
ring eftersom det tar honom ett steg närmare bloddialys. Jag 
har nästan fått den uppfattningen att det går i den trappstegen, PD, 
bloddialys och sen finns det inget mer.

Det framkommer i intervjun att omgivningen är ett vik-
tigt stöd för Olle. Eftersom han inte orkar hjälpa till så myck-
et hemma blir det frun som får sköta det mesta av det prak-
tiska. Något som är en glädje i vardagen är när barnbarnen 
kommer på besök. Jag kan ju säga att min fru har skämt bort mig 
och hon finns ju där hela tiden. 

Den professionella hjälpen har också betytt mycket. PD-
sköterskorna har hela tiden haft en viktig roll i Olles liv. I bör-
jan av sin PD-behandling ringde Olle ofta eller kom upp till 

mottagningen för att fråga om råd eller för att få stöd. Nu blir 
det inte lika ofta men han vet att de finns där om han behö-
ver dem. Sjukgymnasten har också varit en viktig person för 
att Olle skulle komma igång med den fysiska träningen. Till 
en början tyckte han det var motigt att komma igång men 
nu går det bättre. 

Det är viktigt att vår patient känner kontinuitet och trygg-
het i sin kontakt med vården. Han beskriver hur jobbigt det 
känns då han varit inneliggande på andra avdelningar där 
inte personalen känner till eller kan något om hans dialysbe-
handling. Han känner sig trygg då han har några personer att 
vända sig till och speciellt till sin OAS på PD mottagningen. 
Watson (1979) menar att den patient som verkligen upplever 
att sjuksköterskan bryr sig om och ser hans problem, utveck-
lar tillit, förtroende och hopp. Detta innebär att sjuksköter-
skan verkligen måste lära känna patienten, dennes livsvärld 
och hur patienten uppfattar sin livssituation. Enligt Björvell 
(2001) är OAS-systemet en förutsättning för en meningsfull 
och genomförbar omvårdnadsdokumentation. Detta gör att 
patienten får sin vård utförd på samma sätt oavsett vem som 
är i tjänst för tillfället vilket inte bara är behagligt och tryggt 
för patienten utan också en förutsättning för meningsfull ut-
värdering av omvårdnaden.

Vi anser att det är viktigt att inte öka hans beroende av 
andra människor utan genom eget ansvar öka hans självstän-
dighet. Genom kunskap öka hans känsla av kontroll och på 
så sätt stärka självkänslan. Björvell (2001) säger att patient 
empowerment är ett förhållningssätt hos sjukvårdspersonal 
och avser att ge patienten »råg i ryggen« i dennes möte med 
vårdpersonalen när det gäller synen på den egna hälsan. Ett 
sådant förhållningssätt om det används som en genomtänkt 
vårdfilosofi, gör patientorienteringen tydligare och hela pa-
tientperspektivet påverkas eftersom patienten ges en helt an-
nan status i vårdsituationen. 

Kirkegaard (1957) säger att för att hjälpa någon måste jag 
visserligen förstå mer än han gör, men först och främst för-
stå det han förstår. Vår informant har lärt oss att klara sin be-
handling praktiskt behöver inte innebära att man är själv-
ständig och oberoende. Genom att samtala med patienten 
kan vi få veta hur patienten känner och upplever sin livssitu-
ation. Frågorna i samtalet ska fokusera på vad patienten vill 
och vilka resurser han har samt vad han önskar kunskap om. 
Det är viktigt att tillsammans göra en individuell vårdplan 
med tydliga mål. ■

Text Åsa Fröidstedt och Pia Leijon. Sam-

manfattning av Examensarbete i Njurmedi-

cinsk omvårdnad 20 poäng. Institutionen för 

vård och natur, Högskolan i Skövde. Uppsat-

sen kan erhållas gratis. Information lämnas 

av Pia Leijon. pia.leijon@vgregion.se. PD-

mottagningen, Kärnsjukhuset Skövde.  

Tel 0500-432455

Att vara tvingad att ge 
upp sitt tidigare livAtt omgivningen 

är ett viktigt stöd

Att genom ökad 
kunskap känna 
sig trygg

Att anpassa livet 
efter nya krav

Upplevelsen av  
att leva med  

peritonealdialys

Att vänja sig vid 
den förändrade 
kroppen 



DIALÄSEN 3.200522

På njurmedicinska mottagningen vid Ka-
rolinska Solna startades 2004 en sjukskö-
terske-mottagning (SSKM) som ett vård-
utvecklingsprojekt. Utvärderingen av 
verksamhetens första år redovisas här 
kortfattat. 

Avancerad njursvikt (GFR < 20ml/min) leder oftast till ter-
minal njursvikt, där dialys eller njurtransplantation, dvs. ak-
tiv uremivård är nödvändig för att överleva. Optimal och ti-
digt insatt vård – vilket till stor del bygger på god egenvård 
– innebär ökade möjligheter för den enskilde patienten att 
klara sig längre tid utan aktiv uremivård. Vårdens resurser 
är begränsade, samtidigt som det framkommit att patien-
terna upplevt brister när det gäller information, förmedling 
av sjukdomsrelaterad kunskap, helhetssyn och delaktighet 
i vårdbeslut. För den kroniskt sjuke är dessa områden vikti-
ga för att förstå sin situation och klara av den egenvård som 
krävs. Tidigare studier inom andra vårdområden har påvi-
sat bl.a. följande effekter av SSKM: livsstilsförändringar, ökad 
prevention, färre slutenvårdstillfällen samt förbättrad sjuk-
domsrelaterad kunskap, egenvård och compliance123. Vårt 
antagande var att SSKM med inriktning mot undervisning 
och egenvård kan förbättra omhändertagandet av patienter 
med avancerad njursvikt. 

Syfte
• Öka patientens kunskaper om sin sjukdom och vård, del-
aktighet och egenvårdsförmåga (fler som väljer egenvårdsbe-
handling) och medicinska kontroll
• Öka fokus mot patientens upplevda livskvalitet
• Få en väl förberedd patient inför aktiv uremivård, såväl fy-
siskt som psykiskt

70 patienter rekryterades konsekutivt utifrån behov av 
psykosocialt och eller egenvårdsstöd samt ökad medicinsk 
kontroll. Mätpunkter för utvärdering var frågeformulär om 
sjukdomsrelaterad kunskap och behov av undervisning, frå-
geformulär om egenvårdsförmåga (ASA egenvårdsskala), an-
del patienter som väljer självdialys, SF36 hälsoenkät, access-
förberedelser och läkarbesöksfrekvens.

Innehåll i SSKM
• Undervisning , egenvård
• Vardagen vid kronisk sjukdom
• Välbefinnande/livskvalitet
• Hälsokontroller 
• »Coacha« patienten genom sjukdomsförloppet

Resultat
Sjukdomsrelaterad kunskap och behov av undervisning

Patienterna rangordnade följande kunskapsområden som 
viktiga att få veta mer om:
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• »Sjukdomens påverkan på anhöriga«
• »Egenvård«
• »Vilken behandling som passar mig bäst medicinskt«
• »Hur jag kan fortsätta med sociala/fysiska aktiviteter«

Patientdagbok
Framtagande och lansering av patientutbildningsmaterialet 
»Dagbok för Dig som har njursvikt«.

Livskvalitet och egenvårdsförmåga
SF36 hälsoenkät visade lägre upplevd livskvalitet i denna po-
pulation jämfört med svensk normalpopulation. Patienter 
med högt skattad egenvårdsförmåga tenderade skatta livs-
kvaliteten som bättre och vice versa. Patienter som valt hem-
hemodialys/själv-hemodialys hade högre skattad egenvårds-
förmåga.

Behandlingsform och förberedelser
Fler patienter valde självdialysalternativ och fler hade per-
manent och fungerande access jämfört med tidigare utvär-
deringar (se fig. 1–3). 

Färre läkarbesök 
Patienterna i SSKM hade färre läkarbesök under mätperioden 
jämfört med tidigare mätningar (se fig. 4).

Slutsats
1. SSKM har för deltagande patienter inneburit förbättrade 
möjligheter till lärande, egenvård och till att diskutera, re-
flektera över sin hälsosituation och sjukdomens påverkan på 
vardagslivet. Genom att kombinera den medicinska behand-
lingen med olika omvårdnadsinsatser som information, un-
dervisning, olika stödåtgärder inriktade på egenvård och 
livskvalitet samt planering och kontroll av dialysaccess ökar 
möjligheterna till att få en fysiskt och psykiskt väl förberedd 
patient inför dialysstart.

2. Viktiga förutsättningar för en välfungerande SSKM är 
ett kontinuerligt samarbete med patientansvarig läkare, att 
verksamheten är förankrad i organisationen, att arbetsupp-
gifterna är väldefinierade samt att kompetens- och säkerhets-
aspekter är beaktade.

Text Agneta Pagels och Marie 
Wång, Njurmedicinska mottag-

ningen, Karolinska Universitets-

sjukhuset Agneta.aspegren-

pagels@karolinska.se,  

Marie.vang@karolinska.se

Fullständig FoUU-rapport (Sjuk-

sköterskemottagning med in-

riktning mot undervisning och egenvård som intervention för förbättrad 

vård av patienter med avancerad njursvikt, Rapport nr 3/2004) kan re-

kvireras via artikelförfattarna. 
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Årets nordiska njurdagar arrangerades i 
Bergen i Norge. Flertalet av de 300 delta-
garna kom från Sverige och Norge, men 
även Danmark och Finland var represente-
rade med ett hundratal personer. Anmärk-
ningsvärt var att företagen hade sponsrat 
egna föreläsare som talade i deras sak.

Inom ramen för ett sådant symposium gjorde dock profes-
sor Eberhard Ritz ett bejublat framträdande med en variant 
av sitt föredrag om kardiovaskulär risk hos njurpatienter. Det 
hade en praktisk inriktning som utmynnade i rekommenda-
tion om ett »polypiller« innehållande bland annat Acetylsali-
cylsyra, en ACE-hämmare (ex Renitec®) och en betablockerare 
(ex Seloken®). Betablockerarna är helt nödvändiga eftersom 
de njursjuka har en hög aktivitet i sympatiska nervsystemet 
vilket skulle kunna ligga bakom plötslig död. Vid polycystisk 
njursjukdom ser man sådan hyperaktivitet redan vid normal 
glomerulär filtrationsnivå (GFR). En annan faktor av osäker 
betydelse är hyperparathyroidism. När det gäller övervikt fin-
ner man närmast en ökad risk vid viktminskning. Vid uremi 

är också förhöjt S-CRP en riskfaktor. Ritz framhöll att risken 
för kardiovaskulär sjukdom uppkommer redan då GFR un-
derstiger 60 ml/min. Bland riskfaktorerna nämnde han även 
depression, en variabel som förutser död i kardiovaskulär 
sjukdom, eventuellt via uppkommen insulinresistens. ACE-

hämmarbehandling menar han att man ska fortsätta med 
även efter dialysstart då detta bidrar till att bevara resturi-
nen. Ritz är en av de som leder den så kallade 4D studien där 
man behandlade dialyspatienter med typ 2 diabetes anting-
en med atorvastatin (Lipitor®) eller placebo och inte fann sig-
nifikant skillnad efter 5 år mellan grupperna.

Flera andra föredrag handlade om kardiovaskulära riskfak-
torer i samband med njursvikt, bland annat hyperlipidemi 
och behandling av den, samt diabetes efter njurtransplan-
tation. 

Från Tassin talade Bernard Charra för daglig hemodialys. 
Bland fördelarna framhöll han bättre hypertonikontroll med 
mindre behov av medicinering och färre tillfällen av blod-
trycksfall under dialyserna. Man har normala p-albuminvär-
den och god fosfatkontroll och bara hälften av patienterna 
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behöver EPO. Patienterna äter saltfattig kost, vilket Charra 
inte uppfattar som något större problem för dem, då man 
ganska lätt vänjer sig vid smaken. Patientöverlevnaden i Tas-
sin, som tidigare har varit drygt 18 år i 
genomsnitt, har dock sjunkit markant 
eftersom man inte längre har det posi-
tiva urvalet – det vill säga att man mest 
har haft patienter som är unga och i öv-
rigt friska – utan allt mer äldre patien-
ter med diabetes och nefroskleros. Ge-
nomsnittlig överlevnad uppgavs nu till 
5,5 år, och då är det inte så lätt att avgö-
ra hur mycket dialysmetoden spelar in. 

Bland fria föredrag fäste jag mig särskilt vid Helga Gud-
mundsdottirs rapport om svår laktoacidos, acidos med höga 
halter av mjölksyra, som komplikation till metforminbe-
handling (metformin-Glucophage®). Liksom i Sverige ökar 
användningen i Norge av metformin vid typ 2 diabetes och 
då ser man naturligt nog fler sådana komplikationer. Ofta rör 
det sig om patienter med lätt njurfunktionsnedsättning, un-
der behandling med ACE-hämmare eller Angiotensin II-block-
erare (ex Atacand®, Cozaar®) som drabbas av någon tillfällig 

sjukdom, till exempel gastroenterit. Då försämras njurfunk-
tionen och metformin ackumuleras, vilket leder till ansam-
ling av laktat med svår acidos. Behandlingen är bikarbonat-

dialys, då både laktat och metformin 
avlägnas. Man hade mätt metformin i 
plasma och funnit mycket höga halter. 
Distributionsvolymen i kroppen är stor 
och vid dialys avlägsnas bara medlet 
från blodet, varför behandlingen mås-
te upprepas. Detta förklarar också en 
långdragen benägenhet för hypoglyke-
mi även efter utsatt metformin. 

Programmet var en ganska blandad kompott, men mycket 
av värdet med nordiska njurdagar ligger i de kontakter som 

mellan föredragen knyts och förstärks 
mellan nordiska njurläkare och sköter-
skor. Vi har mycket gemensamt. ■

Text Gudrun Nyberg, verksamhetschef, Njur-

medicin, Universitetssjukhuset i Lund.

» Mycket av värdet med 
nordiska njurdagar ligger i 
de kontakter som mellan fö-
redragen knyts och för-
stärks mellan nordiska 
njurläkare och sköterskor. «



DIALÄSEN 3.200528

PD
Peritonealdialys (PD) är den dialysform som bland många 
kliniker rekommenderas som ett förstahandsval i ett långt 
liv med dialys. I Göteborg har vi arbetat med peritonealdialys 
sedan 1979. Under den tiden har vår kunskap och vår erfaren-
het ökat och idag är vi en av Sveriges största PD-mottagning-
ar med cirka 60 patienter. Vi tillhör verksamhetsområdet 
njurmedicin på Sahlgrenska Universi-
tetssjukhuset, och Njurmedicin består 
i övrigt av en vårdavdelning, bloddia-
lysavdelningar (Sahlgrenska och Möln-
dal), njurmottagning och ett njurlabo-
ratorium där mycket forskning sker. Vi 
sköter tillsammans med den fristående 
dialysavdelningen på Lundby sjukhus 
gemensamt vården av njursjuka i upptagningsområdet och 
har dessutom nära kontakt med övriga specialister på sjuk-
huset.

PD-mottagningens personal består av läkare, sjuksköter-
skor och sekreterare. Fem sjuksköterskor undervisar cirka 40 
nya patienter varje år, så att de kan sköta sin dialys självstän-

digt i hemmet. Dessutom utbildas berörd vårdpersonal samt 
stödpersoner. Varje sjuksköterska är PAS (patientansvarig 
sjuksköterska) för 10–17 patienter som regelbundet kontrol-
leras medicinskt och omvårdnadsmässigt. PD-sjuksköterskor-
na informerar patienter som snart behöver börja med dialys 
och deras närstående om peritonealdialysbehandling på oli-

ka njurkurser. Vi erbjuder också dessa 
patienter och deras anhöriga enskild in-
formation om peritonealdialys. När nå-
gon PD-patient blir inlagd på Sahlgren-
ska sjukhuset och inte kan sköta sin 
dialys själv utför PD-sjuksköterskorna 
dessa påsbyten under dagtid.

Vi arbetar ständigt med att försöka förbättra vård och om-
händertagande av PD-patienterna. För många patienter är det 
en traumatisk tid när de får veta att de har en kronisk sjuk-
dom som kräver livsuppehållande behandling. När de är som 
sjukast ska de lära sig att sköta denna behandling självstän-
digt och då krävs det en individuellt anpassad undervisning 
och omvårdnad från PD-sjuksköterskan. Genom hela behand-

BUD-
KAVLEN

Personlig  
Dialys i Göteborg

På PD-mottagningen i Göteborg  
strävar personalen efter en individuellt 
anpassad omvårdnad och arbetar aktivt 
för att minska vårdrelaterade infektio-
ner inspirerade bland annat av Skeiby 
sjukhus i Danmark.

»  Sedan drygt ett år tillbaka 
har vi inlett en kontakt 
med sjuksköterskor från 
PD-mottagningen på Skeiby 
Sjukhus i Århus Danmark. «
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Liz Lundström (ssk).

lingstiden försöker vi ha ett helhetsperspektiv på patienten 
där tät kontakt med dietist, sjukgymnast och kurator ingår i 
form av bland annat regelbundna teamronder.

Sedan drygt ett år tillbaka har vi inlett en kontakt med 
sjuksköterskor från PD-mottagningen på Skeiby Sjukhus i 
Århus Danmark. Det är Nordens största PD-enhet med cirka 
100 PD-patienter men endast fyra anställda sjuksköterskor. 
De har få peritoniter och komplikationer och stor erfarenhet 
av att starta akut njursjuka patienter i PD med nattmaskin 
och tom buk dagtid. Förra året började vi prova detta i liten 
skala på njuravdelningen på Sahlgrenska sjukhuset och det 
föll mycket väl ut. 

När Västra Götalandsregionen år 2001 fattade beslut om 
att införa Balanserade styrkort för resultatredovisning insåg 
vi snabbt att även vi kunde använda den modellen på vår 
nivå. Vi utarbetade egna mätbara mål i de fyra perspektiven 
kund och patient, process, medarbetare, ekonomi och finans. 
Med detta instrument kan vi få in helhetssyn, långsiktighet 
och balans i vår verksamhet. Det kräver regelbundna mät-
ningar och uppföljningar för att se hur målen uppfylls.  →

”Traditionell” katerupphängning med hjälp av tejp har bytts till upp-
skattad kateterupphängning i form av spetsbälte till kvinnorna. 
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är det ofta för sent…

Djup ventrombos är en vanlig och allvarlig komplikation 

vid operationer. Djup ventrombos som orsakar lung-

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

än 11 000 personer vårdas varje år på sjukhus för djup 

ventrombos eller lung emboli och antalet läkarbesök i 

öppenvård uppskattas till cirka 40 000  per år1.

Djup ventrombos går i viss mån att förebygga, i 

första hand genom behandling med anti koagulantia,

i samband med kirurgiska in grepp.1

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

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

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

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

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

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

www.fass.se Referens: 1. SBU rapport: Rapportnr: 158/ I, II, III: 4 ,10. September 2002.
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För att mäta vad patienten anser om vårdens kvalitet an-
vänder vi mätinstrumentet KUPP – Kvalitet Ur Patientens Per-
spektiv. Patienterna får värdera ett påstående i en 1–4 skala: 
dels hur riktigt påståendet uppfattas och dels vilken grad av 
betydelse det har för patienten. Exempelvis »jag blev bemött 
med respekt av min sjuksköterska«. Värdering sker både av 
hur riktigt påståendet bedöms samt hur 
viktigt den enskilde patienten anser det 
vara. Genom att relatera bedömningen 
av hur det faktiskt är till betydelsen av 
densamma, får man ett personligt kva-
litetsindex. Av maximala kvalitetsindex 
16 bedömde våra patienter att vårdkvali-
teten var 13,13 vid senaste mätningen. 

Den främsta komplikationen med PD är risken att få infek-
tioner, dels vid kateterutgången och dels bukhinneinflam-
mation. Infektioner är ofta anledningen till att patienten är 
tvungen att byta behandlingsform och övergå till HD. För att 
minska antalet peritoniter och kateterinfektioner har vi del-
tagit i Landstingsförbundets projekt VRISS, VårdRelaterade In-
fektioner Ska Stoppas. Där har vi lärt oss att arbeta enligt ge-
nombrottsmetoden. Det innebär att först i liten skala testa 

förändringar som kan minska infektioner. Om förändringen 
slår väl ut kan den implementeras fullt ut. 

En kateter ska helst fixeras i midjehöjd så den inte ramlar 
ner i »kalsongfloran«. Tidigare hade vi inga bra kateterupp-
hängningar att erbjuda utan patienterna fäste ofta katetern 
på magen med en tejp. Från Skeiby Sjukhus fick vi idén med 

kateterupphängning i form av ett smalt 
resårbälte för männen och spetsbälten 
till kvinnorna. Spetsbältena har blivit 
mycket uppskattade bland våra kvinnli-
ga patienter.

Vi har genom VRISS förstått att myck-
et tid måste läggas på att repetera och 
uppdatera basala hygienrutiner. Det är 
ju faktiskt patienten själv som helt och 

hållet sköter sin behandling. När vi kallade in alla patienter 
på ett »re-träningsbesök« förstod vi hur mycket kunskap som 
förvanskas eller försvinner med tiden. Vi förstod att struktu-
rerad kunskapskontroll både av teori och praktiska moment 
måste bli ett regelbundet inslag. 

Vi lämnar nu budkaveln vidare till Varberg! ■
Text Personalen på PD-mottagningen, Sahlgrenska Universitetssjuk-

huset.

» Vi har genom VRISS för-
stått att mycket tid måste 
läggas på att repetera och 
uppdatera basala hygien-
rutiner. «
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Djup ventrombos är en vanlig och allvarlig komplikation 

vid operationer. Djup ventrombos som orsakar lung-

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

än 11 000 personer vårdas varje år på sjukhus för djup 

ventrombos eller lung emboli och antalet läkarbesök i 

öppenvård uppskattas till cirka 40 000  per år1.

Djup ventrombos går i viss mån att förebygga, i 

första hand genom behandling med anti koagulantia,

i samband med kirurgiska in grepp.1

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

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

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

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

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

injektionsvätska, lösning med konserveringsmedel 25 000 IE/ml. För mer information se 
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Kronisk hemodialysbehandling möjliggjordes genom 
Quinton-Scribners arteriovenösa teflonshunt 1960. Däref-
ter startade en ny epok för hemodialysen genom att Cimi-
no-Brescia 1966 hos 16 patienter beskrev anläggandet av en 
arteriovenös fistel vid handleden (1), fortfarande den bästa 
tillgängliga formen av kärlaccess för hemodialys på grund 
av dess ojämförbara långsiktiga överlevnadsgrad och mini-
mala komplikationer (2). 

AV-fisteln konstrueras oftast som en end-to-side anastomos 
mellan ven och artär. I första hand anläggs denna i den icke 
dominanta armen (3). Preoperativ noggrann fysikalisk under-
sökning är viktig (2). Så småningom mognar venen och blir 
mer artärlik genom väggförtjockning och dilatation. Blodflö-
det i fisteln ökar också under mognadstiden. Vid optimala 
förhållanden är den stickduglig med grova dialysnålar någon 
månad efter fisteloperationen. Hos patienter med sköra kärl 

kan man använda sig av graft (anastomoser av kärlsubstitut) 
mellan artär och ven. 

Fortfarande är den främsta begränsande faktorn för hemo-
dialys en adekvat kärlaccess och en av de viktigaste utmaning-
arna njurmedicinare står inför idag är att se till att kärlacces-
sen bibehåller en god funktion (4). Många studier har genom 
åren genomförts för att hitta de faktorer som är av central be-
tydelse för en välfungerande kärltillgång samt de faktorer som 
är av prognostisk betydelse för fortsatt funktionalitet (5,6). 

Vi samlade in material under sju månader från första maj 
till och med 30 november, 2003.

Tre av de deltagande patienterna var tidigare transplan-
terade, fyra hade diabetes och lika många hade haft hjärtin-
farkt. Nio patienter behandlades med kalciumantagonist och 
åtta med betablockerare. Åldersvariationen var 42–79 år; 11 
män och fem kvinnor.

GUNNAR MALMSTRÖM

 →

Kan man redan från början förutse att vissa fist-
lar har en kortare livslängd, och hur mycket bety-
der den initiala kontrollen av flöde och funktion? 
På njurmedicin i Linköping ville man ta reda på om 
deras fistlar fungerar lika länge med god funktion 
som på andra kliniker. Resultatet blev ungefär som 
förväntat, jämförbart med internationella siffror.

Kan man redan från början förutse att vissa fist-
lar har en kortare livslängd, och hur mycket bety-
der den initiala kontrollen av flöde och funktion? 
På njurmedicin i Linköping ville man ta reda på om 
deras fistlar fungerar lika länge med god funktion 
som på andra kliniker. Resultatet blev ungefär som 
förväntat, jämförbart med internationella siffror.

– en utmaning  
för njurmedicinare

KÄRLACCESSEN

– en utmaning  
för njurmedicinare

KÄRLACCESSEN
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Operationerna utfördes vid Thorax-Kärlkirurgiska kliniken 
US i Linköping, merparten i plexusanestesi och enstaka i nar-
kos. Samtliga patienter var preoperativt undersökta med Du-
plex av båda armarnas vener. Distala radiocephala AV-fistlar 
end-to-side var den helt dominerande operationsmetoden (2,7), 
några få anlades mer proximalt på armen. Antalet opererade 
patienter under inkluderingsperioden var 25 stycken; antalet 
tillfrågade patienter blev 17, d.v.s. ett bortfall på åtta stycken av 
logistiska skäl. En av de 17 tillfrågade patienterna avböjde del-
tagande och således återstod 16 patienter som ingick i studien. 
Samtliga som påbörjade regelbunden dialys, dialyserades i all-
mänhet 3 ggr per vecka förutom tre patienter som dialyserades 
5ggr och en patient som dialyserades 4 ggr per vecka.

Peroperativt gjordes mätning av blodflödet i den nyanlag-
da fisteln. Operatören bedömde också subjektivt fistelns kva-
litet, utgående från kärldiameter, kärlkvalitet, operations-
tekniska svårigheter och patientens allmäntillstånd, enligt 
en 4-gradig skala. Ett var mycket bra och 4 sattes då man be-
dömde att förutsättningarna för en fungerande fistel sakna-
des. Därefter följdes flödesparametrar regelbundet vid fyra 
separata tillfällen med ca tre månaders intervall. Samtidigt 
registrerades komplikationer.

Accesslokalisationer (n=19)
Av de fistlar som helt slutade att fungera var orsaken trombo-
tisering (n=2), stenos (n=3) samt stenos och grenar som stjäl 
blodflöde (n=1). Totalt slutade fistlarna att fungera hos fyra 
patienter, hos två patienter fallerade 2 fistlar vardera och hos 
två patienter 1 fistel vardera. Därefter fick en av dessa patien-
ter 1 CDK, två reopererades och en avled.

Medelvärdet på operatörens peroperativa subjektiva be-
dömning av de sex fistlar som helt slutade att fungera var 
2,17. Hos de 13 fistlar med bevarad funktion låg medelvärdet 
på 1,77. Ingen av de fistlar som slutade att fungera hade be-
dömts ha en mycket bra funktion peroperativt, (motsvarande 
1) och ingen fistel i patientmaterialet bedömdes initialt ha så 
dålig funktion att förutsättningar för en fungerande access 

saknades (motsvarande siffran 4). Medelvärdet för det pero-
perativa flödet i gruppen med early (= primary) failure var 117 
och för övriga 192 ml/min. Genom ett oberoende t-test gjorde 
vi en jämförelse mellan grupperna (p=0,09).

Vi fann några ytterligare faktorer som kan ha påverkan på 
funktionen:

• Fyra olika operatörer med varierande erfarenhet. 
• Sjuksköterskor med olika erfarenhet. 
• Enstaka mätvärden saknas pga. fel i logistiken, (transo-

nicmätaren periodvis inte tillgänglig, några patienter dialy-
serades i hemmet och hade lång väg till sjukhuset). 

• Fistelns »mognadsstadium« (om patienten kunnat vän-
ta till mognad eller om man varit tvungen att försöka bör-
ja sticka innan). Man bör kanske studera om frånvaro av en 
fungerande kärlaccess när hemodialys påbörjas påverkar re-

Accesslokalisationer Antal (n)

Direkt AV-anastomos end-to-side

överarm 1

armveck 3

handled
13 (varav 2 fossa tabatiè-
re på mellanhandsnivå)

Direkt AV-anastomos side-to-side

armveck 1

PTFE (Graft) överarm 1

Gunnar Hagström får behandling via sin fistel.
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sultatet av långsiktig accesstillgång.
• Antal tidigare accesser.

Efter 12 månader var 53 % av accesserna primärt öppetstå-
ende (Figur 1), och efter intervention steg andelen till 68 %. 
Resultatet kan betraktas som acceptabelt men inte bättre än 
för nästan 20 år sedan i en studie med en early failure på 29 
% (8), i vår studie således 32 %. Dock är resultaten jämförba-
ra med den studie i vilken man också fann att fistlar som an-
lades end-to-side uppvisade ett sämre resultat än de som an-
lades side-to-side. I vår studie konstruerades majoriteten av 
accesserna end-to-side vilket möjligen kan ha bidragit till an-
delen early failure. Andelen fistlar som var öppetstående ef-
ter ett år, inklusive intervention, var dock högre i vår studie 
(8). Den främsta anledningen till att välja en end-to-side fistel 
är att undvika venös hypertension och svullnad av handen, 
vilket kan inträffa hos patienter med side-to-side fistel.

De resultat som Brescia och Cimino påvisade på 60-talet var 
mycket bra med 13 av 16 fistlar primärt öppetstående och väl-
fungerande efter 0,5–15,5 månader (1). Numera har man utö-
kat indikationerna för dialys, och de patienter som påbörjar 
hemodialys har förändrats markant. Majoriteten är nu äldre 
med ökad comorbiditet och sämre perifer cirkulation (9).

I en framtida studie kan det även vara intressant att doku-
mentera när bland annat koagulation och perforering inträf-
far, det vill säga totala antalet negativa kommentarer som 
framkommer i journalen. Det var svårgenomförligt i denna 
studie på grund av delvis bristfällig dokumentation. Vi valde 
därför att inte studera detta i detalj då resultatet skulle ha 
blivit mindre tillförlitligt. En mer strukturerad uppföljning/
journalföring, eventuellt i form av en datajournal är att re-
kommendera för framtiden.

Eventuella ytterligare framtida forskningsuppgifter kan 
vara att studera:

• när dialys inte gick att genomföra enligt ordination.
• frekvent (≥ 5 dagar/vecka) dialys (som bland annat ge-

nomförs i hemmet) i jämförelse med konventionell dialys på 
sjukhus (3 dagar/vecka). Hur påverkas patienternas access av 
tätare dialyser och/eller om patienten sticker sig själv?

• om regelbunden monitorering av accessflödet förbätt-
rar överlevnad (om upptäckt av försämrat flöde leder till ef-
fektiv intervention).

• vilket värde på blodflödet i accessen som kan predikte-
ra utfallet/föranleda tätare monitorering. Här finns olika re-
kommendationer beskrivna (4,10).

• om en eventuell sänkning av blodflödet har större pre-
diktivt värde än det absoluta blodflödet eller om en kombi-
nation av dessa är att föredra. En del menar att trenden i det 
enskilda fallet är viktigast (10).

Sammanfattningsvis fann vi alltså att funktionen hos ac-
cesserna som anläggs på vår klinik är jämförbar med tidiga-
re publicerade resultat. Dessutom var operatörens subjekti-
va bedömning av operationsresultatet av måttligt prediktivt 
värde för fortsatt accessfunktion, medan blodflödesmätning-
en peroperativt visade en tendens till prediktivt värde. ■

Text Lina Strömstedt. Prospektiv studie av 
AV-fistlar: Funktion och komplikationer. Ett 
fördjupningsarbete 14 poäng av Lina Ström-
stedt läkarstuderande, Läkarutbildningen 
termin 11, Vt-05. Handledare: Jan Berglund, 
Överläkare, Thorax-Kärlkirurgiska kliniken 
US, Linköping samt Anders Fernström, Med 
Dr, Överläkare, Njurmedicinska kliniken US, 

Linköping. Anders.Fernstrom@lio.se 
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Sedan mitten av 1960-talet kan njursjuka överleva tack vare 
utvecklingen av dialysbehandling och njurtransplantatio-
ner. Tidigare dog alla när njurarna inte längre klarade av att 
rena kroppen från slaggämnen eller fi ltrera ut överskottsvät-
ska. Njursjukvården har under drygt fyrtio år utvecklats 
mycket positivt och både dialys och transplantation ger nu-
mera goda medicinska resultat och skapar hög livskvalitet 
hos de allra fl esta njursjuka.

Sedan början av 1990-talet har antalet dialyspatienter i Sve-
rige mer än fördubblats och uppgår för närvarande till över 3 
500 personer. Alla som bedöms ha medicinska förutsättning-
ar att klara behandlingen erbjuds dialys vid allvarlig njur-
svikt. Några formella åldersgränser förekommer inte, vilket 
var vanligt för bara ett par decennier sedan. Numera är det 
enbart patientens eget val som är avgörande.

Transplantationsverksamheten i Sverige har alltid hållit 
en hög standard och befi nner sig bland de ledande i världen. 
Idag lever mer än 4 000 svenskar med en transplanterad nju-
re. Verksamheten begränsas av en tilltagande brist på organ 
från avlidna. Genom en i internationell jämförelse 
mycket hög andel levande donatorer, cirka 40 pro-
cent, utförs det trots allt relativt många njurtransp-
lantationer i Sverige idag.

Nya rön inom njurmedicin visar att tidig remit-
tering till njurspecialist och effektiv blodtrycks-
behandling mycket framgångsrikt kan stoppa 
utvecklingen av en kronisk njursvikt och t o m 
förhindra framtida behov av dialys eller trans-
plantation. 

Under de första decennierna i njursjukvårdens historia 
var det primära kravet att få njursjuka att överleva. I takt 
med utvecklingen har kraven på vården blivit annorlunda. 
Dagens patienter är sannolikt också mer välinformerade och 
heller inte lika rädda för att ställa krav i jämförelse med tidi-
gare generationer.

Trots att njursjukvården håller en relativt god standard 
fi nns det mycket som kan förbättras. Jämförelser mellan 
landets olika dialyskliniker visar att det förekommer kvali-
tetsskillnader i vården. I Svensk Dialys Data Bas – SDDB, ett 
kvalitetsregister som är utvecklat av Svensk Njurmedicinsk 
Förening, belyses en mängd olika parametrar som visar på 
klara brister och en ojämlik dialysvård. 

En ökad dialysfrekvens, med möjlighet till daglig dialys, 
vet man med säkerhet minskar allvarliga komplikationer 
och förhindrar för tidig död hos dialyspatienter. Få dialyse-
rande har på grund av bland annat resursbrist eller långa re-
seavstånd möjlighet att erhålla en individanpassad dialys.

Organbristen utgör det allra största problemet för trans-
plantationsverksamheten, men det fi nns även andra områ-
den som behöver förbättras. För att kvalitetssäkra uppfölj-

ningen av njurtransplanterade bör exempelvis 
ett särskilt nationellt kvalitetsregister upprät-
tas. Snabbare donationsutredningar och bätt-
re efterkontroll av levande donatorer är andra 

exempel på kvalitetsförbättringar som kan ske 
inom transplantationsområdet.

Det saknas fortfarande kunskap inom läkarkåren 
om de möjligheter som tidig behandling vid kronisk 
njursvikt kan ge för att förhindra eller fördröja ett 
framtida behov av dialys eller transplantation. Sär-

mycket hög andel levande donatorer, cirka 40 pro-
cent, utförs det trots allt relativt många njurtransp-

Nya rön inom njurmedicin visar att tidig remit-
tering till njurspecialist och effektiv blodtrycks-

ningen av njurtransplanterade bör exempelvis 
ett särskilt nationellt kvalitetsregister upprät-
tas. Snabbare donationsutredningar och bätt-
re efterkontroll av levande donatorer är andra 

exempel på kvalitetsförbättringar som kan ske 
inom transplantationsområdet.

Det saknas fortfarande kunskap inom läkarkåren 
om de möjligheter som tidig behandling vid kronisk 
njursvikt kan ge för att förhindra eller fördröja ett 
framtida behov av dialys eller transplantation. Sär-

Riktlinjer för 
njursjukvården ska 
minska olikheterna 
Njursjukvården i Sverige håller en relativt god standard men präglas av svårighe-
ter att uppnå önskvärda kvalitetsmål. Jämförelser visar att det ur kvalitetssyn-
punkt råder stora olikheter mellan klinikerna i landet. För att tillgodose behovet 
av riktlinjer som anger kraven på god njursjukvård har Riksförbundet för Njur-
sjuka utarbetat ett dokument som ska hjälpa människor med njursvikt att kräva 
sin rätt till god behandling och omvårdnad. Dokumentet har titeln »Riktlinjer för 
god njursjukvård« och presenterades vid förbundsstämman den 23 april. 



· En enkel bolusdos vid hemodialys 1

· Mindre påverkan av plasmalipiderna 
jämfört med heparin 2

Ref: 1. Beijering R et al. Randomised long-term comparison of Tinzaparin and
Dalteparin in haemodialysis. Clin Drug Invest 2003; 23: 85-97 2. Elisaf MS
et al. Effects of conventional vs. low – molecular weight heparin on lipid profile
in hemodialysis patients. Am J Nephrol 1997; 17:153-7
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skilda insatser krävs därför för att upplysa både primärvården 
och beslutsfattarna om att patienter med konstaterad njur-
svikt skall remitteras till en njurspecialist för bedömning.

I många fall kan sannolikt kvaliteten i vården förbättras 
om den interna kommunikationen utvecklas. Vårdteamets 
olika yrkesgrupper, med varierande kompetenser, måste få 
spela större roll i syfte att optimera behandlingen och höja 
livskvaliteten hos njursjuka.

Vården av kroniskt njursjuka är komplex och i ständig 
utveckling. Det är få patientgrupper som utnyttjar sjukvår-
dens resurser på samma sätt och lika länge som njursjuka 
gör. Trots att njursjukvården håller en relativt god standard 
är det mycket som bör förbättras. Ett heltäckande dokument 
som berör kvalitetsaspekterna inom njursjukvården har 
länge varit efterfrågat. Förbundet har sedan 1998 begärt att 
Socialstyrelsen skall utarbeta nationella riktlinjer för njur-
sjukvården på liknade sätt som man t ex har gjort för diabe-
tesvården och hjärtsjukvården. 

Då njursjukvården hittills inte har ingått i Socialstyrelsens 
planer, har förbundet på eget initiativ och med ekonomiskt 
stöd från Allmänna arvsfonden utarbetat »Riktlinjer för god 
njursjukvård«. Dokumentet utgår från patientperspekti-
vet och är framtaget i samråd med förbundets medlemmar. 
Samtliga medlemmar och andra intresserade hade tillfälle 

under sommaren 2004 att lämna synpunkter på innehållet 
och föreslå viktiga kvalitetskrav som man ansåg borde ingå i 
dokumentet. Ett omfattande samråd har även skett med den 
medicinska professionens olika yrkesgrupper då dokumen-
tet utvecklades.

Senare under 2005 kommer ett speciellt dokument med 
kvalitetskrav som riktar sig till sjukvårdens beslutsfattare att 
publiceras. Även engelsk sammanfattning kommer att pro-
duceras.

»Riktlinjer för god njursjukvård« distribuerades under 
försommaren till förbundets samtliga medlemmar och till 
olika personalgrupper inom njursjukvården. Målsättningen 
är att dokumentet skall hållas levande och vara ett viktigt 
instrument i arbetet med att utveckla den framtida vården. 
Under hösten inleds därför den viktiga förankringsprocessen 
bland då alla förtroendevalda inom RNj. Det är förbundets 

förhoppning att dokumentet även kom-
mer att vara ett viktigt stöd för den med-
icinska professionen då njursjukas behov 
och krav skall belysas.

Text Håkan Hedman, förbundsordförande  

i Riksförbundet för Njursjuka,  

hakan.hedman@gothnet.nu
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Uppskattade kostnader för 
en HHD-patient på KS är ca 
195 000 kr/år/pat beräknat på 
fem behandlingar/vecka (för-
brukningsmaterial med trans-
porter ingår). För hembesök, 
ronder, blodprover, vattenprover, 
tillgänglighet på mobil och tek-
nisk service tillkommer 30 000 
kr/år/pat. Totalkostnaden blir då 
ca 225 000 kr/år/patient. (Där-
utöver tillkommer kostnaden 
för maskininstallation i hemmet 
– som betalas av kommunen 
(~10 000–20 000 kr), investering 
för maskin och vattenrening på 

Mobiltelefoner, elinstallationer och andra säker-
hetsfrågor stod i centrum när dialysteknikerna hade sin 
session på Vårmötet. Deltagarna besökte också den nya fri-
stående Garnisonsdialysen som jämfördes med den gamla 
på Universitetssjukhuset.

Återigen fick dialysingenjörer från hela Sverige ett till-
fälle att träffas, denna gång i Linköping på det jubileran-
de vårmötet. Att komma samman och diskutera dagliga 
eller ovanliga frågeställningar med varandra är en viktig 
bit av utvecklingen av dialysverksamheten i Sverige. Att 
samtidigt träffa utställare och leveran-
törer och se vad de kan erbjuda är natur-
ligtvis en lyckad kombination!

Föreningen MTF-D samlade många 
till detta möte, vissa föredrag besöktes 
av uppemot 60 personer. Programmet 
lockade deltagarna med sina dagsaktu-
ella ämnen och intressanta diskussions-
forum. Det var fokus på säkerhet, vilket passar bra med 
tanke på dialysolyckan i staden, för över 20 år sedan. 

Therese Marve från Huddinge talade om riskerna med 
mobiltelefoner. Hon har gjort ett flertal studier1 och mät-
ningar, där hon testat hur trådlös kommunikation, bl.a. 
mobiltelefoni, kan påverka medicinteknisk utrustning. 

Ett högaktuellt ämne är elinstallationerna på dialysav-
delningar. Vilka krav har vi? Vad säger de standards som 
finns? Vilken nivå ska vi lägga oss på? Många av de här frå-
gorna tog Niklas Lundström upp i sitt föredrag. Han vi-
sade på svagheter som finns i dagens installationer och 
berörde ämnen som jordpotentialutjämning, Isolerad 
Terra nät och femledar-system. Mats Karlsson från Dan-
deryd fortsatte med elsäkerhetsproblem och skyddsåtgär-
der för medicinteknisk utrustning, framförallt för dialys-
apparater.

Det var bra att ha de här föreläsningarna som bakgrund 
när de tre stora maskinleverantörerna presenterade sina 
krav och sin syn på elsäkerhet, framförallt vid dialys 

med CDK. Vi lärde oss att anslutningen till vattensyste-
met (RO-vatten och avlopp) gör att den säkrare CF-klass-
ningen inte kan användas på dialysmaskiner och därför 
har patientanslutna delar bara typ B klassning hos dessa. 
Det blev en mycket bra och givande diskussion, och det 
framkom att man framförallt ska tänka på att:

1. om möjligt placera övrig utrustning utanför patient-
området

2. potentialutjämna dialysmaskinen och annan utrust-
ning

3. höja säkerheten genom att isole-
ra all utrustning, t.ex. via IT-transfor-
mator

4. kontrollera utrustningen regel-
bundet vad gäller läckström och jord-
förbindelse

Hela skaran vandrade sedan upp till 
den nya Garnisonsdialysen för ett be-

sök i de fräscha lokalerna i det f.d. regementet. Vi besökte 
även den betydligt äldre dialysen på sjukhuset, som gav en 
bra referens till att bygga dialysavdelning förr och nu.

Till sist fick vi en inblick i den tredje utgåvan av stan-
darden SS IEC 60 601, som kommer till årsskiftet. Ulf Bo-
ström redogjorde kort för förändringarna i standarden, 
bl.a. riskhantering, processtänkande och olika tillägg-
standarder.

Vi behöver ständigt aktualisera säkerheten för patien-
ten, tänka till och se vilka utmaningar och risker vi har 
framför oss. Särskilt när vi bygger nya avdelningar, som 
på ett säkert sätt ska nyttjas av patienter och personal un-

der många och långa behandlings-
timmar i framtiden.
Fotnot: 1En studie är på gång att publice-

ras i tidskriften Anesthesia & Analgesia 
under året. 

» Vi behöver ständigt 
aktualisera säkerheten 
för patienten, tänka 
till och se vilka  
utmaningar och risker 
vi har framför oss.«

Stor uppslutning av  
dialystekniker på Vårmötet 

Text Matts Sjöberg Sahlgrenska Universitetssjuk-
huset, styrelseled. i föreningen MTFD. www.mtfd.se 

MTF-D
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»  Kunskapsbrister kan  
avspegla sig i blodsockerba-
lansen, och undervisning  
i kolhydraträkning bör 
upprepas flera gånger … «

Även Svensk förening för Diabetologi arrangerade i maj 
Vårmöte i Linköping. 

En finsk modell för kolhydraträkning vid insulinbehand-
ling presenterades av Berit Haglund, näringsterapeut vid Hel-
singfors hälsovårdsverk. Som diabetiker bör man kunna be-
räkna måltidens kolhydratinnehåll, och tumregeln är att en 
enhet insulin motsvarar ungefär 10 g kolhydrat som finns i  
t ex 2 dl mjölk, 1 medelstor potatis, 2/3 dl pasta eller ris, 2 tsk 
socker eller i en liten frukt. 

För individuell behandling utreds bakgrundsfaktorer som 
matvanor, motion, typ av arbete, måltidernas sammansätt-
ning och kolhydratinnehåll. Vid träning måste kolhydrat-
mängden provas ut individuellt och insulinet kan vid behov 
behöva minskas. Här nämns riktlinjer som 20 g kolhydrater 
innan träningen om blodsockret är 4–6 mmol/l. Om motio-
nen varar mer än en timme bör 20 g kolhydrat intas med en 
timmes mellanrum. 

En studie presenterades från Mejlans universitetscentral-
sjukhus i Helsingfors. I den deltog 13 
män och 47 kvinnor mellan 16–82 år. 
De hade haft diabetes 0,5–54 år och 
hade ett HbA1C på 8,1–9,5 %. Patienter-
na fick titta på fem olika måltidsbilder 
uppsatta i väntrummet och uppskatta 
måltidernas kolhydratinnehåll. Det vi-
sade sig att en stor del av patienterna i 
hög grad överskattade eller underskattade måltidernas kol-
hydratinnehåll. Kunskapsbrister kan avspegla sig i blodsock-
erbalansen, och undervisning i kolhydraträkning bör uppre-
pas flera gånger; inte som en betungande uppgift utan vara 
en hjälp för patienten. 

Per-Erik Lins föreläste om »Insulinanalogernas plats i da-
gens terapi«, och påpekade att det hela tiden kommer nya in-
suliner. Vi hinner knappt lära oss det ena förrän det kommer 
ett nytt. Under 2005 får vi ett nytt direktverkande (Apidra) på 

marknaden, och Per-Erik Lins menade att industrin verkligen 
måste kunna visa fördelarna med de nya insulinsorterna. 

Erik Moberg fortsatte och beskrev »Behandling av Typ 1«. 
Patienterna tycker genomgående att de 
mår bättre med de nya insulinanaloger-
na med minskad oro för hypoglykemi 
och med känslan av att de har en mer 
tillfredsställande behandling. De di-
rektverkande, måltidsinsulinerna, ger 
en ökad flexibilitet för patienten. Stu-
dier har även visat ett sänkt HbA1C och 

en minskad hypoglykemifrekvens, framför allt för de allvarli-
ga hypoglykemierna, särskilt nattetid. En nackdel med dessa 
är att de har ett snabbt tillslag, planar ut och inte ger så lång 
duration. När det gäller den långverkande insulinanalogen 
Lantus har man däremot inte sett någon förbättring beträf-
fande HbA1c, men däremot sänkt fasteblodsocker. Problemet 
med de långverkande är att det är svårt att planera sitt dygn 
24 timmar framåt, vilket ger en sämre flexibilitet. 

Carl-David Agardh presenterade en studie om hypoglyke-

Räkna kolhydrater  
och få en säkrare  
insulinbehandling
En insulinbehandlad diabetiker ska helst äta en allsidig 
kost och behandlingen bör anpassas individuellt.   

Dietist Frida Algell och diabetessköterska Carina Weidersjö 
Västerås utanför kongresshallen 
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mi, något som patienten fruktar mest av allt, näst efter risken 
att förlora synen. Även hos närstående finns en ängslan för 
att patienten skall få hypoglykemi. Rädslan att t ex bli njur-
sjuk är inte lika stor. Patienter med dåligt reglerad diabetes 
känner symtom först vid högre blodsocker pga. att de har en 
högre tröskel. För att förhindra hypoglykemi måste man job-
ba med prevention t ex genom patientundervisning, indivi-
duell målsättning och insulinregim. Patienten måste alltid 
vara i fokus och man får inte glömma att se hur han mår. I en 
artikel publicerad i Diabetes Care skriver man att hypoglyke-
min i sig inte ger hjärnskada men att man inte kan svara för 
de skador som kan uppkomma vid en eventuell hypoxi.

Docent Per-Henrik Groop från Folkhälsan Research Center 
Helsingfors föreläste om »Vad har FinnDiane-studien lärt oss 
om diabetisk njursjukdom?« Den startade i Finland 1997 och 
är ännu inte avslutad. Där ställde man frågan varför 30–35 % 
av alla Typ 1 diabetiker drabbas av njursjukdom. Beror det på 
gener eller miljöfaktorer eller båda? En bra metabolisk kon-
troll minskar risken för att utveckla nefropati, men det har 
visat sig att de finns risk för anhopning av diabetisk nefropa-

ti i vissa familjer. Diabetes och hypertension hos föräldrarna 
ökar risken för sjukdomen hos barnen. 

Behandlingen av nefropati hos Typ 1 diabetiker är långt 
ifrån optimal och under denna programpunkt tryckte man 
mycket på prevention. Blodkärlen styvnar tidigare hos dessa 
än hos icke-diabetiker, i snitt 15 år tidigare hos kvinnor och 
20 år hos män. Vidare har Typ 1 diabetiker med diabetisk 
nefropati tecken på låggradig inflammation. Det tycks vara 
en kollision mellan miljö och gener som påverkar uppkomst 
av diabetisk nefropati och i Finland ser man en klar ökning 
av nya fall i dialys och transplantation varje år. Målsättning-
en med FinnDiane studien är att identifiera orsaker till diabe-
tisk nefropati och klargöra det patogenetiska förloppet. 

Gastropares presenterades av Hasse Abrahamsson från 
Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det är viktigt att i ett ti-
digt skede utreda patienten med gastroskopi för att utesluta 
andra diagnoser. Misstanken på celiaki bör alltid finnas med 
i utredningen. Vanliga symtom vid gastropares är »uppblåst-
känsla« och hypoglykemi efter måltid, diarréer, illamående 
och kräkningar som kan vara mycket frekventa. Diagnos kan 
ställas med hjälp av scinitigrafi, magsäckstömningstest där 
man med hjälp av röntgen mäter tömningen och ultraljud. 
Behandlingen vid gastropares är bl. a god diabeteskontroll då 
hyperglykemi leder till en försämrad tömning av magsäcken. 
Patienten uppmanas att äta små måltider och tugga maten 
väl och måltiden bör innehålla fett. 

Ett annat behandlingsalternativ är mixtur Erytromycin 
som befrämjar tarmöppning och stimulerar motoriken. En 
fråga från publiken var, hur stor risken är för resistens, och 
svaret blev att det inte är någon fara pga. att dosen är så pass li-
ten och att uppehåll görs med jämna mellanrum. Pacemaker, 
en gastro elektronisk stimulering av magsäcken, är ytterliga-
re ett behandlingsalternativ. Kräkningarna minskar avsevärt, 
HbA1c förbättras och patienten upplever högre livskvalitet.

Patientundervisning var ytterligare en intressant program-
punkt och naturligtvis gick mina tankar till den patientgrupp 
som vi möter i njursjukvården där många är både diabetiker 
och njursjuka. Att få besked om diabetes upplevs ofta svårt 
och kan ta tid att bearbeta och acceptera. Unn-Britt Johansson 
redovisade en pågående studie om kognitiv behandlingstera-
pi och hälsofrämjande stödprogram för typ 1 diabetiker. Man 
vill se vilken effekt stödet har i relation till blodsockermät-
ning. Studien följer en kontrollgrupp och en interventions-
grupp under 1 år, och gruppen består av 6–8 deltagare och 

leds av en diabetessköterska och en psy-
kolog. Man arbetar patientfokuserat och 
problemorienterat och syftet med studien 
är att öka den enskildes förmåga. ■

Text Ann-Charlotte Åhström, diabetes/dialys-

sjuksköterska, Västerås dialysavdelning,  

ann-charlotte.ahstrom@ltv.se

Näringsterapeut 
Berit Haglund, 

Helsingfors

Docent Per-Henrik Groop, 
Helsingfors

Mingel i pausen
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Et godt tilbud til  
skrøbelige patienter
I 1999 havde vi ca. 40 patienter i PD på Skejby Sygehus sva-
rende til ca. 20% af samtlige patienter i kronisk dialysebe-
handling. På baggrund af en analyse af logistik, økonomi og 
specielt den forventede tilgang af patienter i kronisk dialyse-
behandling valgte vi at gøre PD til et fokusområde. I dag har 
vi over 100 patienter i PD svarende til ca. 35% af samtlige di-
alysepatienter.

Et af kernepunkterne i programmet har været implemen-
tering af et program, vi kalder Assisteret APD (AAPD).

Et fransk studie af 144 gamle patienter over 80 år med ter-
minal nyresvigt og kreatinin clearance < 10 ml/min. har vist, 
at de patienter, der kom i dialyse i gennemsnit levede ca. 30 
måneder. Til sammenligning levede de patienter, der ikke 
kom i dialyse kun ca. 9 måneder i gennemsnit. Patienter, der 
levede socialt isoleret, blev sent henvist, var afhængige af 
hjælp fra andre eller havde diabetes, havde større risiko for 
ikke at få tilbudt dialysebehandling. Vort AAPD program er 
rettet mod denne gruppe af skrøbelige ældre patienter, der 

i dag er den hurtigst voksende gruppe af patienter med dia-
lysebehov.

I et nyt stort hollandsk studie af 1 347 patienter med termi-
nal nyresvigt og dialysebehov bad man nefrologerne vurde-
re, om patienterne kunne vælge mellem HD og PD eller om de 
kun var egnede til HD eller PD. Blandt de patienter, der ikke 
kunne vælge frit, fandt lægerne, at 80% kun var egnet til HD 

mens 20% kun var egnet til PD. Det hyppigste argument for, 
at en patient ikke fandtes egnet til PD, var lægens forventning 
om, at patienten ikke selv ville kunne varetage PD behand-
lingen. Ældre patienter havde større risiko for at blive dømt 
til HD. AAPD er et tilbud til disse patienter.

Vi uddanner hjemmesygeplejersker eller sygeplejersker på 
plejehjem til at udføre APD behandlingen eller til at assiste-
re med den del af APD behandlingen, de ældre patienter ikke 
selv kan varetage.

Ca. 70 patienter er startet i AAPD programmet med en gen-
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nemsnitsalder på 73,5 år. Af disse havde 73% mere end 3 kon-
kurrerende sygdomme, 63% levede socialt isolerede, 67 % var 
afhængige af hjælp fra andre, 41 % boede på plejehjem.

Inden beslutningen om AAPD tages, skal vi først have ac-
cept fra patienten og dennes pårørende, men vi skal også 
have accept fra hjemmeplejen. Vi har endnu ikke været ude 
for en hjemmepleje, der ikke ville indgå i opgaven. 

Vi har uddannet 65 teams af hjemmesygeplejersker. 
Uddannelsen består af 2.5 timers teoretisk undervisning i 

deres egne lokaler. Vi lægger vægt på, at der er dag- aften- og 
nattevagter tilstede.

Emner for denne undervisning fremgår af Tabel 1. Vi ud-
leverer vores instrukser og oplæringsmappen. Til sidst sætte 
vi Home-Choice maskinen op, gennemgår alarmer og fejlsøg-
ning og vi viser hvordan man til- og frakobler.

Før patienten kan udskrives til eget hjem eller til pleje-
hjem, skal han have kørt mindst 3 nætters ukompliceret APD 
på sygehuset. APD programmet tilrettelægges, så patienten 
får så få alarmer som muligt. Dette kan indebære at vi i star-
ten sommetider må acceptere en tidal på 50%. 

Det eneste, der kræves af patienten, er, at han kan trykke 
på Stop ved alarmer, samt trykke på kaldeapparatet til hje-
mmeplejen.                

På udskrivningsdagen følger vi patienten hjem. Vi ankom-
mer i god tid før hjemmesygeplejerskerne, så alt er pakket 
ud og sat på plads. Vi kører så en kort APD behandling i hje-
mmet, hvor det er hjemmesygeplejersken, der sætter maski-
nen op, og hvor det er en aftenvagt, der tilslutter patienten, 
mens det er en dagvagt, der kobler patienten fra. Til sidst klar-
gøres Home-Choice maskinen, så den er klar til nattens be-
handling. Den praktiske undervisning i patientens eget hjem 
planlægges til 2.5 time. Mindstemålet med undervisningen 
fremgår af Tabel 2. 

Forudsætningen for at dette AAPD program kan gennem-
føres er, at sygehuset leverer en 24 timers telefonisk rådgiv-
ning og back up til hjemmesygeplejerskerne. I dagtiden leve-
res denne af PD sygeplejerskerne i ambulatoriet. Aften, nat 

og weekend leveres denne af sygeplejerskerne på sengeafde-
lingen.

På trods af den korte oplæring af sygeplejerskerne er frek-
vensen peritonitis blandt AAPD patienterne 1 per 25,6 måne-
der sammenlignet med en per 32 patientmåned hos de øvrige 
PD patienter. Dette må være tilfredsstilende, når man tænker 
på, at mange af patienterne er inkontinente for urin, går med 
ble samt at behandlingen varetages af en stor gruppe sygep-
lejersker med forskellig viden og erfaring: Den forsatte un-
dervisning i de enkelte teams sker ofte fra sygeplejerske til 
sygeplejerske. Ved behov kommer vi tilbage og gentager vo-
res undervisning.  

Patientoverlevelsen hos disse skrøbelige patienter er 48% 
efter 2 år, hvilket er sammenligneligt med overlevelsen for 
de totale PD population i USA. 

Vi mener, AAPD behandling sammenlignet med center HD 
har mange fordele for disse skrøbelige patienter, herunder 
mange livsstilsfaktorer:

• Daglig dialyse.
• Færre restriktioner med hensyn til væske og kost.
• Patienten kan forblive i eget hjem.
• Dagligt besøg af hjemmesygeplejerske. 
• Ambulant kontrol efter behov.
 

Vort AAPD koncept er blevet godt modtaget af hjemmesyge-
plejerskerne, der syntes, de har fået en ny og spændende op-
gave i en travl hverdag. Lige nu arbejder vi på at give dem en 
økonomisk kompensation for deres arbejde. 

Da de ældre også i fremtiden vil være den størst voksende 
gruppe af patienter med dialysebehov, arbejder vi forsat på 
at udbygge vort tilbud til gavn for dem, sundhedsvæsenet og 
samfundsøkonomien. ■

Text specialeansvarlig sygeplejerske Karin Lomholdt, Nyremedicinsk 

afd. C, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus, Danmark,  

karin_lomholdt@hotmail.com

Tabel 1:  
Emner for den teoretiske undervisning:
Hvad er PD?
Anlæggelse af kateter til PD.
Hvordan fungerer PD? Diffusion. Osmose. Konvektion.
Dialysevæsker: Glukosekoncentration. Extraneal. Nutrineal.
Væskebalance.
Kost. Evt. proteintilskud.
Pleje af exit site. Forbindingsskift. Fiksering af PD-kateter.
Peritonitis. Combur-test.
Exit site infektion.
EPO behandling
At leve med PD

Tabel 2:  
Mindstemål for den praktiske undervisning:
Dagvagten skal kunne: Frakoble patienten.
 Veje Patienten.
 Vurdere væskebalance.
 Klargøre Home-Choice maskinen.
 Vejlede og støtte patienten.
 Skifte forbinding over exit site.
 Bestille dialysevarer hjem
Aftenvagten skal kunne:  Tilslutte patienten til Home-

Choice Maskinen.
 Udføre Combur-test.
  Tjekke kaldeapparetur til hjem-

meplejen
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Den 30 maj 1985 bildades Svensk förening för dialyssjuk-
sköterskor (SFS). Den pådrivande kraften var dialysolyckan i 
Linköping och i det första mötesprotokollet kan man läsa att 
utbildning av dialyspersonalen var en av de viktigaste frågor-
na. Man ville »skapa en enhetlig utbildning för dialysperso-
nal inom landet«. Andra frågor man arbetat med under åren 
är vatten (SLS 1987), bemanningsstatistik och vårdtyngdsmät-
ning. När föreningens namn ändrades 1999 till Svensk Nefro-
logsjuksköterskeförening speglade det en ny inriktning och 
ett bredare perspektiv på njursjukvården. 

Borgmästare Eva Joelsson inledde mötet och beskrev en 
stad med lång bildningshistoria. Universitetet som det fram-
står idag har gjort sig känt för nytänkande, inte minst inom 
de medicinska utbildningarna, och var bland de första att an-

vända PBI. Den siste katolske biskopen i Sverige, Hans Brask 
bodde här; det är han som gav namn åt begreppet »brask-
lapp«. Linköping är också Tage Danielssons stad och han står 
staty inte långt från kongress-byggnaden. Tage skrev 1979 
»Om sannolikheten«, en ofta citerad monolog om kärnkrafts-
olyckan i Harrisburg: »det där som hände i Harrisburg, det 
var liksom så otroligt osannolikt, så egentligen så har det 
nog inte hänt«

Lika omöjlig upplevde vi nog dialysolyckan 1983. Överlä-
kare Stefan Melander från Linköpings Universitetssjukhus 
(US), menade att den blev en vattendelare för säkerhetstän-
kandet inom dialysvården i Sverige. Rubriken på anförandet 
var »Säkerhet ur ett vårdperspektiv«. Grunden är ett lokalt 
handlingsprogram och där ska alla vara med. Det ska också 
fi nnas ett avvikelseprogram där man kan anmäla anonymt; 
bort med alla »syndaböcker«! 

Säkerhet inom dialysvården bygger till stor del på ett sä-
kert handhavande av maskinteknisk utrustning. Lars Carls-
son, chef för MTA på Danderyds sjukhus, talade om varnings-
texter och symboler på olika apparatur och i manualer, 
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SÄKERHET 
I FOKUS 
PÅ VÅRMÖTET 
» Ska man lyckas i sitt kvalitetsarbete mås-
te man ha all personal med sig. Det kräver 
en tydlig ledare som vågar ha visioner och 
kan uppmuntra sina medarbetare «, kon-
staterade Stefan Melander när han talade 
säkerhet på årets Vårmöte i Linköping.

43

Eva-Lena Nilsson, vinnare 

av postertävling.

Sjuksköterska 

Cecilia Sundkvist.
Ingengör Lars Carlsson.

Sjuksköterska Johanna Ohlin och dietist Helen Källholm.

 →
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»Säkerhet ur handhavandesynpunkt«. De upplevs ofta som 
jobbiga att läsa. Han menade att tillverkaren har ett ansvar 
för att konstruktionen liksom installationen är säker; bruks-
anvisningarna borde vara en del av konstruktionen.

Från den tidiga hemodialysens sjukhusbundna verksam-
het till dagens aktiva patientbehandling känns steget långt. 
Nu är vi beredda att ge patienterna ett 
större infl ytande över sin behandling 
och att själva bestämma sina dialysti-
der. Emma Herrlander Törnkvist och 
Pernilla Nordenryd från Linköping ta-
lade om »Att arbeta på en självdialysen-
het«. De har 12 patienter som till stor 
del sköter sin behandling själva med 
en viss assistans av personalen. Beman-
ningen kan därför vara låg och verksamheten blir relativt bil-
lig. En enkät som man har gjort visar att ingen patient vill gå 
tillbaka till det traditionella mönstret med 3 ggr/vecka.

Även Susanne Heiwe, sjukgymnast från Karolinska US i Sol-
na gav oss bilden av att patienterna kan vara fysiskt aktiva 
och må bra av det, trots sin kroniska njursjukdom. 

Vi tycker att dagliga dialyser måste var det bästa, men kan 
man hitta evidens för att det verkligen är så? Anneli Håll-
ström och Lena Sederlin från Njurmedicinska kliniken på Ka-
rolinska US i Huddinge presenterade en forskningsöversikt, 
där de hade granskat 29 artiklar om detta ämne. De visade 
att patienter som övergick till dagliga dialyser generellt sett 
mådde bättre, blodtrycket minskade, aptiten och blodvärdet 

ökade trots att EPO-doserna var konstanta eller tom något läg-
re än tidigare. Även samhällsekonomiskt var HD i hemmet att 
föredra. De totala sjukvårdskostnaderna blev lägre eftersom 
antalet dagar för akutvård och öppenvård minskade.

Den tid som föregår dialysbehandlingen, från insjuknan-
de till dialysstart kan variera i längd. Marie Wång och Agneta 

Pagels på Karolinska US i Solna har i ett 
vårdutvecklingsprojekt försökt möta de 
patienter som vill ha både mera infor-
mation och kunskap om sin sjukdom 
men också mera delaktighet i sin be-
handling. I det här numret av Dialäsen 
fi nns en separat artikel om bakgrund 
och resultat. 

Peritonealdialys har ju alltid varit en hembehandling, 
även om fl era sjukhus tidvis erbjöd s.k. IPD (Intermittent PD), 
dvs. att patienten kom tre gånger i veckan och fi ck en behand-
ling i maskin, oftast nattetid. Den kategorin människor fi nns 
numera hemma och för att de ska få en bra dialys krävs hjälp 
från kommunens sida. Njurmedicinska kliniken i Lund som 
har varit framgångsrik med HHD-behandling har även lyck-
ats få ett samarbete med kommunen när det gäller PD-be-
handling hemma, s.k. Assisterad PD. Cecilia Sundkvist som 
är PD-sköterska i Lund sammanfattade sina erfarenheter av 
PD i hemmet. 

Kosten har stor betydelse för alla våra patienter i dialys. 
Ingegerd Järnmark, dietist på US i Örebro har jämfört nutri-
tionsstatus hos PD-patienter med olika metoder för att be-

» Patienter som övergick till 
dagliga dialyser generellt 
sett mådde bättre, blod-
trycket minskade, aptiten 
och blodvärdet ökade.  «

Dietisterna Sigrid Wegener och Ingegerd Järnmark.

Stefan Einhorn.
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stämma deras prognostiska värde. Titeln på hennes framfö-
rande var »Nutritionsstudie på patienter i CAPD behandling«. 
Tretton patienter deltog i hela studien och resultatet visar, 
att PCR är en användbar markör för proteinintag och sam-
tidigt också energiintag om patienten inte är katabol. HGS 
(handgreppsstyrka), ger god uppfattning av muskelstyrka 
och CRP krävs för att eliminera andra 
orsakssammanband med malnutrition 
än dåligt status.

Ulla Winge, PD-sköterska från Upp-
sala, beskrev hur PD-tekniken kan an-
vändas av en annan patientgrupp än 
njurpatienter, nämligen gravt hjärt-
sviktiga med ascites. I Uppsala har 12 
patienter fått PD-kateter inopererad mellan åren 1997 och 
2005. Av dessa hade sex fortfarande behandling. Största skill-
naden mot tidigare var antalet inläggningar som minskat 
drastiskt och att patienterna fi ck ett mera aktivt liv.

I den s.k. Bondepraktikan angavs tiden mellan 23 juli och 
23 augusti som »rötemånaden«, dvs. den tid på året då man 
måste vara extra försiktig med att hantera och förvara mat. 
I våra dagar fi nns en Livsmedelslag som anger hur livsmedel 
ska behandlas. För att få säker mat till dialyspatienterna star-
tade man på Mölndals sjukhus ett program för egenkontroll: 
»›Säker mat‹ till dialyspatienter – ett projekt i livsmedelshygi-
en«. Samma regler ska gälla som för restauranger, caféer och 
matserveringar. Man använde sig av HACCP (Hazard Analysis 
Critical control Point) som verktyg för att få fram säkrare ru-

tiner och förebyggande åtgärder. Idag har man gränsvärden i 
kontrollprogrammet och vet vad man ska göra om något avvi-
ker får det normala. Programmet presenterades av Maj-Britt 
Erlandsson från Mölndal.

Posterutställningen blir som en vilopunkt i programmet, 
intressant och intresseväckande.

Här fanns plötsligt bland de ordinarie 
postrarna av papper en gobeläng gjord 
av tyg, garn och knappar; som beskrev 
»uremiprocessen«. Man kan till och med 
ta på den! Den avbildar patientens väg 
från den första kontakten fram till nå-
gon form av behandling. Det är Dande-
ryds sjukhus som har blivit processorien-

terat, dvs. beskriver patientens väg genom olika specialiteter 
på ett så oväntat vis. Man vill få fram en tydlighet i organisa-
tionen och defi niera vem som har ansvar och vad detta ansvar 
innebär. Förutom Monica Rådström, uremikoordinator, som 
tillsammans med Inga Lill Rikner, sjuksköterska har gjort tav-
lan, medverkade chefssjuksköterska Lena Martin och Kerstin 
Landström-Landegren, som är utbildningssjuksköterska.

Kanske skulle Ingela Oscarssons beräkningar av kostnader 
och vårdbehov för dialyspatienter kunna vara en sidoprocess 
i Danderyds modell?
Vad skall man som nytransplanterad patient tänka på när 
det gäller maten? Sigrid Wegener, dietist på Akademiska 
sjukhuset i Uppsala, menade att matråden till en transplan-
terad patient i stort sett är identiska med en bra diabeteskost. 

»  Största skillnaden mot 
tidigare var antalet inlägg-
ningar som minskat dras-
tiskt och att patienterna 
fi ck ett mera aktivt liv. «

Sjuksköterskorna Annelie Hållström och Lena Sederlin, Huddinge sjukhus.

 →

Doktor Astrid Seeberger.
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»  I Norrköping har övervik-
tiga njursviktspatienter 
haft möjlighet att delta i en 
gruppbehandling. «

Årets utmärkelser
Roche AB stipendium på 20 000:- fördelades på två  
sökande:
• Agneta Andersson, Karolinska sjukhuset i Stockholm, 
som skall undersöka om korta och frekventa dialysbehand-
lingar leder till bättre livskvalitet.

• Annelie Jönsson, Universitetssjukhuset Lund, som hon 
planerar ett arbete som skall belysa livskvalitet hos patienter 
med nefrotiskt syndrom och som behandlats med ACTH.

SNSF:s stipendie på 14 000 kronor gick till Susanne Nar-
gell och Ylva Skogh på hemdialysavdelningen i Uppsala. 
De vill utveckla verksamheten genom att se och lära av in-
ternationella förebilder samt ta del av kunskapen hos andra 
vad gäller behandling- och utbildningsmetoder. Stipendiet 
kommer användas till studiebesök vid två kliniker i Kana-
da där de starkt betonar behandlingsteamets roll, något som 
hemdialysen vid Uppsala Akademiska sjukhus önskar ut-
veckla ytterligare. 

Jansen-Cilags poster-tävling vanns av Eva-Lena Nilsson 
som fick priset för postern »Dagboken som kompetenshö-
jare«. Priset bestod i kongressavgift, resa och logi till nästa 
vårmöte i Stockholm.

Dessutom är det önskvärt att sträva efter att uppnå och bibe-
hålla en bra vikt, fördela måltiderna över dygnet, äta kolhy-
dratrikt, fiberrikt – gärna grönsaker och undvika sötsaker. 
»Varningstriangel« utfärdades för grapefrukt, grapefruktjui-
ce och stjärnfrukt. Annat att tänka på för nytransplanterade 
är noggrann livsmedelshygien – se till 
att maten är fräsch. Vakuumförpackad 
rökt och gravad fisk är ofta märkt med 
för lång hållbarhet och då finns det risk 
för att listeriabakterien frodas där. An-
nat att undvika på grund av bakterier 
är dessertost gjord på opastöriserad 
mjölk, kebab, mjukglass och smörgås-
bord. Och sedan förstås, A och O – ha ett rent kök och kylskåp 
och inte glömma att tvätta händerna! 

Överviktiga patienter måste bli av med sina extra kilon 
innan de blir aktuella för transplantationslistan. I Norrkö-
ping har överviktiga njursviktspatienter haft möjlighet att 
delta i en gruppbehandling – så kallad beteendemodifieran-
de behandling – d.v.s. bli uppmärksamma på hur man gör i 
olika situationer och hur man kan förändra dina vanor. Be-
handlingen har genomförts av dietist Helen Källsholm och 
sjuksköterska Johanna Ohlin som använt boken »Obesitas« 

rekomenderade program (Ingela Melin). I behandlingen in-
gick 16 lektioner som alltid startade med obligatorisk pro-
menad – en snabb och en långsam grupp – därefter vägning, 
mätning av midjemått, gruppsamtal med handledning och 
möjlighet till enskilt samtal. Hur gick det då? Jo – BMI, som 

för alla i gruppen vid start var över 30, 
reducerades hos flertalet. Den största 
vinningen av behandlingen för patien-
ten var förbättrad kondition, kostmed-
vetenhet och viktreduktionen; och att 
träffa andra med samma problematik.

Nutritionens roll i dialysbehandling-
en var Gerd Faxen Irvings ämne. Hon är 

även Årets dietist 2004 och arbetar inom njurmedicin och ge-
riatrisk vård på Huddinge sjukhus. 

Stefan Einhorn, författare och professor i molekylär onko-
logi vid Karolinska Institutet avslutade Vårmötet med att tala 
om goda relationer. Han gav oss »verktygen« för att kunna 
bemöta etiska problem och att den viktigaste enskilda fram-
gångsfaktorn är hur man bemöter varandra. ■

Text Ulla Winge och Pia Lundström. Foto Pia Lundström.

Ny dokumenta-
tionsgrupp vill 
sprida kunskap 
och idéer
Inom SNSF har det bildats en dokumentationsgrupp som 
kommer träffas två gånger per år. Medlemmar är Eva Forsell 
Löwenströmska sjukhuset, Marinanne Karlsmo Lasarettet i 
Ljungby, Susanne Karlsson Södra Älvsborgs Sjukhus, Anna 
Larsson Linköpings Universitetssjukhus.

Vår målsättning i dokumentationsgruppen är att samla in 
och sprida den kunskap och de idéer som finns i ämnet om-
vårdnadsdokumentation, så att fler kan ta del av varandras 
kunskap och material. 

Vår första uppgift är att lägga ut standardvårdplaner från 
hela Sverige på SNSF:s hemsida samt att utveckla nationel-
la riktlinjer för standardvårdplaner. Vi vill även ha frågor och 
uppdrag från medlemmar ute i landet kring ämnet omvård-
nadsdokumentation.

Eva Forsell. eva.forsell@karolinska.se


