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På Nationella Njurkonferensen den 21–22 april i Göte-
borg var det härligt att se det stora antalet och blandning-
en av patienter, anhöriga och personal samlade för ett 
gemensamt intresse – nämligen få möjligheten att upp-
datera eller sprida sina kunskaper i ämnet njurmedicin 
och transplantation. Diskussioner om bland annat dona-
tion kom igång. En Sifo undersökning visar att en stor del 
av Sveriges befolkning idag är positiva till organdonation 
men samtidigt sker få donationer i landet. Varför är det så 
– vad är problemet? Är det för krånglig byråkrati, bristan-
de administration och kunskap, för få intensivvårdsplat-
ser, luddig donationslag eller brist på pengar? Säkert är 
det en kombination av flera olika faktorer som måste rätt-
tas till för att vända trenden med låga donationssiffror. I 
nästa nummer av Dialäsen återkommer vi med en utförli-
gare rapport om vad som togs upp på konferensen. 

I Stockholm uppmärksammades Världsnjurdagen den  
9 mars med presskonferens med representanter från Riks-
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NeoRecormon®

darbepoetin alfa

Placebo

VAS
0 987654321 10

p<0,0001

*

Indikationer: • Anemi vid kroniskt nedsatt njurfunktion hos patienter i dialys. • Symtomatisk renal anemi hos patienter som 
ännu inte erhållit dialys. • Behandling av symtomatisk anemi hos vuxna patienter med multipelt myelom, låg-gradigt non-
Hodgkinlymfom eller kronisk lymfatisk leukemi, som har en relativ erytropoeitinbrist och som erhåller antitumoral behandling. 
(Brist är definierad som för låg serum-erythropoietin nivå i förhållande till graden av anemi.) • Behandling av  symtomatisk 
anemi hos patienter med solida tumörer som behandlas med kemoterapi.

Förpackningar: Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 IE (6x0,3 ml) samt 10.000 och 
20.000 IE (6x0,6 ml). Det finns även en förfylld spruta 30.000 IE (4x0,4 ml) som är avsedd för patienter med multipelt myelom, 
låggradigt non-Hodgkin-lymfom eller kronisk lymfatisk leukemi. Reco-Pen®: Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i 
cylinderampull 10.000 (3 st), 20.000 (3 st) och 60.000 IE (1 st). Multidos: Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 
100.000 IE, 5 ml, injektionsflaska + amp. För ytterligare information: Se produktresumé på www.fass.se.

Referenser: 1. Coiffier B, et al. Pain at the injection site; results of a cross-over study comparing epoetin beta and darbepoetin alfa 
administered subcutaneously in healthy volunteers. Poster 0281. Congress of the European Hematology Association (EHA) Stockholm, 2005. 

Neo_annons2_diala�sen.indd   2 06-04-27   13.49.11

förbundet för Njursjuka och Svensk Njurmedicinsk För-
ening. Årets tema var att tidigt upptäcka, förebygga och 
bromsa njursjukdom. Professionen uppmuntrar till ökat 
preventivt arbete och på Svensk Njurmedicinsk Förenings 
hemsida (1) framhåller ordförande Björn Wikström flera 
viktiga målsättningar för njursjukvårdens förebyggande 
arbete. På hemsidan hittar man också Förslag till nya be-
handlingsriktlinjer för njurpatienter. Här ingår Riktlinjer för 
omhändertagande av patienter med njursvikt, Behandlingsre-
kommendationer vid renal anemi, samt Riktlinjer för hemo- och 
peritonealdialys.

Nu kan du med arbetsledande ställning och medlem-
skap inom Svensk Nefrologsjuksköterskeförening anmä-
la dig till det årliga nätverksmötet Dialäsens Chefsdagar 
(2). Därtill önskar jag dig god läsning både på hemsidor 
och här i Dialäsen. Pia Lundström

1. www.svls.se/sektioner/nm

2. www.dialasen.com
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I en studie av personer som har två nju-
rar med olika bra funktion har Uppsala-
forskare belagt att det räcker med en 
enda datortomografiundersökning för 
att undersöka både funktion och anato-
mi. Resultaten, som nyligen publicerades 
i Acta Radiologica kan leda till att utred-
ning av njurdonatorer blir både säkrare, 
smidigare för donatorn och billigare för 
samhället.

Transplantation med njure från levande donator ger 
bättre resultat på kort och lång sikt, men har nackdelen 
att man opererar bort en njure från en frisk person.

– Det är viktigt att säkerställa att både givaren och 
mottagaren får ett njursystem som fungerar utan pro-
blem efter transplantationen, säger Jonas Wadström, 
transplantationskirurg vid Akademiska sjukhuset och 
forskare vid Uppsala universitet.

För tio år sedan krävdes, efter inledande laboratorie-
prover, ett omfattande utredningsprogram med totalt 
fyra radiologiska undersökningar av den möjlige do-
natorn. Med angiografi undersöktes njurens kärl. Of-
tast finns bara en artär till njuren, men cirka 30 procent 
av befolkningen har fler, vilket är viktigt att känna till 

i förväg. Dessutom innebär metoden att en kateter för 
att kunna spruta kontrastmedel i blodkärlen sticks in i 
ljumskens pulsåder, vilket inte är helt komplikations-
fritt. Nästa steg var att med urografi undersöka njurens 
och urinvägarnas övriga anatomi samt även avslöja even-
tuellt sjukliga förändringar, som till exempel njursten el-
ler cancer.

Därefter gjordes ultraljudsundersökning för att uteslu-
ta tumörer och slutligen ett så kallat renogram då man 
mäter eventuella skillnader i de båda njurarnas funk-
tion med hjälp av isotoper. De senaste årens utveckling 
inom datortomografin har dock inneburit kontinuerliga 
förbättringar, både ur givarens synvinkel och vad gäller 
medicinsk precision. Uppsalaforskarnas nya studie kan 
nu leda till att det räcker med en enda datortomografiun-
dersökning framöver.

– Man får då alla svar efter tio minuter, undersökning-
en är inte så mycket värre än ett blodprov och personen 
kan gå hem direkt, säger Anders Magnusson, professor i 
diagnostisk radiologi vid Uppsala universitet.

Vid datortomografin sprutas kontrastmedel in i en 
ven och inte i ljumskens pulsåder. Kontrasten följs ge-
nom njurar, njurbäcken, urinledningar och urinblåsa. 
Resultatet blir ett stort antal bilder som visar kroppen 
i genomskärning. Varje snitt är endast 0.75 millimeter 

Bättre teknik för  
undersökning av 
njurdonator 

Med hjälp av datortomografi kan 
forskarna få en tredimensionell 

bild av njuren med alla kärl.  
Informationen är viktig vid valet 
av donator, valet av vilken njure 
som ska opereras ut, samt vid 
planering av transplantationen
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och dessa snitt sätts sedan samman till en tredimensio-
nell bild, som kan vändas och vridas fram och tillbaka (se 
bild) i en dator. Tidigare har man dock inte kunnat mäta 
eventuell funktionell sidoskillnad mellan de båda nju-
rarna med datortomografi, utan varit beroende av reno-
gram. Men genom att forskarna i den nya studien un-
dersökt personer med konstaterat olika funktion på sina 
njurar har man kunnat utveckla datortomografin så att 
den nu fungerar lika bra som renogrammet för denna 
mätning.

– Det innebär att man slipper det extra steg med radio-
aktiva substanser som renogrammet innebär. Dessutom 
är resultaten mer tillförlitliga, renogrammet kunde till 
exempel inte kompensera för det faktum att njurarna ofta 
ligger på något olika djup, säger Anders Magnusson. ■

Text Anneli Waara, Uppsala Universitet 

För mer information: Anders Magnusson  

Anders.Magnusson@radiol.uu.se, eller Jonas Wadström  

Jonas.Wadstrom@akademiska.se
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Njurmedicinsk fortsättningskurs 
för undersköterskor
För tillfället pågår i Stockholm en »Njurmedicinsk fort-
sättningskurs för undersköterskor«.

Kursen är på åtta dagar, förlagda till Karolinska Uni-
versitetssjukhuset Huddinge, Solna och på Danderyds 
sjukhus. 

Syftet med kursen är att fördjupa kunskapen inom ak-
tuellt verksamhetsområde, öka den egna yrkeskompeten-
sen, stärka yrkesidentiteten, samt öka förutsättningarna 
att medverka i förändrings- och utvecklingsarbete. 

Nästa kurs för sjuksköterskor och undersköterskor 
startar i början av 2007.

Kursdeltagarna bör ha genomgått »Njurmedicinsk in-
troduktionskurs i Stockholmsregionen«. 

Kommande kurser:
»Njurmedicinsk introduktionskurs i Stockholmsregionen för 
undersköterskor och sekreterare«. 25–29/9 2006 på Karolin-
ska Universitetssjukhuset Solna.

»Njurmedicinsk introduktionskurs i Stockholmsregionen för 
sjuksköterskor«. 27/11–1/12 2006 på Karolinska Universitets-
sjukhuset Huddinge.

För mer information kontakta:
Maud Gyberg, maud.gyberg@karolinska.se  

Ulla Holm, ulla.e.holm@karolinska.se

Pia Johansson, pia.johansson@karolinska.se  

Kerstin Lundström Landegren, kerstin.lundstrom@ds.se

Två svenska föreläsare  
till EDTNA/ERCA i Madrid
EDTNA/ERCA:s konferens med temat Prevention, Care and 
Management of Renal Disease, hålls i Madrid, 8–11 septem-
ber, 2006. Ett väl valt tema med tanke på att 1.1 miljoner 
människor över vår värld vid sekelskiftet krävde någon 
form av behandling för end stage renal disease (ESRD). En-
ligt evidens sker en årlig ökning med i snitt sju procent. 
Om denna trend fortsätter kommer siffran att uppnå 2 
miljoner människor med ESRD år 2010. 

Lördagen den 9 september kommer att fokusera på 
»Prevention«, söndagen på »Care and Management« och mån-
dagen på »Infection and the World-vide Spread of Disease«.

Sverige har i år har fått två gästföreläsare inbjudna till 
programmet, Naomi Clyne – verksamhetschef på Söder-
tälje sjukhus och Susanne Heiwe – sjukgymnast på Karo-
linska universitetssjukhuset. Båda kommer att föreläsa 
på lördagen och ingår i gruppen »A Multidisciplinary Ap-
proach«. 

Totalt hade 228 abstracts skickats in till konferensen 
varav sex kom från Sverige. Flest kom från Turkiet (34) 
och England (31). 

Öppningsceremonin hålls fredagen den 8 september 
kl. 18.00 och direkt efter öppnar utställningshallen. Fem 
parallella föreläsningar och workshops finns att välja 
mellan under de tre kongressdagarna. 

Jag hoppas att många ska få chansen att åka till EDTNA/

ERCA:s konferens i Madrid. Genom att träffa gamla kon-
takter och skapa nya, genom att ta till oss och dela med 
oss av kunskap och erfarenheter kan vi möjliggöra ett 
bättre liv för våra njursjuka patienter. 
Text Eva-Lena Nilsson, Key Member, Sweden.  

E-post: eva_lena.nilsson,@telia.com
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I »Livet som gåva« samverkar patientfören-
ingar och profession för donation av organ 
och vävnader. Gruppen vill genom opini-
onsbildning göra allmänheten och besluts-
fattarna uppmärksamma på behov av och 
de goda effekterna av organdonation. 

Samverkansgruppen sattes samman september 1997 och 
medlemmar är 15 olika organisationer som på något sätt 
kommer i kontakt med transplantationsverksamhet. Huvud-
uppgiften är att leda opinionsbildningen i landet och vara 
lobbyorganisation för donation av organ och vävnader.

En onsdagskväll i slutet av mars samlades ett tjugotal re-
presentanter för samverkansgruppen till årsmöte i Stock-
holm. Under 2005 har man framförallt satsat på utbildnings-
projektet »Ett ämne om livet« och aktiviteter i samband med 
den Internationella Donationsdagen den 14 oktober.

Sedan 2003 delas ett hedersmedlemskap ut i samband med 

den. Medlemskapet ges till en person som under »lång tid vi-
sat ett personligt engagemang för donation och vävnader«.

Projektet »Ett ämne om livet« påbörjades våren 1999 då 
samverkansgruppen skickade in en projektansökan till All-
männa arvsfonden. Syftet var att ta fram ett utbildningspa-
ket för gymnasieelever gällande organdonation. Under våren 
2004 utvärderades projektet med en interventionsgrupp och 
en kontrollgrupp bland gymnasieelever. Det visade att både 
kunskaper och attityder till organdonation var signifikant 
mer positiv hos de elever som tagit del av utbildningen än de 
som inte hade det. En betydligt högre andel av de elever som 
fått information via »Ett ämne om livet« har tagit aktiv ställ-
ning för donation genom att antingen meddela sina anhöri-
ga eller skriva på donationskort.

Under 2005 har man skickat ut informationsmaterial, som 
bland annat innehåller filmen »Chansen«, till de skolor som 
önskat det. Man planerar, om det finns ekonomiska förut-

Opinion för donation

Nederst t. v: Håkan Hedman, ordf. i Livet som Gåva, Åsa Welin, verksamhetschef Donationsrådet, Margareta Linder, ledamot i Livet 
som Gåva (njurmedicinare i Falun). Överst t. v: Johan Järnesund, informatör Donationsrådet, Lars-Åke Pellborn, ledamot i Livet som 
Gåva, Annika Tibell, vice ordförande i Livet som Gåva, Hans-Gösta Ricknell, ledamot i Livet som Gåva.



· 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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sättningar, att göra materialet mer lätthanterligt genom att 
till exempel lägga allt på en DVD. Hemsidan kommer också 
att uppdateras så att hela materialet kan laddas ned direkt, 
men redan nu kan man ladda ner faktablad. Inför kommande 
verksamhetsår planerar man att fortsätta sprida information 
till skolor, allmänhet och journalister. En 020-linje (020-29 28 
28) har etablerats för att besvara frågor. Man kommer också 
att delta i kommande referensgrupper inom Donationsrådet. 
Informatörer kommer att utbildas inom de olika medlems-
organisationerna.

Tillgången på organ både från avlidna och levande donato-
rer ökar. 90 procent av Sveriges befolkning ställer sig nu po-
sitiv till organdonation enligt en Sifo-undersökning som »Li-
vet som gåva« utförde under hösten 2005. Nya metoder och 
kunskaper om transplantation gör att man nu till exempel 
kan transplantera över blodgruppsgränser och att man kan 
ta tillvara organ på ett effektivare sätt. Trots det råder brist 

på organ och vävnader, och Sverige ligger fortfarande långt 
efter övriga Europa.

Det av regeringen nyligen tillsatta Donationsrådet repre-
senterades på årsmötet av Åsa Welin och Johan Järnesund. 
Donationsrådet, som startade augusti 2005, tog då bland an-
nat över projektet »Livsviktigt«, som genomfört omfattande 
informationsinsatser de senaste åren. Syftet med rådets arbe-
te är både att bibehålla och att öka donationsfrekvensen i lan-
det. Till en början kommer man att inrikta sig på information 
till sjukvårdspersonal.

»Livet som gåva« utför ett angeläget ar-
bete. Verksamhetsutskottet är engagera-
de i sin uppgift, något som illustreras av 
att samtliga sittande ställer upp för om-
val. Samarbetet mellan patientförening-
ar och profession ger verksamheten styr-
ka. ■
Text och foto av Anna-Lena Byström

www.livetsomgava.nu, www.ettamneomlivet.nu
Nominera 2006 års hedersmedlem senast den 1/9,  
info@livetsomgava.nu

» 90 procent av Sveriges befolkning ställer 
sig nu positiv till organdonation enligt en 
Sifo-undersökning som › Livet som gåva ‹  
utförde.«
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Överläkare Annette Bruchfeld på njurmedicinska klini-
ken, Karolinska universitetssjukhuset/Huddinge tillbringar 
nu ett postdok år hos professor Tracey i USA för att lära sig 
mer om olika metoder för att studera bland annat en ny cy-
tokin, HMGB-1. Här berättar hon om sitt arbete:

Wegeners granulomatos och mikroskopisk polyangit till-
hör gruppen ANCA-associerade sjukdomar och är allvarliga 
nekrotiserande inflammatoriska vasku-
litsjukdomar vilka i hög utsträckning 
drabbar njurarna. Prevalensen (antalet 
individer med sjukdomen i samhället) 
är ungefär en på 10 000–15 000 perso-
ner och ökar med stigande ålder. Be-
handlingen är för närvarande kraftigt 
immunhämmande behandling med 
högdoskortison och cellgiftsbehand-
ling initialt. Därefter behandlas patien-
ter med lägre doser av immunhämmande läkemedel under 
längre tid för att förhindra återfall. Många svarar till att bör-
ja med bra på denna behandling men komplikationsrisker 
såsom allvarliga infektioner förekommer. Sjukdomarna är 
dock ofta av kroniskt och återkommande karaktär. Upprepa-
de behandlingar medför risker för långtids-komplikationer 
och toxicitet, med en ökad risk för organskador och maligni-

tet. Många patienter blir slutligen dialyskrävande. Behovet 
av effektiva och mindre toxiska behandlingar vid vaskulit-
sjukdomar är därför stort (1). 

I Sverige behandlas tusentals patienter med dialys, vilket 
innebär en omfattande inskränkning i patientens liv och en 
betydande kostnad för samhället. Överdödligheten hos dialys-
patienter, oftast i hjärtkärlsjukdom, är jämfört med normal-

befolkningen hög. I studier, där bland 
annat njurmedicinska kliniken vid Karo-
linska universitetssjukhuset/ Huddinge 
varit drivande, har man konstaterat att 
dialyspatienter ofta är både inflammera-
de och malnutrierade troligen sekundärt 
till proinflammatorisk miljö som delvis 
är ett resultat av terminal njursjukdom 
men troligen också dialysbehandling i 
sig (2). Att närmare undersöka och finna 

nya mer specifika faktorer, såsom cytokiner (signalmolekyler 
mellan immunsystemets celler) och i kliniska studier pröva 
blockad av dessa eller annan behandling för att påverka prog-
nosen i dialys, är ett viktigt forskningsområde.

Jag har fått möjlighet att tillbringa ett år som post-doc 
hos professor Kevin Tracey vid Feinstein Institute of Medi-

Jämfört med normalbefolkningen är dödligheten hos dialyspatienter hög. En av  
orsakerna till detta är att det hos uremiker är vanligt med en låggradig inflammation. 
Genom att blockera specifika faktorer såsom cytokiner – signalmolekyler mellan  
immunsystemets celler – kan kanske prognosen för patienter i dialys förbättras. 

NY BEHANDLING I FRAMTIDEN?

Inflammatoriska  
markörer  
hos njursjuka

» Upprepade behandlingar 
medför risker för långtids-
komplikationer och toxici-
tet, med en ökad risk för 
organskador och malignitet. 
Många patienter blir slutli-
gen dialyskrävande.  «

 →
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HMGB-1 mäts idag med en komplicerad 
metod. Förhoppningen är att nya mer prak-
tiska och snabba metoder såsom ELISA 
(enzyme-linked immunosorbent assay) ska 
kunna utvecklas i framtiden. 
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cal Research, North Shore University Hospital, Manhasset, 
New York. Professor Tracey är en framstående internatio-
nellt känd forskare inom området inflammation vid infek-
tion, septisk chock, stroke och autoimmuna sjukdomar. In-
stitutet finansieras i huvudsak av den amerikanska staten 
och privata donationer och är forskningsmässigt mycket 
framgångsrikt. På professor Traceys eget laboratorium, La-
boratory of Biomedical Science, är 25 forskare anställda. Här 
studeras bland annat cytokiners betydelse vid systemisk in-
flammation. Man upptäckte tidigt TNF-alfas inflammatoris-
ka aktivitet vid icke-maligna sjukdomar vilket ledde till be-
handling med TNF-alfa inhibitorer som 
idag är standardbehandling vid högak-
tiv reumatoid artrit (RA) och inflamma-
torisk tarmsjukdom (3).

HMGB-1 och inflammation
På senare år har man vid institutet iden-
tifierat en ny cytokin – High mobility 
group box 1 protein (HMGB-1). Detta protein som binds till 
DNA i cellkärnor har viktiga funktioner vid celldelning och 
tillväxt. I normalfallet ska det endast återfinnas där. Vid in-
flammation har man dock funnit HMGB-1 i cellers cytoplas-
ma, det vill säga utanför cellkärnan och även utanför celler-
na. HMGB-1 verkar i den inflammatoriska processen genom 
att frigöras från skadade nekrotiska celler och aktiverade im-
munceller såsom makrofager och monocyter. HMGB-1 är en 
relativt sen mediator (12–24 timmar) jämfört med andra cy-
tokiner som TNF-alfa vilket upptäckts vid försök med endo-
toxinmedierad sepsis (blodförgiftning). HMGB-1 har kanske 
därför större betydelse vid senare faser och komplikationer 
av akut inflammation och kanske också kronisk sådan. Man 
har djurexperimentellt kunnat visa ett skydd mot död med 
hjälp av antikroppar mot HMGB-1 i en sepsismodell som haft 

Infektion, skada  
inflammatorisk signal

Cellkärna

Intracellulärt HMGB-1=
Transkriptionsfaktor

Sepsis, RA, ischemi 
Dialys? Vaskulit?

TNF-alfa HMGB-1

Systemisk  
inflammation

Extracellulärt HMGB-1=
Inflammatorisk cytokin

effekt även om antikropparna givits senare än vid infektions-
tillfället (4). Någon sådan positiv effekt har man aldrig kun-
nat visa med antikroppar mot TNF-alfa. 

Mätning av HMGB-1 
HMGB-1 mäts för närvarande med en tämligen komplicerad 
biokemisk metod, Western blot. Proteinet separeras ut ef-
ter storlek från serum eller vävnad på en gel med hjälp av 
elfores. Sedan för man över proteingelen till ett membran 
där man blockerar icke-specifik bindning av andra proteiner 
med vanligt mjölkprotein. Därefter behandlas membranet 

med antikroppar mot det kända protei-
net, i detta fall HMGB-1, som sedan kan 
detekteras efter framkallning och fo-
tografering och slutligen kvantifieras. 
Förhoppningen är att nya mer praktis-
ka och snabba metoder såsom ELISA (en-
zyme-linked immunosorbent assay) ska 
kunna utvecklas i framtiden. 

HMGB-1 och autoimmun sjukdom
Vid autoimmun sjukdom är HMGB-1 framför allt studerat i 
djurmodeller av RA. Man har nyligen visat att HMGB-1 pro-
duceras lokalt i inflammerade leder, att HMGB-1 medför in-
flammation om det tillförs friska leder samt att terapier som 
blockerar HMGB-1 förhindrar progression av artrit hos gna-
gare (5). 

Signifikant förhöjda nivåer av HMGB-1 konstaterades nyli-
gen i en studie hos ett antal patienter med ischemisk hjärt-
sjukdom som akut koronart syndrom och cerebral ischemi 
såsom stroke eller TIA (transitorisk ischemisk attack) jämfört 
med friska kontroller (6). Man planerar nu att följa patienter 
med dessa diagnoser under sex månader för att se om HMGB-
1 också har ett prognostiskt värde.

» Vid inflammation har man 
dock funnit HMGB-1 i cel-
lers cytoplasma, det vill 
säga utanför cellkärnan och 
även utanför cellerna.«



Referenser
1. Watts R, Harper L, Jayne D, Levy J, Pusey C, Savage C et al. 

Translational research in autoimmunity: aims of therapy in vascu-
litis. Rheumatology 2005;44(5):573-6

2. Stenvinkel P, Ketteler M, Johnson RJ, Lindholm B, Pecoits-Filho 

R, Riella M et al. IL-10, IL-6, and TNF-alpha: central factors in the 
altered cytokine network of uremia – the good, the bad, and the 
ugly. Kidney Int 2005;67(4):1216-33

3. Tracey KJ, Fong Y, Hesse DG, Manogue KR, Lee AT, Kuo GC 

et al. Anti-cachectin/TNF monoclonal antibodies prevent septic 
shock during lethal bacteraemia. Nature 1987; 330: 662-664 

4. Yang H, Ochani M, Li J, Qiang X, Tanovic M, Harris HE et al. Re-
versing established sepsis with antagonists of endogenous high-
mobility group box 1 . Proc Natl Acad Sci U S A 2004;101(1):296-

301

5. Andersson U, Tracey KJ. HMGB1 as a mediator of necrosis-in-
duced inflammation and a therapeutic target in arthritis. Rheum 

Dis Clin North Am 2004;30(3):627-37, xi.

6. Goldstein R S, Gallowitsch-Puerta M, Yang L, Rosas-Ballina M, 

Huston J M, Czura C J et al. Elevated high mobility group box-
1 (HMGB-1) levels in patients with cerebral and myocardial 
ischemia. Shock. In press.

Stöd njurmedicinsk forskning

Stiftelsen för Svensk Njurmedicinsk
Forskning och Utbildning har till uppgift
att stödja forskning som syftar till att
förebygga njursjukdomar och förbättra
behandling av akuta och kronisk
njursjukdomar.

Stöd fortsatt forskning rörande
njursjukdomar genom en gåva till
stiftelsen.

Stiftelsen står under tillsyn av Läns-
styrelsen i Stockholms län.

Bidrag ur denna stiftelse utdelas årligen till
yngre forskare efter annonsering i
Läkartidningen.

Plusgiro 19 52 12 - 6

Det finns således en stor utvecklingspotential när det gäl-
ler studier av HMGB-1 och andra mediatorers roll och block-
eringen av dessa vid systemiska inflammatoriska sjukdomar 
och andra inflammatoriska tillstånd. 

Kliniska studier
Mitt mål har under detta post-doc år har varit att lära mig 
metoder med syfte att initiera studier för att undersöka be-
tydelsen av HMGB-1vid inflammatorisk njursjukdom och vid 
kronisk dialysbehandling för att tillämpas i Sverige. Detta ar-
bete har till viss del redan påbörjats här i USA och samarbe-
tet med den amerikanska gruppen kommer att fortgå även 

då jag återvänder till Sverige. Vi har tillgång till prover från 
dialyspatienter, kroniskt njursjuka och friska kontroller där 
bland annat HMGB-1 kommer att mätas. Professor Tracey har 
även nyligen initierat ett forskningsprojekt med syfte att stu-

dera ytterligare nya pro-inflammatoriska 
mediatorer vid dialysbehandling och ef-
fekten av blockering av dessa. Min för-
hoppning är att samarbetet kommer att 
kunna leda till kliniska studier i framti-
den i Sverige. ■
Text Annette Bruchfeld, Överläkare och Medi-

cine doktor. E-post: Annette.Bruchfeld@ki.se
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Elisabeth är i Stockholm över en dag för att föreläsa om 
standardvårdplaner när vi träffas med anledning av att hon 
inom kort ska avgå som ordförande i SNSF. Dagen innan har 
hon kommit hem från USA och borde alltså vara trött av jet-
leg, men är som ett energiknippe. 

– Mitt yrkesliv har förändrats mycket sedan jag blev chef. 
Det är framförallt därför jag nu inte ställer upp till omval. 
Dessutom tror jag att det är lagom att en och samma person 
har en förtroendepost mellan fyra och sex år, jag har suttit 
åtta så det känns rätt att avgå nu, säger Elisabeth. 

Mycket har hänt sedan Elisabeth 1999 blev ordförande ge-
nom ett fyllnadsval. Hon hade då varit med i styrelsen som 
suppleant något år och visste både att det fanns en del mål 
uppsatta och framförallt att det fanns potentialer. Funktio-
nen för en chef och ordförande är att vara katalysator.

– Man ska lyfta fram andra och få dem engagerade. Det lig-
ger en styrka i att vara många och det gäller att decentralise-
ra arbetet, säger Elisabeth.

 Den största uppgiften från början blev alltså att försöka 
höja medlemstalet som då var 200.

Medlemshöjande åtgärder var bland annat att byta namn 
från Dialyssjuksköterskeföreningen till Svensk Nefrologsjuk-
sköterskeförening, man skaffade en ny logotyp och en med-
lemspin togs fram. Medlemsavgiften har hela tiden varit låg. 
Medlemsantalet är i dagsläget 760.

Redan när Elisabeth tillträdde låg de olika arbetsgrupper-
na i startgroparna och nu finns ett antal välfungerande själv-
ständiga grupper med medlemmar från hela landet. PD-grup-
pen (peritonealdialysgruppen) har funnits ända sedan 1997, 
hemHD-gruppen, accessgruppen och uremikoordinatorerna 
har varit igång några år. Accessgruppen har haft två nationel-
la möten, det senaste i oktober 2005. Arbetsgrupper för nutri-
tion, smärta och dokumentation har kommit igång först nu.

NU LÄMNAR  
ELISABETH  
KLUBBAN VIDARE

– Det är viktigt att man har ett tydligt uppdrag för en grupp, 
för att arbetet ska kännas motiverat, menar Elisabeth.

En annan tung hörnsten redan från början var frågan om 
vidareutbildning. För detta fanns redan en arbetsgrupp och 
2002 drog första 20-poängsutbildningen igång i Skövde och 
i Stockholm. Det är tyvärr den enda som har genomförts, för 
närvarande ligger den nere på grund av bristande ekono-
miskt stöd. SNSF har länge kämpat för att bli en egen specia-
litet men det finns ett riksdagsbeslut på att befintliga utbild-
ningsspecialiteter är de som ska gälla.

På flera håll i landet har man 10-poängsutbildningar och 
innehållet läggs upp på liknande sätt. Tanken är att man ska 
ha läst ungefär samma ifall det skulle bli möjligt igen att 
komplettera upp till 20 poäng. Det finns en ram för vad 20-
poängsutbildningen ska innehålla. 

På det senaste vårmötet i Linköping 2005 riktades myck-
et uppmärksamhet mot utbildningar och man skickade med 
julbrevet förra året ut en enkät till föreningens medlemmar 
för att kartlägga utbildningsbehovet.

– Kanske ska man skapa en online-utbildning, säger Elisa-
beth och kan se många fördelar med det. Då får man verk-
ligen en enhetlig nationell utbildning och dessutom är det 
lättare att studera även om man bor långt från en utbild-
ningsort.

Överhuvudtaget satsar föreningen på att bli alltmer inter-
netrelaterad. Hemsidan har utvecklats mycket under åren 
och tanken är den ska utnyttjas mycket mer som forum för 
medlemmarna. Här ska man till exempel kunna följa arbets-
gruppernas arbete och lägga upp olika PM.

Som en uppvärmning i utbudet av utbildningar gick en för-
sta officiell utbildning av stapeln 2001.

– Vi turnerade runt med det så kallade »njurtåget« och led-

Efter åtta år lämnar nu Elisabeth Fransson ordförandeskapet 
i Svensk Nefrologsjuksköterskeförening, SNSF. Det har varit 
intensiva år som givit tydliga resultat både inom föreningen 
och inom vården av njursviktiga patienter. 
Elisabeth avgår just när det är som bäst men hon gör det 
med blicken stadigt riktad framåt. 

 →
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de utbildning på fyra platser i landet. Kursen kallades »För-
djupningskurs för sjuksköterskor inom njurmedicinsk vård« 
och var i samarbete med Svensk Njurmedicinsk förening 
(SNF) och ett läkemedelsföretag.

Hösten 2002 hölls också de första Chefsdagarna på initia-
tiv av Pia Lundström. Ihop med henne har hela tiden funnits 
ett gott och ovärderligt samarbete.

En annan populär utbildning som tog sin början 2003 är 
»Bli expertsjuksköterska«. Deltagarna träffas under två dagar 
vid fyra tillfällen, ett per termin, för högklassiga föreläsning-
ar och etablerande av nya kontakter. Den första kursen avslu-
tades hösten 2005, och en ny startar våren 2006.

Vårmötena är en naturlig samlingspunkt och avstamp för 
olika epoker i föreningen. Elisabeth berättar med entusiasm 
om dem alla, men det finns några årtal som utkristalliserar 
sig som lite mer speciella.

I Umeå 2000 kom en slags vändpunkt. Medlemsantalet hade 
då stigit till 471, alltså mer än dubblerats på ett år. SNF hade 
tryckt upp en skrift, »Vård av patient med njursjukdom«, och 
SNSF fick förfrågan om de ville köpa in den. Det blev början till 
ett nära samarbete mellan läkare och sjuksköterskor. Sedan 
Umeå har även dietisterna förlagt sitt årsmöte till vårmötet, 
liksom dialysfarmaceuterna, sjukgymnasterna och tekniker-
na. Vartannat år genomförs mötet tillsammans med läkarna.

– Teamet runt patienten är ryggraden i vården, menar Eli-
sabeth.

På vårmötet i Skövde 2001 redovisades en bemanningsen-
kät som tidigare hade skickats ut. 

Diskussionen runt detta fick en nyansering då man fokuse-
rade mer på att bemanna utifrån patientens vårdbehov. Man 
kunde vända på det statiska tänkandet att strikt bemanna 
med ett visst antal personal per patient, istället för att titta 
på det faktiska vårdbehovet.

Och så Malmö 2004. Hela styrelsen hade hösten 2003 va-
rit på EDTNA möte i Birmingham och hämtat inspiration om 

självdialys. En workshop planerades i samarbete med SNF i 
anslutning till vårmötet. Ambitionen var att det skulle kom-
ma 200 deltagare men det kom över 400. Och här kom vänd-
punkten med stort V, nu hamnade äntligen patienten och pa-
tientens resurser i centrum för vården. Ordet självdialys blev 
ett mer använt begrepp. I begreppet självdialys inkluderas 
både självhemodialys och PD.

– Det finns mycket att lära av PD-sköterskorna. De har en 
mycket lång erfarenhet av att träna patienter och stötta dem 
till egenvård, säger Elisabeth.

Efter åtta år kan bara konstateras att Elisabeth har åstad-
kommit väldigt mycket för SNSF:s utveckling. Vad driver hen-
ne?

– Det är framförallt att arbeta för att förbättra vården för 
patienten, men även att synliggöra nefrologsjuksköterskan, 
säger Elisabeth. 

Elisabeth berättar också med stolthet och glädje om hur 
sjuksköterskorna har börjat synas alltmer de senaste åren. På 
vårmötet 1999 föreläste i stort sett inga sjuksköterskor med-
an det nu är en självklarhet. På internationella kongresser 
föreläser svenska sjuksköterskor fortfarande förhållandevis 
sällan. En orsak till detta är möjligen att man drar sig för att 
föreläsa på engelska, men Elisabeth hoppas att även den tren-
den ska vända. Det är viktigt att föreningen vänder sig utåt EU 
för fortsatt samarbete och utveckling.

Allt arbete i styrelsen och föreningen är ideellt. Detta är 
också ett av skälen till att föreningen nått så här långt. Här 
menar Elisabeth att det finns en poäng med att vara nära det 
dagliga arbetet. Engagemanget kräver dock en förstående ar-
betsgivare.

– Så fort någon får betalt förändras synen på arbetsinsat-
sen. Här arbetar nu människor som har ett genuint intresse 
för det uppdrag de tagit på sig.

– Styrelsearbetet är dessutom roligt, hade det varit tråkigt 
hade jag slutat för länge sen, säger Elisabeth. 

» Man är spindeln i nätet, 
det gäller att lyssna till en 
idé, förstå den och sedan 
bana mark. Och att våga 
fatta beslut och säga › nu 
gör vi så här ‹. «
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– Det som möjligen är tungt är det praktiska arbetet. För-
eningen är nu märkbart stor och det tar mycket tid i anspråk 
att till exempel få iväg 760 kuvert.

Elisabeth lämnar över en förening som befinner sig i topp, 
med självständiga arbetsgrupper, god ekonomi och många 
medlemmar. Men det är inte för att slå sig till ro hon avgår 
utan hennes engagemang för att utveckla både vård och sjuk-
sköterskans roll fortsätter.

Sedan fyra år tillbaka är hon vårdenhetschef på dialysav-
delningen vid NÄL i Trollhättan. 

Det är en stor avdelning med 95 patienter i hemodialys, in-
klusive självdialysenheten, och 40 peritonealdialyspatienter. 
Avdelningen är en tydlig och lärande organisation där man 
inte är rädd att ta in ny kunskap för att omsätta i praktiken. 

Ordförandeskapet har givit henne många bra erfarenheter 
som hon har användning för i sitt chefskap.

– Man är spindeln i nätet, det gäller att lyssna till en idé, 
förstå den och sedan bana mark. Och att våga fatta beslut och 
säga »nu gör vi så här«.

Dokumentationen ligger henne varmt om hjärtat och hon 
deltar i utformandet av »Nationella riktlinjer för dokumenta-
tionen för omvårdnad av njursjuka patienter«. Elisabeth me-

nar att det är hög tid att man försöker få även den tysta kun-
skapen på pränt.

– Det är viktigt att kvalitetssäkra vården för våra patienter så 
att de får samma vård oavsett erfarenhet och kompetens hos 
sjuksköterskan. Ett sätt är att använda standardvårdplaner.

Hon påminner om att det nu är 21 år sedan patientjournal-
lagen instiftades men fortfarande är dokumentationen långt-
ifrån optimal. Både erfarna och nyutexaminerade sjuksköter-
skor brister här. Elisabeth är en efterfrågad föreläsare när det 
gäller standardvårdplaner, och det är tydligt att både behov 
och intresse är stort. 

Med siktet riktat mot nya mål fortsätter nu Elisabeth sitt 
engagerade arbete. Närmast i tiden ligger bland annat att ut-
veckla en dialysfilial.

Elisabeth har varit med och initierat ett förslag till att orga-
nisera och driva en sjuksköterskeledd dialysfilial vid Ström-
stads sjukhus som kommer att premiäröppnas till sommaren. 
I första hand för att tillgodose det egna upptagningsområ-
dets behov men också för att utveckla en gästdialysverksam-
het året runt. Enheten är mycket vackert belägen och varje 
dialysplats kommer att ha havsutsikt. ■
Text Anna-Lena Byström

» Det är viktigt att 
kvalitetssäkra vården 
för våra patienter så 
att de får samma 
vård oavsett erfaren-
het och kompetens 
hos sjuksköterskan.«
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COPING-
STRATEGIER  
VID KRONISK  
NJURSJUKDOM
Att kunna anpassa sig till stressfyllda situationer är avgö-
rande för att utvecklas, bibehålla hälsa och normala funk-
tioner. Begreppet coping beskrivs av Lazarus som kognitiva 
och beteendemässiga förändringar för att en person ska kun-
na hantera inre och yttre krav - stressorer. Krav som av perso-
nen uppfattas överstiga dennes resurser utlöser olika typer 
av copingstrategier. Vid den primära bedömningen görs en 
uppskattning av situationen samt en värdering av betydel-
sen av denna för personen. Vid den sekundära bedömningen 
görs en uppskattning av möjligheten att kunna hantera situ-
ationen. Här görs en värdering utifråntidigare erfarenheter 
och kunskaper om detta. Dessa bedömningar leder till oli-
ka sätt att hantera situationen. Metoder att hantera situatio-
nen kan delas in i problemfokuserade och känslofokuserade 
copingstrategier. Vid problemfokuserad coping används en 
problemlösningsprocess. Den inleds med att problemet defi-
nieras, varpå alternativ för att lösa detta bedöms utifrån hur 
de påverkar personen positivt och negativt. Slutligen väljs en 
åtgärd. Känslofokuserade copingstrategier är inte inriktade 
på att lösa problemet, utan snarare hur personen förhåller 
sig till det. Dessa strategier består främst av tankeverksam-
het och kan till exempel innebära att undvika att tänka på 

problemet, att distrahera sig genom 
fysisk aktivitet eller att uttrycka sina 
känslor.

Det mönster med vilket en person med 
kronisk sjukdom hanterar sin situation 
kan sägas vara personens copingstil. Co-
pingstilen förändras i relation till situationens 
utveckling och kan delas upp i tre kategorier: 
approach (närmande), avoidance (undvikande) och 
nonspecific defense (ospecifikt försvar). Approach och 
avoidance kan sägas vara på motsatta sidor av ett konti-
nuum, och en persons copingstil rör sig över detta coping-
kontinuum (Fig 1).

Figur 1.
Copingkontinuum

    Nonspecific defenders
Approach _________________________________________ Avoidance 
 (Miller 1992, sid.23.)

Att drabbas av kronisk sjukdom innebär en 
livslång anpassningsprocess. Personen behöver 
lära sig att hantera inte bara de fysiska  
förändringar sjukdomen innebär, utan också 
medföljande psykosociala påfrestningar. För att 
anpassa sig till en annorlunda livssituation  
utnyttjar individen ett antal känslo- och  
beteendemässiga handlingar — copingstrategier. 

 →



DIALÄSEN 3.2006 21

A
N

N
A

 S
V

A
N

F
E

L
D

T



DIALÄSEN 3.200622

Approach innebär att ta sig an och medvetandegöra proble-
met. Vid avoidance används undertryckande och förnekelse 
för att förringa problemet. Nonspecific defense innebär en kom-
bination av dessa och kan varken ses som undvikande eller 
medvetandegörande. För att copingen ska vara framgångsrik 
bör den anpassas till typen av problem. Ytterligare ett sätt att 
förklara hur personer hanterar påfrestande situationer finns 
beskrivet av Antonovsky. Här används begreppet KASAM - en 
känsla av sammanhang som ska spegla en persons förmåga 
att hantera påfrestande situationer i livet. Graden av KASAM 
hos en person är beroende på vilken känsla av begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet denne upplever. 

Coping och njursvikt
Syftet med copingprocessen är att förändra ett stressande för-
hållande mellan personen och dess miljö. Copingstrategier 
är en persons försök att hantera olika problem och fortfa-
rande uppleva en sorts jämvikt i livet. Vid kronisk sjukdom 
innebär detta bland annat att upprätthålla en känsla av att 
vara normal.

Hur copingstilen ser ut avgörs till 
viss del av själva problemet och dess 
påverkan på personen i den miljö den 
befinner sig. Njursvikt och uremi med-
för såväl fysiologiska som psykologiska 
stressorer. De fysiologiska förändring-
arna är svåra för personen att ha nå-
gon kontroll över. Psykologiska påfrest-
ningar kan vara en rädsla för att livet 
ska ta slut och samtidigt tvivel på att livet ska kunna upple-
vas acceptabelt. Också roll- och livsstilsförändringar innebär 
psykologiska påfrestningar. Då det gäller rollförändringar är 
förlusten av arbete och plats i olika grupper påfrestande. Per-
sonens roll inom familjen kan förändras och skuldkänslor 
kan uppkomma. Detta kan leda till isolering. 

En annan påfrestning utgör den medicinska behandlingen. 
Läkemedelsbehandling, dialys och transplantation medför 
stora förändringar i personens liv. Att inte följa ordinationer 
kan vara ett sätt att försöka förbli sig själv. När dialysbehand-
ling blir aktuell upplever personen ofta en känsla av lättnad. 
När den euforiska fasen lagt sig inser personen att dialys inte 
botar utan är något som kan fortgå på obestämd tid. Efter en 
transplantation finns ofta förväntningar på att alla problem 

ska vara lösta och ge möjlighet att ta upp sitt tidigare liv. Sam-
tidigt finns biverkningar av den immundämpande behand-
lingen och en oro över att förlora transplantatet.

Både problemfokuserade och känslofokuserade strate-
gier används av personer med kronisk njursvikt för att de 

ska kunna hantera problem orsakade av 
sjukdomen. I en svensk studie använde 
predialytiska patienter fler strategier än 
dialyspatienter. Dialyspatienter använ-
de fler problemfokuserade strategier än 
predialytiska patienter och män använ-
de fler problemfokuserade strategier än 
kvinnor. Äldre personer använde fler 
känslofokuserade strategier än yngre, 

och ju längre tid man varit sjuk desto fler strategier använ-
des och då framför allt problemfokuserade.

Undvikande
Kronisk njursvikt innebär ofta en konstant trötthet och för 
att kunna hantera oförmågan att utföra fysiska, mentala och 
sociala aktiviteter används känslomässiga strategier som kan 
ses som undvikande. Denna strategi innebär en känslomäss-
lig önskan att problemet ska försvinna och ett försök att inte 
tänka på situationen. För att glömma lidandet används dist-
raktioner som till exempel att läsa en bok eller att leka med 
sina barn. En undvikande strategi är också att endast utföra 
absolut nödvändiga aktiviteter. Genom att undvika olika ty-
per av aktiviteter kan tröttheten hanteras, men denna stra-

» Att inte följa ordinationer 
kan vara ett sätt att försö-
ka förbli sig själv. När dia-
lysbehandling blir aktuell 
upplever personen ofta en 
känsla av lättnad.«
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tegi medför också negativa följder som ett socialt inskränkt 
liv och isolering.

Anpassande
För att kunna hantera en bristande energi används en känslo-
mässig kognitiv strategi i form av anpassning. Prioriteringar 
och synen på vad som är viktigt föränd-
ras. Till exempel anses kanske städning 
eller shopping som mindre viktigt. Det 
blir betydelsefullt att ta varje dag som 
den kommer och att ha en positiv in-
ställning. En del personer lägger mer 
tid på att utföra fysiska aktiviteter, 
medan andra utför sina aktiviteter i 
samma takt men under kortare tid än 
innan sjukdomen. Då man blir trött vilar man och återupptar 
sedan aktiviteten. För personer i dialysbehandling innebär 
anpassningen att schemalägga tiden mellan dialysdagarna. 
Att planen följs är viktigt för att kunna utnyttja den tid man 
mår bäst och det är viktigt med dagar helt fria från sjukvår-
den. Planeringen gäller såväl för det sociala umgänget som 
för andra aktiviteter och vila.

Accepterande 
Att acceptera situationen är en strategi då personen slutligen 
inser att det är omöjligt att förändra sjukdomsförloppet. Si-
tuationen accepteras då som den är.

Stöd
Att söka stöd är en strategi som är viktig för att kunna han-
tera problem i samband med kronisk njursvikt. Det finns ett 
behov av att prata med någon om hur man känner, men det 

är sällan professionell hjälp söks för detta. Sjukvårdspersonal 
utgör en viktig del av detta stöd och det är viktigt att denna 
kategori visar förståelse för patienten och dennes situation. 
Även olika typer av undvikande strategier har framkommit 
som en viktig del för att kunna hantera de olika problem kro-
nisk njursvikt medför. Denna strategi kan uppfattas nega-

tiv. Det är dock viktigt att ha förståelse 
för att det vid vissa situationer och un-
der en begränsad tid kan vara en fram-
gångsrik metod att hantera en krävande 
situation. När en patient först får sin di-
agnos kan det till exempel vara nödvän-
digt att under en tid hålla beskedet ifrån 
sig och det är då viktigt för sjukvårdsper-
sonalen att avvakta med för mycket in-

formation.
Att känna till hur personer med kronisk njursvikt upplever 

sin situation utgör en viktig grund för sjukvårdspersonalens 
förmåga att skapa en stödjande miljö för att kunna hantera 
de påfrestningar sjukdomen och behandlingen medför. Co-
pingprocessen kan vara varierad, något som är av stort värde 
att känna till och ta hänsyn till för att kunna skapa förutsätt-
ningar för en individuellt anpassad omvårdnad. ■

Text *Anja Jörgensen, leg. sjuksköterska 

och **Micael Gylling, leg. sjuksköterska, 

*vårdavdelning 128, Njurmedicinska kli-

niken, Universitetssjukhuset i Linköping 

anja.jorgensen@lio.se

**dialysavdelningen, Njurmedicinska kli-

niken, Universitetssjukhuset i Linköping

micael.gylling@lio.se
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» Även olika typer av undvi-
kande strategier har fram-
kommit som en viktig del 
för att kunna hantera de 
olika problem kronisk njur-
svikt medför.«



I senaste numret av EDTNA/ERCA Journal nr 3 2005 skri-
ver E.J Lindley en sammanfattning av en diskussion i Re-
nal Care Journal Club. Om patienten har ett blodflöde på 
400 ml/min och ett ventryck på +250 mmHg så bidrar fis-
teln med +20 mmHg! Resterande 
ventryck skapas av flödet och mot-
ståndet i nålen. Flera studier på ven-
trycksmätning under dialys bekräf-
tar dessa värden. Det innebär rent 
praktiskt att ventrycket inte säkert 
kommer att larma om man har ven-
tryckslarmgränser på + –30 mmHg 
och vennålen lossnar ur fisteln. Kan 
man inte ställa om larmgränserna så 
att nedre ventryckslarmgränsen står 
på – 20mmHg? 

– Naturligtvis, men då kommer man att få ofta återkom-
mande falsklarm då patienten rör på sig under dialysen. 

I USA rapporteras 4–5 dödsfall per år på grund av att nå-
larna lossnat. Dialysföretagen känner till dessa brister och 
rekommenderar ökad övervakning som säkerhetssystem. 
Patienten måste övervakas av personalen under hela dia-
lysen. Det går inte att lita på dialysapparatens larm. 

Gambro har ett patenterat system som forskades fram 
på 90-talet där maskinens mjukvara känner av de normala 
fluktuationerna i ventrycket under dialysen och som skall 
varna om det blir plötsliga förändringar i ventrycket un-
der dialysen. Fresenius patenterade ett system på 90-talet 
som känner av ändringarna av trycket på dialysatsidan or-
sakade av variationer i trycket på blodsidan. Inget av dessa 
system har dock implementerats i dialysapparaterna.

I Australien använder man en sensor vid hemdialysbe-
handling som klistras vid nålarna och känner av om den 
blir fuktig på grund av läckage från nålarna. Sensorn he-
ter DRI Sleeper från Anza Care Ltd. Man har 20 patienter 
som kör 5–6 nätter i veckan 8–9 timmar/behandling. Tek-
niken har använts i fyra år och man har goda erfarenhe-

ter. Vid två tillfällen upptäcktes hypoglykemi hos patien-
ter som fått lågt blodsocker under dialysen då de sovit och 
väckts av larmet. Sensorn har känt av en kraftig svettning 
hos patienterna.

På vissa kliniker använder man 
single-needle behandling för att 
minska riskerna med nålar som loss-
nar vid hemdialys.

Förslag finns på att man skall ut-
veckla en säkrare koppling än luer-
lock. Det finns många rapporterade 
avvikelser där luerlockkopplingarna 
inte har varit ordenligt iskruvade. På 
Danderyds sjukhus var det ett tillbud 
för några år sedan där blod läckte ut 

vid artärnålen på grund av att luerlockkopplingen hade 
blivit snett igängad. Maskinen larmade inte, men som tur 
var klarade sig patienten utan framtida men.

Läs hela artikeln på www.edtna-erca.org
I samma nummer av EDTNA/ERCA Journal belyser André 

Stragier fördelarna med att ha en UV-lampa i den centra-
la vattenreningsanläggningen istället för endotoxinfilter. 
Han har sammanställt en studie där de följt bakterieväxt 
och endotoxiner under flera år och visar att UV-ljus är en 
kostnadseffektiv metod. Om man använder en modern 
högeffekts UV-lampa på 185nm minskar bakteriehalten 
med 99.99%. Det tar även bort klor och kloraminer så då 
behövs inte något kolfilter. ■ 

Tidigare i våras var det Nordiatranskongress i Köpenhamn – läs 

mer om dagarna längre fram i tidningen.

» I USA rapporteras 4–5 
dödsfall per år på grund av 
att nålarna lossnat. Dialys-
företagen känner till dessa 
brister och rekommenderar 
ökad övervakning som  
säkerhetssystem.«

Ventryckslarm  
– en falsk säkerhet?

MTF-D

Text Gunnar Malmström, enhetschef 

MTA, Danderyds sjukhus AB samt Ord-

förande i Svensk Förening för Medicinsk 

Teknik och Fysik-dialys www.mtfd.se. 
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Snart är det dags för årets nätverksträff! Du med arbetsledande funktion, boka

Dialäsens Chefsdagar 2006

Program 4/10 
»Diskussion om egenvård, delegering och  
dokumentation i samband med själv- och  
hemhemodialys« 
Medverkar gör Ann-Kristin Jönsson från Socialstyrelsen 
och professor Stefan Jacobson, verksamhetschef på njur-
medicinska kliniken, Danderyds sjukhus AB. Du som delta-
gare intar en aktivt roll genom att förbereda dig inför efter-
middagen - ta med frågor och fall som diskuteras i gruppen.
 
Kvällsföreläsning: Vem är jag i samtalet?

Tänk att stanna upp – uppleva ögonblick 
för ögonblick. Välja att se, höra och känna. 
Skapa en tidsrymd mellan det du upple-
ver – din tanke – din känsla och efter det 
handla utifrån denna verklighet i riktning 
mot mål och värderingar. Vid middagens 
föreläsning får du möjlighet att lära känna 
en bit av dig själv för att veta vad du bidrar 

med i samtalet.
Föreläsare Carina Nildalen är organisations och affärs-

utvecklare, leg sjuksköterska och grundutbildad i kognitiv 
psykoterapi. Hon har arbetat i 20 år runt om i världen med 
att möjliggöra för njursjuka att öka sin egenvårdsförmåga.

Tid: 4–5 oktober 2006. Vi startar och avslutar Chefsdagarna med gemensam lunch klockan 12.00.
Plats: Rånäs Slott, Rimbo, beläget cirka 40 minuter från Arlanda: www.ranasslott.se Gemensam buss avgår 4/10,  
terminal 4, hållplats 20, klockan 11.00 till Rånäs Slott. Återresa till Arlanda sker 5/10 klockan 13.00.

➤  Anmälan sker senast den 21 juni på www.dialasen.com OBS! Bindande anmälan – men ersättare av deltagare går bra. 
Kostnad 3 900 sek. Priset är inklusive moms och betalas mot faktura till Dialäsen AB i september månad. Programjusteringar 
kan komma att ske.

➤ I priset ingår föreläsningar och helpension i enkelrum. (vin/öl till middagen tillkommer).

➤  Ett minimum deltagare är 30 och max 55 personer. Vid för få anmälningar ställs Dialäsens Chefsdagar in och eventuell inbetald 
anmälningsavgift återbetalas.

Välkommen önskar Tidningen Dialäsen och Svensk Nefrologsjuksköterskeförening i samarbete med Amgen AB,  
Astellas Pharma AB, Genzyme AB, Baxter Medical AB och Leo Pharma Nordic.

Program 5/10
Chefa, leda, coacha – hur och när?
– Utveckla fantastisk kommunikation på jobbet

Vilken roll man än har i en organisation så 
är det någonting som förenar varje tjänst, 
varje position, varje patientmöte, varje an-
hörigmöte och uppgift - bra samtal!

Vi tittar på hur du som ledare kan öka 
din säkerhet i de tre funktionerna att leda, 
chefa och coacha utifrån din förmåga att 
kommunicera, samt hitta nya sätt att för-

hålla dig till din uppgift och till dina medarbetare. 
Under denna inspirerade, pedagogiska och interaktiva för-

middag utvecklas den nya sortens samtal som syftar till att 
upplösa snarare än lösa dagliga frågeställningar och problem. 

Vi adresserar vilket förhållningssätt man behöver ha i olika 
sorters samtal, vad du som chef vinner på att förnya din egen 
samtalskompetens och vad organisationen tjänar på det!

Föreläsare Åsa Lundquist – Coey arbetar som process-
konsult med utveckling av ledarskap och affärsutveckling 
i ledningsgrupper & team, utbildar och tränar coacher och 
processledare, samt föreläser bland annat på Advanced Ma-
nagement Programmet på Handelshögskolan. Hon är även 
författare till flera böcker. 

För sjuksköterskor med chefsansvar inom njurmedicin i Sverige och medlemskap i Svensk 
Nefrologsjuksköterskeförening – anmäl dig nu! Eller senast 21 juni på www.dialasen.com
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Syftet med avtalet är att främja kvalitet, utveckling och sä-
kerhet inom vården. Det är i relationen mellan företag och 
hälso-och sjukvårdens medarbetare som produkter utveck-
las och det är viktigt att de båda parterna möts under former 
som främjar detta. Vårdpersonal i olika kategorier kan föra 
fram värdefull information som hjälper företagen att utveck-
la sina produkter och metoder.

Samverkansavtalet innehåller en rad punkter som regle-
rar hur mötet mellan företag och vårdpersonal får gå till. Det 
gäller bland annat hur samarbetet ska se ut i samband med 
upphandling, utbildnings –och informationsaktiviteter, hur 
förtäring och övriga omkostnader som till exempel resor och 
uppehälle får bekostas av företaget, sponsring och utdelan-
de av stipendier. 

Samarbetet ska kunna granskas öppet och får inte kun-
na bli ifrågasätt juridiskt eller etiskt. Avtalet gäller samtliga 
medarbetare inom den offentliga hälso-och sjukvården samt 
företag som marknadsför produkter och tjänster inom det 
medicintekniska området. 

Företagen har ansvar för att informera om sin produkt 
när det gäller egenskaper, säkerhet och handhavande under 
produktens hela livslängd. Gemensamt ansvarar företagen 
och hälso-och sjukvården för kvalitet, säkerhet och avvikel-

SAMVERKANS-
AVTAL REGLERAR 
SAMARBETE 
Den första januari 2006 trädde ett samverkansavtal i kraft som reglerar 
samarbetet mellan medicintekniska företag och medarbetare i den offent-
liga hälso-och sjukvården. Avtalet är upprättat mellan Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) å ena sidan och Swedish Medtech (tidigare Sjukvår-
dens Leverantörsförening) och Svensk Instrument & Diagnostikaförening 
å andra sidan. Båda parterna ansvarar för att överenskommelsen i avtalet 
hålls och att all berörd personal informeras. Utfallet ska fortlöpande ut-
värderas i en gemensam samrådsgrupp. 

serapportering för produkten. Användaren är därför skyldig 
att snabbt och korrekt rapportera uppkomna problem till fö-
retaget.

Sjukvårdshuvudmannen ansvarar för att all personal som 
handhar produkten har tillräcklig utbildning för detta. Fort-
bildning från företagen ska grunda sig på medarbetarnas be-
hov och ska framförallt vara problemorienterad och inte pro-
duktorienterad. Utbildningens innehåll, tid och plats ska i 
god tid bestämmas och det är sjukvårdshuvudmannen som 
beslutar om formerna och vem som får delta. Utbildning sker 
helst inom arbetstid och i grupp.

Har man som medarbetare inom sjukvården ett uppdrag 
inom forskning, utbildning, rådgivning och produktutveck-
ling kan det röra sig om en så kallad bisyssla. Som medarbeta-
re är man skyldig att på begäran informera sjukvårdshuvud-
mannen om sitt uppdrag/bisyssla. Skriftlig överenskommelse 
ska upprättas mellan medarbetaren, sjukvårdshuvudman-
nen och företaget. Överenskommelsen är en allmän hand-
ling. ■
Text Anna-Lena Byström

Samverkansavtalet kan läsas i sin helhet på  
www.swedishmedtech.se , sök på »samverkansavtal«.
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Erik Herland dialyserar sig själv i hemmet. 
Det ger honom frihet att styra över sin tid 
och sin behandling, något som samtliga dia-
lyspatienter borde ges möjlighet till, anser 
han. Samtidigt kräver det mycket ansvar 
och en hel del praktiska saker att lösa, vil-
ket gör att de flesta patienter blir hänvisa-
de till de tider och behandlingsalternativ 
som gäller på dialysavdelningarna. Om in-
stitutionerna kundanpassades bättre skul-
le betydligt fler patienter få del av de för-
delar som flexibelt dialyserande innebär.

Erik Herland har ända sedan början av 90-talet haft en di-
alyskrävande njursvikt, och visste redan från början att han 
ville ha kontroll över sin sjukdom och sin behandling. Han 
har, utöver två transplantationer, erfarenhet både av perito-

»Fler borde få möjlighet   till flexibla tider «
nealdialys (PD) och av självhemodialys, både på institution 
och nu i hemmet.

– Vi som har möjlighet att dialysera oss själva i hemmet 
är en liten privilegierad skara. Så fort det handlar om fri-
are tider och tätare dialyser så krävs det att patienten ska 
sköta hela eller merparten av sin behandling själv. Så bor-
de det inte vara, man måste kunna få en optimal behand-
ling utan att känna kravet att till exempel sticka sig själv, 
menar han.

Ofta är det dessutom de patienter som bäst behöver täta di-
alyser som inte orkar göra så mycket själva. Det handlar na-
turligtvis om ekonomi, även om bristen på dialyssköterskor 
periodvis också är ett problem. 

– Man hänvisar till studier som inte visar på förlängd över-
levnad med tätare dialyser än tre gånger per vecka, fortsät-
ter han. 

Men det är slutsatser som Erik ifrågasätter. Han är över-

Erik dialyserar i hemmet
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»Fler borde få möjlighet   till flexibla tider «

tygad om att fler dialyser kan ge många patienter med njur-
svikt en bättre livskvalitet. 

– Jag förstår om alla inte vill komma till dialyskliniken of-
tare än idag men de som önskar fler dialyser än tre per vecka 
borde ha rätt till detta, menar Erik.

Erik visste under många år att hans cystnjuresjukdom 
skulle leda fram till dialys och när det var dags att börja dia-
lysera valde han först PD.

– För mig kändes först bloddialys avancerat och skräm-
mande. Under 80-talet talades det så mycket om blodsmit-
tor, det var både hepatit B och C samt HIV. Det kändes som att 
om man inte dog av sin njursjukdom kunde man dö av något 
annat. Därför var jag glad över möjligheten att kunna välja 
PD, berättar Erik.

Erik fick en njure av en moster 1991, 
men dessvärre höll njuren bara tre må-
nader.

Han återgick till PD och dialyserade i 
CCPD hela nätterna. Trots långa dialys-
pass räckte inte bukhinnans kapacitet 
till längre och Erik blev tvungen att vän-
ja sig vid tanken på bloddialys.

– Jag hade redan då hört talas om 
självdialys så jag började med det di-
rekt, på självdialysenheten på Kungsholmen i Stockholm. 

– Jag kände ett starkt motstånd mot att sticka mig själv, 
men en av undersköterskorna tog med mig runt på avdel-
ningen till de andra patienterna som stack sig själva. »Varför 
skulle inte du kunna när de kan«, sa hon. Och det hjälpte.

Under hela sin drygt 15 år långa sjukdomsperiod har Erik 
arbetat heltid. När han började med dialys var han relativt 
ung och hade många yrkesverksamma år framför sig. Han 
tyckte det var bäst att jobba på så länge det gick. Och det har 
gått längre än han vågade hoppas. Möjligen är det lättare när 
man redan hunnit bli etablerad både i yrkeslivet och i livet 
för övrigt när man blir sjuk. För unga människor som blir sju-
ka tidigt kan det vara mycket svårare att »komma igång« med 
till exempel studier och arbetsliv. 

Erik har klarat av att kombinera arbete och sjukdom, myck-
et tack vare att han haft möjlighet att påverka sin arbetstid 
och att arbetet som ekonom inte är fysiskt krävande. 

– Men visst har det ofta varit slitit som när jag på 90-talet 
körde kvällspasset på Kungsholmsdialysen fram till klockan 
22–23 för att sen åka ut till Vaxholm och åter till stan nästa 
morgon klockan sju. Det blev tyvärr sällan tid att hjälpa till 
hemma och att läsa läxor med barnen. Så familjen har fått 
sitta emellan. 

Erik anser att institutionernas öppettider är för snäva. Det 
kan vara väldigt svårt att kombinera både yrkesliv och pri-
vatliv med dem. Det är till exempel inte roligt att behöva åka 
hem extra tidigt från landet en fin sommarsöndag för att hin-
na till dialysen.

– Det borde finnas betydligt större möjligheter att utföra 
sin dialys både på olika tider och på olika platser. Mitt förslag 
är att man ger patienterna passerkort till avdelningen. Som 
självdialyspatient kan man då komma och gå när man tyck-
er, dygnet runt.

En annan möjlighet är att decentralisera dialysmöjlighe-
terna. Till exempel kunde småskaliga dialyscenter etableras 
på mindre orter eller dialysapparater placeras på vårdcentra-
ler runt om i landet, dit man kan vända sig om man är på re-

sande fot. 

Erik blev transplanterad för andra 
gången 1996. När transplantatet sluta-
de fungera 2002 återgick han till själv-
dialysen på Kungsholmen och för snart 
ett år sedan tog han hem sin behand-
ling. Han står inte längre på transplan-
tationslistan av medicinska skäl och 
känner att han vill göra det bästa av sin 
situation. 

– Men om det hade funnits flexiblare möjligheter att dialy-
sera på institution är jag inte säker på att jag organiserat upp 
detta, säger han och visar med armen runt rummet.

– Jag hade tur, den här lilla ettan intill vår befintliga bostad 
blev ledig och jag hade möjlighet att köpa den för att använ-

da till dialysen. Vattenreningen är ordnad i gamla kokvrån 
och det är också bra att ha tillgång till badrummet. Maskinen 
kan vid behov köras undan i en garderob, och vi kan använda 
det här rummet när vi har nattgäster.

Den största fördelen med att ha dialysmaskinen hemma 
är friheten att själv helt kunna bestämma när man ska dia-
lysera. Erik fördelar sina 14–18 dialystimmar i veckan efter 
sina egna behov, och mår nu mycket bättre. Aptiten har kom-
mit tillbaka och vikten har ökat. Däremot är det svårt att få 
bukt med den ständigt närvarande klådan. Några bekymmer 
med övervätskning har han inte haft på länge, utan menar 
att det är en fråga om vana. Han är så medveten om att ald-
rig dricka fulla glas. Och skulle det nu mot förmodan bli för 
mycket vätska kan han ju dialysera. 

– Jag försöker alltid att ligga lite »före«, eftersom jag aldrig 
vet hur morgondagen ser ut. Idag skulle jag egentligen inte 
behöva dialysera, men vet samtidigt att det kan bli svårt att 

» Det borde finnas betydligt 
större möjligheter att ut-
föra sin dialys både på olika 
tider och på olika platser. 
Mitt förslag är att man ger 
patienterna passerkort till 
avdelningen.«

 →
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hinna imorgon, så därför blir det nog tre timmar ikväll.
I sin omedelbara närhet har han TV och möjligheter att 

kunna arbeta på datorn under dialysen, vilket han vanligtvis 
också gör. Han och hustrun äter ibland middag tillsammans 
här. I rummet står också en motionscykel men det blir just 
inget cyklat numera eftersom hans access är ett lårgraft. I USA 
är det vanligt med lårgraft av estetiska skäl. För Erik slutade 
en längre period av accessproblem med ett sådant och han 
ser klara fördelar med det. Båda händerna är fria under dia-
lysen, det är lättare att sticka och att dra nålarna, graftet lig-
ger mer skyddat och det känns tryggt.

Många patienter har ingen möjlighet att ordna en bostad 
som lämpar sig för att ta hem hela be-
handlingen. Det ekonomiska bidrag 
som ges till bostadsanpassning räcker 
inte alltid.

Allt som hör till dialysen är skrym-
mande, till exempel levereras material 
för sex veckor i taget. Det kan handla 
om trettio kollin som står utanför dör-
ren och ska bäras in. Har man då en väl-
digt liten bostad blir det lätt att hela fo-
kus hamnar på sjukdomen. 

– För att min sjukdom inte skulle dominera vardagen tog 
jag med undantag för PD-tiden inte hem dialysen när barnen 
bodde hemma även om vi hade plats för det i Vaxholm. Efter 
att ha träffat flera hemdialyserande småbarnsföräldrar ång-
rar jag det. De berättar att barnen tar det som något natur-
ligt och att dialyserna ger dem mycket tid tillsammans, sä-
ger Erik.

– Men man ska vara medveten om att anhörigassistans kan 
vara påfrestande. Min fru är inte alls insatt i hur behandling-
en går till och jag ber henne aldrig om hjälp med denna. Ofta 
är hon inte hemma när jag dialyserar. Men är hon det så kan 
hon hämta en bok jag glömt eller kopp te. En gång har hon 
handgripligen ryckt in. Det var när jag häromdagen råkade 
komma åt på/av-knappen under pågående dialys och maski-
nen stängdes av. Sedan gick det inte att få igång den igen utan 
jag fick be henne hjälpa mig att veva tillbaka blodet för hand. 
Hade hon inte varit hemma hade jag väl fått veva själv.

Den fritid som blir kvar när arbetet och dialysen tagit sin 
tid ägnar Erik åt familjen, fru och två utflugna men närbo-
ende barn. Segling, jakt och fjällsemester är andra intressen. 
Men fjällvistelserna blir inte lika täta som på den tiden nju-
rarna fungerade utan begränsas till Njurförbundets årliga 
vintervecka i Idre. När vi träffas för intervjun ligger vinter-
veckan nära förestående. 

Fritidshuset i Strängnäs är en given plats framförallt som-
martid. Men här blir det mer besvärligt med dialysen. Det 
finns ingen möjlighet till gästdialys i närheten, så Erik åker 
hem till Stockholm.

– Men då blir det ju inte dagliga dialyser utan kanske var-

annan dag. Förhoppningen är att på sikt kunna ha en egen 
dialysmaskin även på landet. Eller varför inte tänka att man 
öppnade en liten dialysenhet i Strängnäs.

Erik är sedan ett år tillbaka ordförande i »Njurförening-
en Stockholm Gotland« (tidigare »Föreningen för njursjuka i 
Stockholm med omnejd«, de bytte namn i början av mars i år 
för att minska fokus på det sjuka) som är en regionförening 
inom Riksförbundet för Njursjuka. Stockholm-Gotlandfören-
ingen är en av de större njurföreningarna och arbetar fram-
förallt intressepolitiskt för att förbättra situationen för njur-
sjuka. Samarbetet med sjukvården fungerar bra och man är 
oftast på samma linje. Men bristen på pengar gör att många 

bra idéer inte kan genomföras. Ett par 
gånger per termin träffar styrelsen kli-
nikernas ledningsgrupper. På en del 
håll finns patientråd och kontaktperso-
ner både bland personal och bland pa-
tienter. 

Mycket kan förbättras även på det tek-
niska planet, som till exempel att kon-
centratpåsarna borde anpassas även för 
korta dialyser för att minska spillet el-

ler att maskinen skulle vara utrustad med vibrationslarm för 
dialys nattetid, och Erik efterlyser ökat samarbete med till-
verkarna. 

Njurföreningen försöker också anordna en del sociala ak-
tiviteter för medlemmarna. Det kan till exempel vara vatten-
gymnastik, teaterbesök, temadagar, konferenser och utflyk-
ter med mera. Tanken är att det ska finnas aktiviteter både för 
dem som känner sig pigga och för dem som inte har så myck-
et ork. Många njursjuka riskerar att bli ganska isolerade och 
för en del kanske dialysavdelningen är den enda sociala kon-
takt de har. Många aktiviteter har ganska lågt deltagande och 
Erik menar att dialyspersonalen har en viktig uppgift att upp-
muntra patienterna till mer aktivitet. 

En viktig fråga föreningen arbetar med nu är förebyggan-
de åtgärder för att förhindra utveckling av njursvikt. Den 
nyligen inrättade Världsnjurdagen, som infaller den andra 
torsdagen i mars varje år från och med 2006, vill öka med-

vetenheten om vikten av tidig upptäckt 
av begynnande njursvikt hos befolkning-
en med hjälp av enkla metoder som kon-
troll av serumkreatinin och förekomst av 
albumin i urinen. Förhållandevis billiga 
test som kan spara både mycket lidande 
och dialysår! ■
Text och foto Anna-Lena Byström

Fotnot: Inför nästa års vecka i Idre är fler deltagare välkomna. Dialys 

anordnas på plats och Idre har fler aktiviteter än skidåkning. Det är bra 

om dialyspersonal informerar patienterna om denna möjlighet. Mer info 

via RNj.

» För att min sjukdom inte 
skulle dominera vardagen 
tog jag med undantag för 
PD-tiden inte hem dialysen 
när barnen bodde hemma 
även om vi hade plats för 
det i Vaxholm. «



=

Den 9 mars var det internasjonale nyreda-
gen, og verden over settes det fokus på ny-
resvikt som et økende helseproblem. Ved 
Sykehuset Buskerud er det et eget opplegg 
for å fange opp nyresyke på et tidlig stadi-
um. 

– Pasienter som kommer til oss i tide 
kan oppleve et langt bedre sykdomsfor-
løp, enn pasienter som først kommer når 
nyresvikten har kommet så langt at de 
er blitt alvorlig syke, sier nyresykepleier 
Elin Kjos Johannesen. 

Hun har ansvaret for sykehusets ny-
reskole, som ble etablert i 2001. Hun har 
også vært med på å utvikle Predialytisk 
poliklinikk.

Kontaktet primærlegene 
– Situasjonen var slik at mange pasienter kom til sykehu-
set først når sykdommen hadde kommet veldig langt. Det 
ble unødig mange akuttinnleggelser, unødig mange kompli-

Fanger opp nyrepasienter før kroppen streiker
kasjoner og mye krisepreg rundt oppstart av dialysebehand-
ling. Dette ønsket vi å gjøre noe med, og vi tok kontakt med 
primærlegene for å få til et tettere samarbeid. Resultatet var 
en betydelig økning i antall henvisninger til våre nyrespesia-
lister, forteller Kjos Johannesen. 

Sammen med PD-sykepleier Ingunn Kopperud har hun la-
get et opplegg for pasientene som kommer til sykehuset før 
nyresykdommen har utviklet seg så langt at dialyse er nød-
vendig. Når kroppens egne nyrer ikke lenger kan rense blo-
det, må blodet rensens gjennom en dialysemaskin.

Viktig å være forberedt 
– Vi har en nyreskole som kjøres tre ganger i året for pasien-
ter med påvist nyresvikt og deres pårørende. Vi har tilbud om 
predialytiske samtaler, vi informerer primærhelsetjenesten 
på hjemstedet og vi innkaller til tette kontroller på Predialy-
tisk poliklinikk. Gjennom den tette oppfølgingen prøver vi 
å bevare nyrenes restfunksjon lengst mulig – kanskje til og 
med stoppe videre utvikling av sykdommen. Når dette ikke 
er mulig, må pasienten over i dialyse, men da skjer det i kon-
trollerte former. ■
Text Buskeruds sjukhus www.sykehuset-buskerud.no

Elin K. Johannesen
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Vid sekelskiftet behandlades omkring 1.1 miljoner män-
niskor i världen för terminal njursvikt. Om trenden kommer 
att följas med en årlig ökning med omkring sju procent resul-
terar det i ett patientantal på omkring 2 miljoner år 2010. Det 
för med sig att behovet av dialyssjuksköterskor också kom-
mer att växa. Många sjuksköterskor i Sverige börjar på en di-
alysavdelning utan någon tidigare träning eller erfarenhet 
från njursjukvården eller dialysverksamheten, och en del an-
ställs som helt nyfärdiga sjuksköterskor. Upplärningen sker 
till största delen på respektive dialysavdelning. Inskolnings-
perioden kan variera något men åtta veckor är vanligt. Höga 

DAGBOKEN  
SOM ETT  
VERKTYG UNDER  
INSKOLNINGEN

krav och därmed också stress, upplevs av nya sjuksköterskor 
under inskolningsperioder. Obehaget av att vara i en ny mil-
jö förstärks ofta av att det ges för lite tid till diskussion och re-
flektion under en vanlig arbetsdag. Liten personalstyrka, hög 
omsättning av personal och kravet att vårda allvarligt sjuka 
patienter med främmande utrustning kan öka denna stress. 
Omvårdnaden inom njurmedicin kan ses som givande, speci-
aliserad, utmanande och området drivs ständigt framåt. An-
vändandet av utrustning som ständigt utvecklas och föränd-
ras i kombination med den över tid långa patientkontakten 
får ses som unik. Hög kvalitet på utbildningen i en tillåtande 

Resurser för inskolning av ny personal blir ibland lågt priorite-
rade. Stressen som kan upplevas av de nyanställda sjuksköter-
skorna kan bli värre av att det finns för lite tid för diskussion 
och frågor under den vanliga arbetsdagen. Vi introducerade en 
dagbok för nyanställda sjuksköterskor på vår avdelning som 
verktyg under utbildningstiden.

 →

” » Från att ha börjat känna att det går framåt dalade denna känsla ner i botten.  
Hur ska jag klara detta? Och nu har jag bara hand om maskinen, inte patienten. «

» Idag skulle jag sticka för första gången, spännande. Hur skulle det kännas?  
Hur djupt ska jag sticka? Många funderingar. «

» Första patienten stack jag med en vanlig nål och en mjuk nål. Klarade det med  
en gång – Härlig känsla. «

Citat frivilligt delgivna från några nyanställdas dagbok



DIALÄSEN 3.2006 37

miljö - där tid finns för diskussion och reflektion - är betydel-
sefullt för att ge våra nya kollegor den bästa möjliga starten i 
ett arbete, som ibland kan upplevas som lite skrämmande.

Reflektion
I litteraturen finns mycket beskrivet om reflektion och det 
reflektiva tänkandets betydelse för sjuksköterskor och om-
vårdnad, men en helt klar definition av begreppet saknas. 
Kritiker kan se det som sunt förnuft som blivit format till en 
teori. Andra anser för att uppnå yrkeskunnande och kom-
petens krävs teoretiska kunskaper, upplevelser från prakti-
ken men också reflektion för att kunna tolka och förstå situa-
tionen. Själva ordet reflektion kommer från latinets reflectere 
och betyder, kasta tillbaka, böja tillbaka, vända tillbaka och 
rent intellektuellt menas det att tänka över eller igenom nå-
got. Syftet med reflektionen är att öka 
förståelsen och att ibland förstå andras 
perspektiv. Reflektion kan ses som en 
process där målet ligger i att förbättra 
omvårdnaden. Reflektionen ska leda till 
ett mer ifrågasättande och undersökan-
de förhållningssätt, men behöver inte 
utmynna i vad som är rätt eller fel. Ef-
ter en betydande händelse ges en möj-
lighet till att se tillbaka, beskriva, ana-
lysera och utvärdera en situation och att se över eventuella 
framtida åtgärder.

Dagboken
Det finns lärare som anser att kritisk reflektion och inlär-
ningsstrategier kan läras bland annat genom användandet 
av dagböcker. Syftet med att skriva dagbok är att träna ett 
närmande mellan tanke, känsla och handling. Skrivandet 
kan öka medvetenheten av själva situationen. Ett aktivt an-
vändande av språket både muntligt och skriftligt, stimule-
rar inlärningsprocessen och ökar minnet, och utan minnet 
kan vi inte reflektera. Att försöka formulera sina känslor och 
föreställningar kan göra att man får en förståelse och struk-
turering av sina tankar som kan utveckla en personlig kun-

skap. Kritiker har dock påpekat att dagboken har begräns-
ningar. Skrivaren väljer vad den vill skriva om, kanske finns 
ett obehag att skriva ner tankar och känslor som någon an-
nan kan läsa.

Tillvägagångssätt
Syftet med att införa dagboken på vår avdelning var att ge 
den nyanställda sjuksköterskan en möjlighet att dokumen-
tera händelser och erfarenheter, samt att använda dagboken 
som redskap för reflektion tillsammans med sin handleda-
re. Varje nyanställd tilldelades en fickdagbok i början av in-
skolningsperioden. Anteckningar på händelser skrevs ned 
omgående för att undvika att de glömdes bort. Om inte det-
ta var möjligt skrevs de ned i slutet av arbetsdagen. Den ny-
anställda kunde skriva om vad som helst: problem, frågor, 

känslor och tankar. Den nyanställda 
skulle skriva helt för sig själv, så kall-
lad »expressiv writing«, använda egna ord 
och skriva utan någon bestämd struk-
tur. Att skriva på detta sätt möjliggör 
att uttrycka vad man verkligen tycker 
och känner. Dagboken diskuterades på 
ett veckomöte tillsammans med hand-
ledaren. Mötet var planerat, vid sam-
ma tidpunkt och på samma plats var-

je vecka, helst avskiljt från avdelningen. Det trycktes särskilt 
på att anteckningarna tillhörde den nyanställda och att det 
var hon som bestämde vad som skulle tas upp för diskussion. 
Anteckningarna var privata och dagboken ansågs som ett pri-
vat dokument som inte skulle läsas av någon annan än ansva-
rig, bland annat för att undvika selektivt skrivande. Använ-
dandet av dagboken var helt frivilligt. Förutsättningen var 
att den ansågs som ett hjälpmedel och inte en belastning. 
För att hjälpa den nya sjuksköterskan att komma igång med 
sina anteckningar kompletterades dagboken med några ned-
skrivna frågor.

• Beskriv situationen.
• Vad hände?

» Syftet med reflektionen är 
att öka förståelsen och att 
ibland förstå andras per-
spektiv. Reflektion kan ses 
som en process där målet 
ligger i att förbättra om-
vårdnaden.«

 →

” 
»  Började dagen något dåligt koncentrerad, kopplade fel. Under förmiddagen  
gungade marken flera gånger, obehagligt. Känns som om jag glömt allt. Pratar  
med min handledare som säger att det är ok att känna så. «

»  Ser allt mer människan som får dialys. Köpslåendet, förnekar extra dryck, trots 
viktökning – för fil räknas väl inte? Jag testas av patienterna, dock inte värre än att 
jag klarar av det. Resonerar med min handledare om detta. «
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• Varför hände det?
•  Vilka känslor, tankar, frågor och reaktioner fick jag un-

der händelsen?
• Kunde jag/vi gjort något annorlunda?
• Vad har jag lärt mig?
• Hur kan jag använda det jag lärt mig i framtiden?

Vad lärde vi oss?
Vi fann dagboken vara ett bra verktyg i inlärningsprocessen. 
Den nyanställda kunde med hjälp av anteckningarna se över 
veckan och tänka igenom vad som hänt och återkoppla till 
händelser. Det som var viktigt på måndagen kunde lätt glöm-
mas bort till fredagen, men med hjälp av dagboksanteckning-
arna blev mer ihågkommet. Vi fann att det var viktigt att till-
räckligt med tid avsattes för mötet med handledaren och att 
inte för lång tid gick mellan det att anteckningarna skrevs 
tills det att de diskuterades. Många aspekter på erfarenheten 
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”

kunde annars gå förlorade eller kännas mindre relevanta att 
ta upp. Den nya sjuksköterskan upplevde vid många tillfäl-
len en ökad förståelse för att en situation eller händelse ägde 
rum efter reflektion med handledaren. Att kunna se tillba-
ka på sin egen utveckling under inskolningsperioden upp-
levdes som väldigt positivt, en bonus som ökade självkänslan 
och självförtroendet, vilket är mycket betydelsefullt i början. 
Handledaren fick en bra inblick i vilka tankar och problem 
som den nya sjuksköterskan ställdes inför och kunde bättre 
individanpassa inskolningsperioden.

Dagboken har förbättrat inskolningsperioden för både 
handledare och nyanställd sjuksköterska. Handledaren ut-
vecklade en ökad förståelse för betydelsen av reflektion i in-
lärningsprocessen. Ett öppnare klimat har resulterat i ett 
ökat intresse att göra inskolningsperioden så givande som 
möjligt. Arbetet är dock inte vetenskapligt grundat utan får 
ses som en idé som gav mycket i utbyte. Det var tio personer 
som använde sig av dagboken men antalet är för litet för att 
några definitiva slutsatser ska kunna dras. Dagboken är sä-
kert inte ett hjälpmedel som passar alla och kan naturligtvis 
användas på andra sätt. Att dela med sig av sina känslor och 
tankar till en annan person kräver både tillit och respekt för 
varandra. En öppen och lyhörd handledare kan göra att den 
nyanställda sjuksköterskan vågar ställa frågor och ges möj-
lighet att växa i sin roll som dialyssjuksköterska. Handleda-
ren kanske inte alltid känner sig kompetent eller motiverad 
för att arbeta med dagboken som ett verktyg, vilket måste 
tas hänsyn till. Träning i reflektivt tänkande av utbildad per-
sonal - för såväl nyanställd som erfaren personal - är viktigt. 
Reflektion kan spela en viktig roll i att hålla den personliga 

praktiska kunskapen levande. En dagbok 
kan användas som ett värdefullt utbild-
ningsverktyg till våra nyanställda sjuk-
sköterskor. ■

Text Eva-Lena Nilsson, Leg. Sjuksköterska, 

dialysen i Trelleborg. 

E-post: eva_lena.nilsson@telia.com

» Svårt att förstå varför man ska dialysera så gamla med så dålig livskvalitet.  
Är det förbjudet att dö«?

» Äntligen patient och maskin. Bitarna börjar falla på plats«.

» Varför får en del mer dialys än andra?«

» Svårt med vissa kollegor som jäktar på med arbetet. Behöver tänka flera gånger  
innan jag gör något. Rädd för att göra fel» . 
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Nu har budkavlen kommit till Ängelholm, som ligger i nordvästra Skåne, 
vid Skäldervikens strand. Vi har nära till kontinenten och Danmark, och 
bra flyg och tågförbindelser till bland annat Stockholm och Göteborg. Äng-
elholm är en ”lagom” stad, med cirka 30 000 invånare, och sjukhuset har ett 
upptagningsområde på cirka 100 000 invånare. Sommartid ses ett avsevärt 
ökat befolkningsunderlag med cirka 50 000 personer.

Vår dialysavdelning startade så tidigt som i december 
1978 och ett par sjuksköterskor har varit med nästan ända 
från början. Vi var då inhysta i en sal på intagningsavdelning-
en och behandlade först endast en patient. Efterhand växte 
vi ur den lilla salen, och fick ytterligare en sal på intagnings-
avdelningen och sedan en till. Så småningom började vi pla-
nera för en större avdelning, och i juli 1998 flyttade vi så in i 
en nyrenoverad medicinavdelning. Vi fick vara med och pla-
nera vid renoveringen, och vi önskade att avdelningen skul-
le vara så öppen och ljus som möjligt. Till vår hjälp hade vi en 
färganalytiker. Vi ville göra den så lite sjukhusaktig som möj-
ligt och vi tycker nog att vi har lyckats. 
Under förra året utökades avdelningen 
med fyra nya tappställen och vi kan nu 
ta emot 36 patienter. Vi har två rum med 
plats för fyra patienter, en tvåsal och två 
enkelrum. Några patienter behandlas 
med HDF online.

Vi har öppet måndag-onsdag-fredag 
från morgon till klockan 20, och på 
tisdag-torsdag-lördag har vi öppet till 
klockan 15.

Det är bara sjuksköterskor som arbetar hos oss, för närva-
rande 19 stycken. Nyanställda får cirka två månaders upplär-
ning. Vår avdelningschef arbetar förutom sitt administrativa 
arbete också vissa dagar ute i vården. 

I vårt patientkök har vi ett ekonomibiträde som förbereder 
smörgåsar, serverar lunch med mera. Vi tycker det är viktigt 
att patienterna får god och näringsriktig mat och att maten 
ser aptitlig ut.

Till vår hjälp har vi också en tekniker på dagtid och en 
sjukgymnast någon timme per dag. Kurator och dietist kan 
vi kontakta vid behov. 

Två nefrologer ansvarar för patienterna på dialysavdel-
ningen, njurmottagningen och vårdavdelning. Förra hös-
ten flyttade njurmottagningen till dialysavdelningen. Det 
är två sjuksköterskor som har hand om både predialytiska 
och transplanterade patienter på mottagningen, och vissa 

dagar arbetar de på dialysavdelningen. En del gånger kom-
mer patienterna enbart på sjuksköterskebesök, andra gång-
er får de träffa någon av våra nefrologer. Vi tycker att det är 
bra att njurmottagningen och dialysavdelningen finns i sam-
ma lokaler, patienterna lär känna avdelningen och persona-
len före dialysstarten. De patienter i vårt upptagningsområ-
de som önskar PD får sin träning i Helsingborg.

I mån av plats tar vi också emot gästdialyspatienter. Äng-
elholm har ju ett attraktivt läge vid kusten. Vi önskar ofta 
att vi var fler sjuksköterskor så vi kunde ta hand om fler gäs-

ter, men ofta sammanfaller ju gäster-
nas önskemål med våra egna sommar-
semestrar.

Varje onsdagseftermiddag då de fles-
ta av oss arbetar har vi avdelningsmö-
te. Då diskuterar vi den gångna veckans 
arbete och det är också ett bra informa-
tionstillfälle.

Vi försöker att fortbilda oss så myck-
et som möjligt till exempel genom att 
gå på dialysskolan, få teknikutbildning 

med mera. Flera sjuksköterskor läser för närvarande omvård-
nadsvetenskap, och har också diskussioner om detta på av-
delningen. Vi hoppas kunna fortbilda oss och utveckla vår 
avdelning ännu mer.

Vi tycker att vi är ett väl sammansatt team som arbetar till-
sammans, och vill att våra patienter ska känna sig trygga med 
oss, och att dom verkligen känner sig välkomna. Vår målsätt-
ning är att se individen, lära patienterna att ta så mycket an-
svar som möjligt själva för sin behandling. Vi har till exempel 
en patient som sköter det mesta av dialysen själv.

 Ett annat viktigt ”instrument” är humor. Att skämta och 
skratta tillsammans med patienterna är viktigt, och det gör 
vi!

Budkavlen går nu vidare till Helsingborg. ■

Text av Karin Nordh, Sjuksköterska, dialysavdelningen Ängelholms 

Sjukhus. E-post: karin.nordh@skane.se

Ängelholm – med läge   för gästdialys

» Flera sjuksköterskor läser 
för närvarande omvård-
nadsvetenskap, och har 
också diskussioner om det-
ta på avdelningen. Vi hop-
pas kunna fortbilda oss och 
utveckla vår avdelning 
ännu mer. «
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Arbetet på vår dialysmottagning i Väster-
vik förändrades när vi bildade vår access-
grupp och började använda metoder för 
mätning av clearance och blodvolym. Det 
blev roligare, mera inspirerande och varje 
behandling blev en utmaning. 

Vi sjuksköterskor kan påverka och har ett större inflytande 
över behandlingen än vad vi tidigare haft. Vårt engagemang 
har också smittat av sig på patienterna som har blivit mera 
involverade och intresserade. Och kanske kan våra erfarenhe-
ter även inspirera dig som läser den här artikeln?

Studiebesök gav inspiration
Under våren 2005 installerades Diascan på alla våra dialys-
maskiner. I några år hade vi även haft mätning med Hemos-
can men inte använt oss av den aktivt. Nu kände vi oss redo 
för ett förändringsarbete som kunde förbättra kvalitén på di-
alysbehandlingarna. I april fick en sjuksköterska åka till Möss-
sebergsdialysen, där man under flera år använt sig av de här 
mätinstrumenten, och träffa Ann-Charlotte Lundin, sjukskö-
terska och biträdande avdelningsföreståndare. Det var ett 
effektivt sätt att se och förstå hur instrumenten användes 
i praktiken. 

Hemma i Västervik blev frågorna många, varför har jag 

Förändring  
gav inspiration  

åt patienter  
och personal

Förändring  
gav inspiration  

åt patienter  
och personal
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inte bättre clearence? Varför är Kt/V bättre idag än förra gång-
en? Varför sjunker Hemoscan-mätningen idag? Varför är den 
på plus? Diskussionerna blev livliga i kafferummet och un-
der rapporterna. 

Bra access en förutsättning
Genom Diascan- och Hemoscan-mätningarna insåg vi verkli-
gen att en fungerande access är en förutsättning för en bra 
behandling. Tidigare fanns ingen fungerande accessgrupp 
och inte heller någon regelbunden kontakt mellan kärlki-
rurg och dialysmottagning, förutom när det krävdes akuta 
åtgärder. Nu bildade vi en grupp, och i oktober åkte vi på Ac-

cessmötet i Stockholm på Huddinge Universitetssjukhus. Ef-
ter det mötet var vi redo att starta vårt arbete.

Målsättning
1) En väl fungerande access, i första hand nativ (kroppsegen) 
AV-fistel, för att uppnå ett Kt/V > 1,3 på samtliga patienter
2) Högre välbefinnande hos patienten
3) Ökad kvalitet på vården trots minskade kostnader 

Så här har det gått hittills
I personalgruppen diskuterade vi målen och metoderna till-
sammans. Vi ville öka patienternas medvetenhet och kun-

 Gunvor Hedlund och 
Sven Gabrielsson dis-
kuterar förra dialysen 

och hur man skall lägga 
upp denna. 

Hemoscan
Mäter ändringar i blodvo-
lymen hos patienten un-
der behandling via en 
blodvolymsensor(BVS). Bra 
hjälpmedel för bestämning av 
torrvikten vid ultrafiltration.

Diascan
En clearencesensor som mä-
ter dialysdosen vid varje be-
handling 

Kt/V 
K är clearence som talar om 
hur mycket blod i ml/min som 
renats från urea efter passage 
av dialysfiltret.
Kt är clearencevärdet multip-
licerat med förfluten behand-
lingstid. Värdet kan jämföras 
med den ackumulerade blod-
volymen som uppnåtts sedan 
behandlingsstarten.
Kt/V beräknas av maskinen 
utifrån den distributionsvolym 
som maskinens användare har 
ställt in.
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skap om sin behandling, samt låta dem delta i högre grad än 
tidigare. En ESAS-skattning (Edmonton Symptom Assessment 
Scale) utfördes, vilken modifierats för att passa dialyspatien-
tens behov. Resultatet blev bättre än vi trott.

Tidigare hade vi omvårdnadsansvar för en grupp patienter 
men hjälptes åt med att sticka alla patienterna vilket inne-
bar att dom fick träffa oss alla. Nu begränsades antalet sjuk-
sköterskor till fyra per patient. Fördelar med detta är ökad 
kontinuitet och ökad trygghet för patienten med minskad 
oro och ångest innan och under dialysbehandlingen. Vi vet 
också att sticktekniken påverkar Kt/V och att livslängden på 
fisteln ökar med minskat antal sjuksköterskor som sticker i 
fisteln. Man upptäcker avvikelser tidigt och kan snabbt åt-
gärda dessa. 

Vi får ofta frågor om hur BVS (hemoscanmätningen) och 
clearence ser ut, och patienterna kommer själva med förslag 
på förändringar som nya stickställen, ändrade flöden och så 
vidare. Kanske beror patienternas ökade engagemang på att 
vi nu pratar mera öppet om olika problem i behandlingen.

Vi har också gjort ett accessprotokoll för dokumentering 
av ventryck, artärtryck, blodflöde, Kt/V med mera, vilket fylls 
i efter varje dialysbehandling. Det ger en tidigare upptäckt 
av problem som snabbt kan åtgärdas, och kan också använ-
das i kontakten mellan sjuksköterska och kärlkirurg. Vid ett 
par tillfällen har vi tagit prov på recirkulationen i fisteln hos 
några patienter och kunnat minska den med hjälp av änd-
rad stickteknik.

Vi har ett samarbete med kärlkirurgen med rond en gång 
per vecka och när behov finns, och remisserna skrivs av oss 
sjuksköterskor. Våra förväntningar var att få snabba beslut 
och att förebygga akuta re-operationer. Det har fungerat 
mycket väl, och vi har upplevt att det gått fort från konsulta-
tion till undersökning och åtgärd.

Vi har köpt en digitalkamera till kliniken och den har an-
vänts flitigt för att följa förändringar i patienternas accesser. 
Bilderna ligger till grund för dokumentation av utvecklingen 
under en längre tid. De används också för att rita in sticksche-
ma eller markera exempelvis stenoser eller aneurysm där det 
är olämpligt att sticka. 

Vårt mål var bland annat en välfungerande access, i första 
hand en nativ AV-fistel. När vi inledde vårt arbete hade vi 43 
procent CDK, 42 procent AV-fistlar och 15 procent AV-graft 

I februari 2006 hade vi 16 procent CDK, 72 procent AV-fist-
lar samt 12 procent AV-graft 

En sammanställning av patienternas Kt/V gjordes (enl.RNj:s 
riktlinjer för provtagning) när vi inledde arbetet och vid ut-
värderingen i februari. Vi såg då en förbättring från 1,47 till 
1,52 Kt/V.

Sammanfattning
Förståelsen av accessens betydelse för en bra dialysbehand-
ling har ökat, hos såväl personal som patienter. Det gäller 
inte bara funktionen av fistel eller graft utan även behand-
lingen i stort där vi har skapat individuella behandlingsstra-

tegier. Vi kan mäta clearence flera gånger under varje dia-
lysbehandling och göra förändringar direkt, vilket leder till 
förbättringar av Kt/V. Tidigare förlitade vi oss på prover som 
tas en gång i månaden. Vi tror att patienterna upplever ett 
ökat välbefinnande; genom att vi kan bestämma en mer op-
timal torrvikt, kommer de mera sällan in övervätskade och 
det är ovanligt att vi behöver använda oss av isolerad ultra-
filtrering. 

Allt detta är möjligt genom att vi aktivt använder Diascan- 
och Hemoscanmätningar, men också på grund av att vår egen 
kunskap har ökat och vårt intresse för att individualisera pa-
tienternas behandling har blivit större.

För att utveckla vårt arbete ytterligare måste vi få till stånd 
regelbundna multidisciplinära accessmöten, där nefrolog, 
kärlkirurg, biomedicinsk analytiker och accessansvarig sjuk-

sköterska deltar. Samt att vi får 
möjlighet att utföra flödesmät-
ningar regelbundet på mottag-
ningen. ■
Text Gunvor Hedlund och Linnea 
Karlsson sjuksköterskor, Dialysmot-

tagningen, Västervikssjukhus. E-post: 

gunvorh@ltkalmar.se.

Linnea Karlsson och Helene Karlsson kontrollerar 
patients dialysresultat.
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Språkruta
Danska Svenska
saerlig speciell
et givet saet av vissa speciella
den enkelte den enskilde
faglig yrkesmässig
uddannelse utbildning
adskille skilja sig
bli sygeliggjort  ung. få en sjukdomsvinst
blodtrycksmåling  blodtrycksmätning
forår vår
opgave uppgift

Hjemmedialyseafdelingen på Rigshospitalet 
i København har i flere år haft spædbørn i 
peritoneal dialyse. I 2005 blev der beslut-
tet, at børn i peritoneal dialyse skulle være 
et satsningsområde. Det blev som følge de-
raf nødvendigt at sygeplejersker i afdeling-
en gennemgik en kompetenceudvikling for 
at kunne varetage denne særlige opgave. 

Den reelle kompetence kan beskrives som summen af et gi-
vet sæt af kvalifikationer, som kommer til udtryk, når perso-
nen der ejer disse kvalifikationer udfører sit job, altså når den 
enkelte kombinerer sine faglige og personlige kvalifikationer 
i forbindelse med en given opgave (1). 

Den kliniske kompetence udvikles via fagspecifikke opga-
ver som uddelegering, kurser, træning, konferencer og stu-
diebesøg.

Flere sygeplejersker på afdelingen skulle kunne varetage 
denne særlige opgave, hvorfor afdelingen søgte NordiaTrans 
rejsestipendiat. Med de penge fik to sygeplejersker mulighed 
for et studiebesøg til Barn- och Ungdomssjukhuset i Helsing-
fors, da denne afdeling har stor erfaring med børn i PD. 

Et område, hvor Rigshospitalet adskiller sig fra Finland, er 
indenfor ernæring. Børnene på afdeling K3 i Helsingfors har 
konsekvent ernæringssonde, som er en del af behandlingen. 
De får bedre vækst, bliver bedre rustet til eventuel transplan-
tation, men det er dog ikke problemløst. Der kan efterføl-
gende blive problemer sprogudvikling og børnene kan måske 
vægre sig ved at spise selv. Desuden er der det psykologiske as-
pekt i, at barnet bliver mere sygeliggjort, når man kan se er-
næringssonden. Her ligger en stor opgave for sygeplejerske/
behandlere, at hjælpe familien med at acceptere dette.

På studieturen blev der endvidere diskuteret emner som 
obstipation, infektioner, exitsitevurdering, blodtryksmå-
ling, interperitonealmåling, katetertyper, hele optrænings-
forløbet, calcium/phosfate stofskifte, samt selvfølgelig selve 
PD behandlingen, valg af maskine, program, volumen med 
mere (2).

I foråret 2005 var undertegnede på studiebesøg på børne-
hospitalet Great Ormand Street Hospital for Sick Children i 
London. Her havde de 22 børn i PD i aldersgruppen fra 1 må-
ned til 16 år gammel. Børnene kommer fra hele England og 
Malta. 

På Rigshospitalet er syv børn startet på PD siden 2001: fire 
børn fra tre måneder, et på fem år, et på 10 år og et på 13 år. 
Vi har i øjeblikket kun et barn på to år som kører PD og et 
barn der er i prædialyse. Forældrene søger i højere grad eks-
perthjælp til vurdering af børnene på hospitalerne. De stiller 

krav og forventer indflydelse. Forældre 
udfordrer sygeplejerskens faglige domæ-
ne, og derfor skal vi være kompetente til 
at kunne dialysere børn. ■

Text Elsebeth Hildebrand, Afdelingssygeple-

jerske, PD Amb P2134, Rigshospitalet,  

København.

Referenser:
1. Idekatalog om kompetenceudvikling og uddannelsesplanlægning i 
Amter og kommuner fra Det Personlepolitiske Forum, 1998.

2. Lone Kamp-Jensen, Susanne Klem, NordiaTrans bladet nr 60 2005:

s. 30 -32.

Spædbørn i PD  
trængte nye kompetencer 
hos personalet
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Sjukhusprästen Christian Busch från Rikshospitalet i Kö-
penhamn refererade till flera böcker om samhällsutveckling, 
bland annat en bok av sociologen Tony Walter, »The Revival 
of Death« som beskriver tre epoker av samhällsutveckling, tre 
generationer om man så vill, våra mor- och farföräldrars, vår 
egen och våra ungdomars. 

Den första epoken är ett auktoritärt och traditionellt sam-
hälle med »respekt för Gud, Kung och Fosterland«. Man skulle 
»bli vid sin läst« och bevara det man hade. Den värsta synden 
man kunde begå var kopplad till sexualiteten och att tro på 
kyrkans bud var en självklarhet. Bönen var en slags copings-
trategi när man behövde personlig hjälp.

Den andra epoken visar framväxten av det moderna sam-
hället med en strävan att se medmänniskan som en jämlike, 
ett slags brodersamhälle. Man skulle inte vara till besvär eller 
ligga andra till last. När man sökte vägledning var det genom 
tystnad och stillhet. Att vara påträngande var en synd i sig.

Slutligen den tredje epoken, dagens samhälle, det sen-mo-
derna samhället, där syndabegreppet är kopplat till att äta 
rätt eller fel. Här står känslorna i fokus och ord som växt, 
val, kontroll och säkerhet är de mest frekventa. Individen ska 
känna vad som är viktigast för henne/honom. Man är stark 
om man kan tala om sina problem Se på TV-programmen; gör 
det du inte kan, sjung och dansa! 

Det paradoxala är att när denna sen-moderna människa 
med sin känsla av kontroll över kropp och själ, blir allvarligt 

  NORDIATRANS KONGRESS I KÖPENHAMN

DEN UNGA VUXNA
sjuk, letar hon ofta efter någon som är skyldig. Själv betraktar 
hon sig som ett oskyldigt offer, och Christian Busch menar, 
att sjukhuspersonalen ofta blir anklagade för att vara synda-
bockar. Han sammanfattar sina iakttagelser på följande vis: 

• Den största synden för den sen-moderna människan är 
att förneka sina känslor

• Den unga patienten använder sina känslor för att mäta 
om behandlingen hon får är bra och den rätta för henne

• Vi behöver ett nytt språk om sorg och kristeori eftersom 
den moderna människan har ett helt annat förhållande till 
påfrestningar än tidigare generationer

För en ung människa är det svårt att vara annorlunda, inte 
minst gäller det utseendet och vad man orkar fysiskt. Över-
läkare och psykolog Annette Löwert från Vejle sjukhus, tala-
de om »Body image hos den normale unge«, och hon menade 
att kroppsuppfattning är vad jag själv tycker; det finns inte 
beskrivet i något lexikon. Självbilden är nära förbunden med 
den egna sexualiteten, och därför, säger Annette Löwert, är 
det så viktigt att vi kan tala om sex och samlevnad med våra 
patienter. Hos unga människor finns ofta en brist på sexuell 
kunskap samtidigt som de inte har någon att tala med om 
sina tankar. De behöver kunna relatera de sexuella proble-
men till sjukdomen och som hon säger: »inte tro att sjuk och 
sex är detsamma som sjuk sex«. 

Inom barnnefrologin i Helsingfors har man som målsätt-

Temat för årets Nordiatranskongress var »Den unge 
voksne« och vi tror nog att vi vet vem den unga patien-
ten är. Vi har alla en bild av den unga kvinnan eller den 
unge mannen som vi har träffat på sjukhuset någon 
gång. Men dagens unga skiljer sig betydligt från andra 
generationer. Vilken kunskap behöver vi om deras  
inställning till liv och hälsa, för att kunna stödja och 
uppmuntra den unga vuxna patienten?
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ning, att redan från cirka 12-årsåldern stödja barn och ungdo-
mar att bli självständiga vuxna. Avdelningssköterskan Ki Lind-
kvist på HUCS (Universitetssjukhuset i Helsingfors), beskrev i 
sitt föredrag »Att bilda familj efter organtransplantation – hur 
lyckas det?« hur man arbetar aktivt med att släppa greppet och 
föra över de unga i den vuxna vården. Många gånger har bar-
nen blivit överbeskyddade av sina familjer och det kan vara 
svårt att ge de det självförtroende som de behöver. Ki Lindkvist 
visade också statistik över ungdomar som efter många år inom 
barnnefrologin hade klarat övergången till vuxenlivet och fått 
ett lika bra liv som sina friska kamrater. 

Gunnela Nordén, nefrolog och överläkare vid Transplan-
tationsenheten på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göte-

borg, visade att det verkligen är möjligt att bli förälder efter 
en lyckad njurtransplantation. Hon talade om »Graviditet ef-
ter njurtransplantation«, som alltid är ett risktagande, men 
med god kontroll av både gynekolog och nefrolog, kan resul-
tatet ändå bli ett friskt barn. Man har inte heller sett någon 
ökad tendens till missbildning hos barn till transplantera-
de kvinnor.

Dialyspatienterna är trötta! Det konstaterade gruppen 
SIG traethed, FS NEFRO i sin undersökning. Gruppen repre-
senterades av sjuksköterskan Inge Margrethe Galsgaard som 
ställde frågorna: »Er dialysepatienterne traette? Hvilke betyd-
ning har traetheden for livskvaliteten?« Gruppen hade skick-

Överläkare Preben Jottes, 
Odense Univershospital, ämne 
var »Dilemmat i behandling av 
Renal osteodystrofi«.

 →

Hildur Einarsdottir, avdel-
ningschef på Reykjaviks 
dialysavdelning.

Vinnarna av »Bästa poster«, sjuksköterskorna Käte 
Jensen och Helle Wilmann Søndergaard, Nefrolo-
gisk avd Rigshospitalet, Köpenhamn.

Den unga patienten an-
vänder sina känslor för att 
mäta om behandlingen hon 
får är bra, menar sjukhus-
präst Christian Busch.

På teknikersessionen
På teknikersessionen var det 
en föreläsning om ureamät-
ning med hjälp av en spek-
trophotometer som med UV-
ljus analyserar mängden av 
partiklar som kommer ut i 
avloppsslangen på dialysap-
paraten. De danska forskar-
na har inte kommit lika långt 
med praktiska mätningar 
som vi gjort i Linköping. 

Ett föredrag berörde bio-
film i dialyspparater och vat-
tenrenare. Det effektivas-
te sättet att ta bort bakterier 
och biofilm är regelbunden 
värmecitronsyradesinfektion. 
Jag tror att alla dialysingen-
jörer kan intyga att dialysap-
paraterna är mycket renare 
inuti sedan vi infört rutiner-
na med dagliga värmecitron-
desinfektioner. Det har ock-
så minskat problemen med 
ostabil konduktivitet och flö-
desproblem på grund av kal-
kavlagringar i dialysappara-
terna.  Gunnar Malmström

Det är möjligt att bli förälder efter njur-
transplantation, menar Dr. Gunnela Nord-
én, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.



DIALÄSEN 3.200650

at ett frågeformulär till 485 danska dialyspatienter och frågat 
om deras trötthet. Resultatet visade att det största problemet 
var bristen på fysisk uthållighet, men patienterna hade också 
energi att göra något i vardagen. Som sjuksköterskor borde 
vi veta mera om vad vi kan göra för att underlätta och mins-
ka patienternas trötthet. 

Hybriddialys är en kombinationsbehandling av PD (perito-
nealdialys) och HD (hemodialys) där PD är basen. Ofta är det 
patientens önskan att ha kvar sin PD-behandling som gör att 
man använder denna typ av behandling, men också resvä-
gens längd och de sociala förhållandena har betydelse. Pa-
tientens reningsgrad har blivit sämre, Kt/v är mindre än 1,8 
och de uremiska symtomen börjar komma tillbaka. 

MARS-dialys (The Molecular Adsorbents Recircular System) 
är en specialbehandling där man tillfälligt stödjer leverns 
funktioner. Levern kan liknas vid en biokemisk fabrik med 
över 10 000 funktioner, och det man kan göra på konstgjord 
väg är egentligen bara avgiftning och en kortare support vid 
dålig leverfunktion. Kronisk behandling är inte möjlig.

Mars-dialysen, som Lars Schmidt, läkare och fil.dr. från 
Rigshospitalet berättade om, bygger på flera dialyssystem, al-
bumindialys, konventionell dialys och adsorption. Bilirubin 

är markör för hur effektiv reningen är, men även urinämne 
(karbamid) sjunker vid denna behandling. Man tar bort tox-
iner såsom ammonium, laktat, bilirubin och gallsyra, men 
det är osäkert om njurfunktionen blir bättre eller om encep-
halopatin förbättras genom dialysen. MARS-behandlingen är 
fortfarande på de flesta håll på försöksstadiet.

Man kan sammanfatta nyttan av MARS –behandlingen på 
följande vis:

• verksam för patienter med reversibel leversvikt
• kan användas efter levertransplantation vid graft-dys-

funktion
• vid fulminant leversvikt mera osäker även om man har 

haft goda resultat i till exempel Helsingfors.

När man börjar som sjuksköterska på en dialysavdelning 
står den tekniska utbildningen i fokus. Att lära sig starta och 
avsluta behandlingen och övervaka vad som händer desse-
mellan är en ganska lång process. Birgitte Baek, utvecklings-
sjuksköterska på Universitetssjukhuset i Odense, menade att 
man måste få en balans mellan den medicinsk-tekniska och 
den omvårdnadsmässiga kompetensen. I hennes anförande 
»Hvordan stöttes sygeplejerskens omsorgspraktik i en dialy-
seavdelning?« menade hon, att dialyspatienterna ibland re-
agerar med ilska och dålig compliance därför att de känner 
sig förbigångna. Sjuksköterskan å sin sida blir stressad av att 
hon inte förstår situationen. I Odense har man startat ett pro-
jekt med en teoretisk och en didaktisk del omkring vården 

av hemodialyspatienter. Patienterna har 
fått ge sin syn på »Det gode sykepleje«, och 
ett viktigt resultat är att man måste låta 
patienten tala om annat en sin sjukdom, 
vem han har varit i livet och vad han tyck-
er om olika saker. ■

Text Ulla Winge

Vinnande postern 2006
Stavgang (Nordic walking) for haemodialysepatienter. För-
fattare: Sjuksköterskan Helle Wilmann Söndergaard och 
sjuksköterskan Käte Jensen från den nefrologiska avdel-
ningen på Rigshospitalet i Köpenhamn.

Postern beskriver hur en grupp HD-patienter blev rando-
miserade att delta i fysisk träning under sex månader och 
vilka förbättringar det resulterade i.

Metha Frøjk, Rigshospitalet, Köpenhamn, talade 
om levande organdonation.

Levern kan liknas vid en biokemisk fabrik, 
säger läkare Lars Schmidt, Rigshospitalet,  
Köpenhamn.
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