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LEDARE
PIA LUNDSTRÖM  |  ANSVARIG UTGIVARE

UTAN GRÄNSER  
TÖMS VI PÅ KRAFT
Rubriken har jag lånat från en intervju i Dagens Ny-
heter* med diakon Bengt Andersson. Han fick inpräntat 
med modersmjölken att man alltid måste göra rätt för 
sig, fostrades att det var fult att sätta gränser och arbe-
tade kopiöst mycket under trettio år i familjeföretaget. 
En dag orkade han inte mer – chockade och provocera-
de sin omgivning med att sälja företaget för att så små-
ningom omskola sig. Idag träffar han många människor 
som har svårt att sätta gränser. Särskilt menar han att 
folk inom vårdsektorn, som kanske ofta har ett behov 
av att vara behövda, lätt blir gränslösa. Många är präg-
lade av hjälparrollen och då är det lätt att man glömmer 
sina egna behov. 

Att visa fysiska revir – till exempel genom att sätta 
upp ett staket på sin tomt för att markera tomtgränsen 
– är för många lättare än att visa sitt mentala revir. Tyd-
lighet är receptet för både sig själv och omgivningen. 
Innehar man förmågan att vara tydlig och sätta grän-
ser ger man sig själv respekt och värde – otydliga grän-
ser ger andra människor möjlighet att »kliva över« vil-
ket gör oss arga och kränkta. 

Att man själv är sitt arbetsverktyg talades det om vid 
Dialäsens Chefsdagar, som arrangerades för tredje året 
i rad för svenska chefsjuksköterskor med medlem-
skap inom Svensk Nefrologsjuksköterskeförening. Ulla 
Winge var där och rapporterar om dagarna på sidorna 
26–27. 

Norrländska friska fläktar får jag i samtalet med di-
etist Eva Jansson, verksam vid Njurmedicinska klinik-
en på Universitetssjukhuset i Umeå. Vårt telefonsamtal 
resulterar i en artikel om bland annat konsten att göra 
bra matsedlar åt den som är njursjuk, att man kan job-
ba hur mycket som helst med detta och ändå – tyvärr – 
blir den bästa maten kanske aldrig uppäten.

Pia Lundström

Lästips: Innan gränsen är nådd. Att räcka till – dag efter dag 

(Benedictum). *Dagens Nyheter, Insidan, 27/10 2004, sid 22.

  PÅ GÅNG

❑  Transplant Asia 1–4 december 2004, Singapore

❑  International Congress on Immunosuppression  

8–11 december, 2004, San Diego, USA

❑  Nordiatranskongress 10–11 mars 2005, Tønsberg, Norge

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

Vegas, NV, USA

❑  Nordiskt Njurmöte 4–7 maj 2005, Bergen, Norge 

❑  Svensk Transplantationsförenings Vårmöte, 28–29 april,  

Göteborg, Sverige

❑  International Pancreas and Islet Transplant Association  

4–5 maj, 2005, Genève, Schweiz

❑  American Transplantation Society, ATS, 20–25 maj 2005,  

Seattle, USA

❑  International Congress of the Vascular Access Society  

25–27 maj 2005, Berlin, Tyskland

❑  Vårmöte SNSF/MTFd/Dietister/Pharmaceuter 29–31 maj 

2005, Linköping, Sverige

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

2005, Istanbul, Turkiet

❑  International Society Nephrology ISN 26–30 juni 2005,  

Singapore

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

2005, Los Angeles, USA

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

❑  Dialäsens Chefsdagar prel. 5–6 oktober 2004, Sverige

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

oktober 2005, Genève, Schweiz

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

2005, Philadelphia, Pennsylvania, USA

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

TN, USA 

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

2006, Glasgow, England

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

Madrid, Spanien

❑  American Society of Nephrology Renal Week 14–19  

november, 2006, San Diego, California, USA

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

Kapstaden, Syd-Afrika

Behöver ni sommarvikarier?
I Dialäsens februarinummer är det många  
arbetsgivare som väljer att platsannonsera inför 
sommaren.

Annonsbokning sker senast 20/12 med e-mail till: 
info@dialasen.com Telefon 0046-8-510 515 00
För ytterligare information: www.dialasen.com
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De nya fynden i den insulinproducerande beta-cellen kan 
utvecklas till en ny typ av behandling av typ 2-diabetes.

Den spänningsberoende kalciumkanalen i bukspott-
körtelns insulinproducerande beta-celler har en viktig 
roll i regleringen av insulinsekretionen. Denna kanal be-
står av flera komponenter där alfa-komponenten medie-
rar inflöde av kalcium i cellen och beta-komponenten 
kan modulera denna process. Viktiga beta-komponenter 
är beta2 och beta3. Den exakta rollen för dessa beta-kom-
ponenter i regleringen av beta-cellens kalciumkoncentra-
tion och därmed den sofistikerade process som insulinfri-
sättningen utgör har varit oklar.

Forskare vid Karolinska Institutet har, tillsammans med 
kollegor i Tyskland, visat att möss där beta3-komponenten 
tagits bort i bukspottkörtelns insulinproducerande beta-
celler har en förbättrad blodsockerreglering. Detta berod-
de på en mer uttalad sockerstimulerad insulinfrisättning 
från beta-cellerna vilket i sin tur kunde förklaras av en 

markant förändrad kalciumhantering hos cellerna. Resul-
taten presenteras i tidskriften Cell.

Fynden är viktiga och kan innebära att komponenten 
beta3 utgör en spännande kandidat vid utveckling av nya 
och mer effektiva behandlingsprinciper vid typ 2-diabetes. 
Ett av de stora problemen inom dagens diabetesbehand-
ling är att tillgängliga mediciner har samma effekt vid så-
väl låga som höga koncentrationer av socker i blodet, vil-
ket innebär en risk för att enskilda patienter kan drabbas 
av hypoglykemi, ett mycket allvarligt tillstånd. När beta3-
komponenten blockeras frisätts insulin bara vid höga 
blodsockervärden, vilket är den önskvärda effekten.
Publikation: Removal of Ca2+ channel beta3 subunit enhances 
Ca2+ oscillation frequency and insulin exocytosis. Berggren P-O, 

Yang S-N, Murakami M, et al. Cell 15 okt 2004.

För mer information, kontakta: Professor Per-Olof Berggren, Rolf 

Lufts Center för diabetesforskning och Institutionen för molekylär 

medicin, Karolinska Institutet: per-olof.berggren@molmed.ki.se

Hedersutmärkelse  
för organdonation

Christer Nilsson, intensivvårdsläkare i 
Karlskrona, har utsetts till 2004 års heders-
medlem i Livet som Gåva för ett mångårigt 
djupt personligt engagemang för orgando-
nation, långt utöver vad som krävs i hans 
yrkesutövning.

Hedersutmärkelsen inrättades 2003 och tilldelas perso-
ner som under lång tid visat ett djupt personligt engage-
mang för donation av organ och vävnader. 

Christer Nilsson har under cirka 20 år arbetat med do-
nationsfrågor i Blekinge där han drivit utbildning både 
inom sjukvården och gentemot allmänheten. Genom upp-
sökande verksamhet »på stan« har Christer Nilsson försökt 
att väcka allmänhetens uppmärksamhet på att man bör ta 
ställning till organdonation. Genom sitt personliga enga-
gemang har han fått många medarbetare inom sitt sjuk-
hus att också engagera sig för donationsfrågorna. 

Christer Nilsson har på ett utmärkt sätt visat hur man 
långsiktigt kan arbeta med målsättningen att optimera 
tillgången på organ och vävnader för transplantationsän-
damål.

Hedersdiplomet till Christer Nilsson överlämnades vid 
en ceremoni i Stockholm under Europeiska Donationsda-
gen den 18 september.
Håkan Hedman, ordförande i Livet som Gåva – samverkan för do-

nation av organ och vävnader

Detta är den första bok på 
svenska som belyser vår-
den av njursjuka perso-
ner. I centrum är den njur-
sjuka patienten och det 
team som arbetar för ho-
nom eller henne. Boken tar 
upp grundläggande om-
råden som njurens anato-
mi och fysiologi, immuno-
logi och näringslära och 
därefter de olika njursjuk-
domarnas diagnostik och 
behandling. Aktiv uremi-
vård, dialys och transplan-
tation presenteras i teori 
och praktik. 

De olika kapitlen är 
skrivna av läkare, sjuk-
sköterskor, sjukgymnas-
ter, dietister och kuratorer 
som alla har specifik erfa-
renhet av njursjukvård. 

Boken kan användas i 
sjuksköterskeutbildningar 
på olika nivåer samt i an-

dra vårdutbildningar för 
undervisning om njursjuk-
vård. Den riktar sig också 
till yrkesverksamma sjuk-
sköterskor och annan vård-
personal som är engagera-
de i, eller intresserade av 
njursjukvård.
Studentlitteratur,  
Tel 046-31 21 61,  

Fax 046-30 49 62  

susanne.borgtorn 

@studentlitteratur.se

Ny bok om njursjukvård

Nya fynd i beta-cellen kan utvecklas till diabetesbehandling



DIALÄSEN 4.20048

NYHETER

Då och nutid på Danderyd
För 40 år sedan genomfördes 
första dialysen på Danderyds 
sjukhu! Detta firades i okto-
ber med ett jubileumsemina-
rium och utställning av alla 
tiders dialysmaskiner från 
Gambro. Pionjärerna, som en-
tusiasmiskt startade upp dia-
lysverksamheten, och dagens 
profession bjöd tillsammans 
på spännande föreläsningar 

om resan från Då till Nu. Därutöver bjöd dagen på många 
glada återseenden och minnesrika anekdoter.

Avslut för 20 p utbildning i Skövde
Vid Institutionen för vård och natur på Högskolan i Sköv-
de har 19 sjuksköterskor genomfört en vidareutbildning 
inom njurmedicin. Utbildningen har innehållit 10 p 
Njurmedicinsk vård och 10 p Omvårdnad vid dialysbe-
handling. 

I första delkursen var fokus på att drabbas av kronisk 
njursjukdom. Kursen innefattade allt från njurens anato-
mi och fysiologi, sjukdomslära till att drabbas av en kro-
nisk sjukdom och hur individen hanterar sin situation 
samt sjuksköterskans roll i vårdandet. Kursen omvård-
nad vid dialysbehandling har förutom hemodialys- och 
peritonealdialysbehandling handlat om patientundervis-
ning, samtal, palliativ vård och hur det är att leva med di-
alysbehandling. Som en röd tråd genom kursen har tre 
olika perspektiv, patientperspektivet, det medicinska och 
sjuksköterskans perspektiv funnits. Deltagarna har ut-
vecklat förmåga att lyfta patientens styrkor och förstå 
deras hanteringsstrategier för att kunna individanpassa 
omvårdnaden till patienter inom njurmedicinsk vård. De 
har också utvecklat pedagogiska kunskaper till att del-
aktiggöra, undervisa, vägleda och stödja patienten i vård 
och behandling. 

Examinator för kursen var Berit Lundman docent och 
universitetslektor i omvårdnad vid Umeå universitet, 
kursansvariga var Maria Berglund och Marita Johansson. 
Kursdeltagare: Madelene Adolfsson, Kate Alanen, Helena 
Andersson, Åsa Andersson, Åsa Fröjdstedt, Kicki Furham-
mar, Anna-Karin Haglund, Maria Johansson, Åsa Johans-
son, Ann Karlsson, Olof Larsson, Pia Leijon, Ingela Lund-
berg, Gunilla Lundmark, Malin Streith, Ingrid Sundberg, 
Annika Svensson, Therese Tengbert och Karin Wickberg.
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Examensdag för deltagarna vid kursen Njurmedicinskvård  
10 p och Omvårdnad vid dialys 10 p vid institutionen för vård 
och natur på Högskolan i Skövde. Utbildningen har bedrivits 
på kvartsfart under två år. Deltagarna arbetar på njurmedicin 
och dialysavdelningen i Skövde, Falköping, Borås och Motala.
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Föreläsare Dr. Bertil Wehle 
och Kungsholmsdialysens 
Vreni Frölich.

Blå änglar
Änglar de lyser vita / Så har jag alltid förstått / Men nu 
måste jag dock rita: / Änglars färg den går i blått.

Hur de springer, hur de tjänar / Stressigt har de såsom få  
/ Ben och armar ständigt tränar / Att de orkar – dessa blå!

Varje morgon hur de ruvar / Att ett offer fånga då / Ned  
i sängen sedan kuvar / Den som fastnat hos de blå.

Och oss armar vill de sticka / Så det känns i ben och märg 
/ Dock förlåter jag var flicka / Som är helblå till sin färg.

Och maskinerna hör tjuta / Ja det är ett fasligt sjå / Då det 
gäller snabbt att kuta / Visar änglarna de blå.

Dessa änglar saknar vingar / Men det kan du lita på / Att 
de hjälp till sjuka bringar. / Tack ni kära änglar blå!

Åke Thollander, dialyspatient i Skövde.
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De rent sexuella handlingarna är beroende av olika egen-
skaper hos den enskilda människan och i relation till en part-
ner är de också avhängiga den andre. Skilda faktorer som 
självkänsla, erfarenheter, ambitioner, hälsoupplevelse och 
livsåskådning påverkar oss. 

 
Då vi drabbas av sjukdom och ohälsa påverkas hela vår livs-
föring. Sådant som vi tidigare inte reflekterat över blir plöts-
ligt avgörande för möjligheterna att genomföra det vi öns-
kar. Våra relationer till andra påverkas av ohälsa, och man 
tvingas till förändringar i sin livsföring. Meningen med li-
vet omprövas ofta och många människor ändrar sina priori-
teringar jämfört med hur de levde innan sjukdomen föränd-
rade förutsättningarna.

Det som händer en människa med kronisk sjukdom är att 
hennes identitet hotas, (vem är jag nu?), hennes kropp för-
ändras (hur ser jag ut och hur fungerar min kropp nu?) (Ta-
nyi 2002) och omgivningen reagerar (partner och andra an-
höriga reagerar oftast med sorg och skuld vilket komplicerar 
kommunikationen). 

Alla dessa aspekter är viktiga att uppmärksamma i vår-
den av dem som tvingas anpassa sin livsföring. Traditionen 
inom svensk hälso- och sjukvård har varit att främst fokuse-
ra på de medicinska aspekterna av sjukdom, d.v.s. åtgärda, 
justera och hela de förändringar som sker i kroppen. Men – 
som människor är vi mer än våra kroppar. Det är angeläget 
att också fokusera på de andra lika verkliga aspekterna av en 
människas liv, d.v.s. hur hon upplever sig själv och hur hen-
nes relationer påverkas av hälsa och sjukdom. Då vi möter 
en människa i hennes sexuella situation blir det uppenbart 
att samtliga dessa tre aspekter behöver medvetandegöras. 
För att optimera hälsa behöver vi finna vägar för att kom-

Vårt kön bidrar till upplevelsen av vilka vi är, utgör en väsentlig del av vår 
identitet och formar våra erfarenheter. Könet ger vår kropp sexuella möjlighe-
ter för att känna lust och att vara sexuellt aktiva. Könet påverkar också våra 
relationer till andra. De sexuella aspekterna i en människas liv är således alltid 
komplexa till sin natur. 

SEXUELLA  
MÖJLIGHETER VID 

NJURSJUKDOM  
OCH DIABETES

ma vidare i livet, och för att göra detta måste vi få tillfälle 
att bearbeta de oönskade förändringar som en kronisk sjuk-
dom påtvingar oss. 

Den sexuella lusten har sitt ursprung i hjärnan där olika 
signaler tas emot (tankar, förnimmelser, känslor) som kan 
verka hämmande eller förstärkande på lustcentrum. Hormo-
ner spelar viss roll för den sexuella lusten, främst gäller det-
ta Testosteron som stimulerar och Prolaktin som vanligen 
hämmar lusten. Oxytocin är ett »lugn- och ro-hormon« som 
frisätts vid beröring och orgasm, som sänker blodtrycket och 
gör oss behagliga till sinnes.

De sexuella funktionerna är beroende av nervernas signa-
lering samt en väl fungerande blodcirkulation. Många skador 
och sjukdomar reducerar den sexuella förmågan och skador 
på hjärnan kan påverka lusten, liksom hormonförändringar 
som lågt Testosteron och förhöjt Prolaktin. Kärlförändring-
ar och nervpåverkan är förändringar som gör att den sexu-
ella förmågan sviktar. Många läkemedel är också kända för 
att minska den sexuella lusten och förmågan. Hit hör: anti-
hypertensiva, antidepressiva, cellgifter, lipidsänkare, NSAID, 
Histamin 2-receptorantagonister, antimykotika, neurolepti-
ka m.m. Vidare vet vi att legala och illegala droger kan utgö-
ra hinder för sexuell funktion: alkohol, cannabis, heroin, ko-
kain, tobak m.fl.

Det vanliga åldrandet påverkar många människors sexua-
litet. Kvinnans lust och förmåga kan både tillta och avta med-
an mannens intresse och lust oftast kvarstår. Mannen brukar 
få färre erektioner och risken för erektionssvikt ökar, han 
behöver mera mekanisk stimulering och längre tid för ut-
lösning. Kvinnans hormonförändringar i samband med kli-
makteriet dämpar de sexuella reaktionerna, men hennes för-
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Sexuell förmåga i förhållande till  
Diabetes mellitus och njurinsufficiens 
Diabetes mellitus typ 1 och 2 (Hulter & Sundkvist 2002) 
samt njurinsufficiens (Palmer 2003) gör att kroppens möj-
ligheter att reagera sexuellt kan minska. Vi vet att hypogly-
kemi hindrar koncentrationen i en sexuell situation och hy-
perglykemi leder till en uttorkning som hindrar kvinnans 
sexuella reaktion att bli våt i slidan (lubrikation). De kompli-
kationer som kan utvecklas efter många år av sjukdomen, 
särskilt om denna skötts mindre väl, resulterar i autonom 
nervskada som hindrar sexuell funktion för såväl kvinna 
som man. Utveckling av arterioskleros i bäckenkärlen (bl.a. 
p.g.a. hypertoni, diabetes, rökning) kan minska möjligheten 
för god blodfyllnad i svällkroppsvävnaden som är av vikt för 
att åstadkomma sexuell funktion samt den sexuella käns-
lan i könsorganen. Anemi samt rubbad hormonbalans re-
ducerar ofta den sexuella motivationen.

ändringar i livet kan komma att både stimulera och hämma 
hennes sexuella lust och förmåga. Svårigheten att finna en 
lämplig sexualpartner blir större med åren för kvinnor, då 
det går fem 85-åriga kvinnor på varje jämnårig man. De fak-
torer som har visat sig hindra äldres sexualitet är: rökning, 
alkohol, fetma, TV-tittande och brist på fysisk aktivitet (Ba-
con m fl. 2003)

Människors sexuella svårigheter är svåra att tolka enty-
digt som fysiskt, psykiskt eller socialt 
betingade, eftersom vi vet att många 
olika faktorer samverkar till att män-
niskor hanterar sin sexualitet på olika 
vis. Kvinnors vanligaste sexuella pro-
blem är nedsatt lust och olust. Många 
kvinnor upplever detta efter att de fått 
barn. Det verkar som om kvinnans mo-
tivation för sexuell aktivitet drastiskt 
minskar då hon fått de barn hon önskat. Hon får stor tillfreds-
ställelse av att vara en älskad mor och hon sätter barnens väl-
befinnande före sitt eget och mannens. Då mannen får ned-
satt lust har detta oftare en kroppslig orsak även om det också 
för honom kan bero på överbelastning och psykiska problem. 
Mannens vanligaste sexuella bekymmer är svårigheter med 
erektionen, som för många män uppfattas som kännetecken 
för att kunna kalla sig man överhuvudtaget. Detta kan vara 
svårt att förstå för kvinnor som ju knappast har sin sexuella 
förmåga som kriterium på att vara kvinna. För henne räck-
er det med att se ut som en kvinna. De här könsskillnaderna 
– som kan ifrågasättas och diskuteras i det oändliga – bidrar 
till att våra sexuella erfarenheter måste få vara personliga. Vi 
har var och en vår egen sexuella historia som har format oss 
till det vi är i dag som könsvarelser. 

Alla människor har sexuella möjligheter och alla män-
niskor har sexuella begränsningar. Om man ser människan 
som ett stränginstrument kan man säga att en av strängar-
na vi spelar på är sexualiteten. Då kroppen påverkas av sjuk-
dom och sexuell lust och förmåga hotas behöver patienten 
och hans/hennes partner råd och stöd i dessa frågor. Målsätt-
ningen i kontakten blir att klargöra hur begränsningarna ser 
ut, vad de beror på och att identifiera hur möjligheterna ser 
ut samt ge stöd att utveckla dessa. Inte alla människor öns-

kar leva ett sexuellt aktivt liv. Detta måste också respekteras. 
Många som lever ensamma har inga problem av nedsatt sexu-
ell lust och förmåga men problem kan uppstå vid en obalans 
mellan makarna i sexuellt intresse, önskningar och behov.

Krisbearbetning är ett ofrånkomligt moment i all rehabi-
litering. Då man råkar ut för en oönskad förändring i livet be-
höver man få uttrycka de känslor och tankar som detta väck-
er. Det vanliga är att man känner sorg och ilska över att inte 
få fortsätta sitt liv utan hinder på vägen. Människan verkar 
ha ett i det närmaste automatiskt sätt att tänka, man upp-
fattar avbrott i hälsa som ett straff, som man antingen för-
söker finna den rättmätiga orsaken till (att man har brustit 
som människa) eller helt enkelt inte känner sig förtjänt av, 
och det river upp starka känslor av kränkthet och förtvivlan 
då man inte kommer undan sitt öde. Det kan vara omöjligt 
för patienten att få uttrycka sina tunga känslor tillsammans 
med sina anhöriga, då alla runt patienten håller god min för 
att på så sätt försöka hjälpa varandra att slippa konfronteras 
med starka känsloutbrott. Det är inte ovanligt att patienten 

t.o.m. känner skuld över att anhöriga 
blir drabbade av patientens hälsopro-
blem. Att anhöriga känner skuld över 
att inte kunna hjälpa patienten att slip-
pa sina svårigheter är kanske mindre 
förvånande. Skuld är tyvärr en känsla 
som inte går att använda konstruktivt. 
Dessa känslor mår bäst av att tömmas 
ut, så att de inte hindrar andra mera an-

vändbara känslor, som att man bryr sig om en älskad släkting, 
att man vill göra så gott man kan och det som går att göra. Ge-
nom att tillåta att skuldkänslorna formuleras så kan de också 
avlastas. Inte ens om man genom ett riktigt ohälsosamt lever-
ne har försämrat sin hälsa kan skulden komma till använd-

» De här könsskillnaderna – 
som kan ifrågasättas och 
diskuteras i det oändliga – 
bidrar till att våra sexuella 
erfarenheter måste få vara 
personliga. «
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ning för att läka sig själv och att vårda sig om sin hälsa. 
Vårdpersonal med mera kunskap om och erfarenhet av 

krisbearbetning, i samarbete med en kunnig handledare, ut-
gör en resurs för att kunna effektivisera rehabiliteringspro-
cessen, till gagn för patienter, anhöriga och sjukvårdens eko-
nomi. Vi som finns inom den högspecialiserade medicinska 
vården har svårt att föreställa oss, att vi genom att försum-
ma den känslomässiga bearbetningen av oönskade händel-
ser, inte heller utnyttjar patientens och anhörigas läkande 
resurspotential. Den medicinska forskning som fokuserar på 
biologiska faktorer för att stimulera hälsa utesluter inte att 
de andra perspektiven på människans läkande krafter exis-
terar. Då vi tar hela människan på allvar: hennes identitet 
och hennes relationer, så kan betydande resurser för hälso-
utveckling frigöras. 

Det finns en rad åtgärder vi kan vidta för att hjälpa patient 
och partner till ett mera harmoniskt sexualliv. Vi bör ta till-
vara möjligheten att samtala med båda i paret. Ett öppet sam-
tal med patient och partner ger ett bättre kunskapsunderlag 
före bedömning av svårigheter och pro-
blem samt diagnosticering. Kommu-
nikationen mellan parterna ger också 
värdefull information om patientens 
situation. 

Vi ska uppmuntra de hälsostödjande 
åtgärder som ingår i den medicinska be-
handlingen. Vi vet att en välskött diabe-
tes mellitus ökar möjligheterna till ett 
tillfredsställande sexualliv. En god dia-
lysbehandling kan förbättra situationen för den njursjuke. En 
transplantation ger ofta en dramatisk återerövring av sexuel-
la möjligheter. Många faktorer samverkar till detta. En väsent-
lig faktor är naturligtvis att den inre miljön och hormonba-
lansen normaliseras, men hela den friare livssituationen efter 
en lyckad transplantation kan också bidra till ett mera jäm-
likt sexualliv med den friskare partnern. 

Efter en tid av mycken sjukdom då ett par inte har kunnat 
vara tillsammans sexuellt som tidigare, händer det att parter-
na kommer ifrån varandra helt. De upphör med all kropps-
kontakt. Genom en ömsesidig omtanke avstår de ifrån att ut-
trycka sig kärvänligt, visa ömhet, smekas och kyssas. Om små 
inviter inte längre kan leda till samlag kompliceras den tys-
ta kommunikationen mellan parterna. Som behandlare kan 
man då föreslå att de ska ta sig en stund och »vila tillsam-
mans«. Då avses att kravlöst hålla om, slappna av och att till-
låta en långsam återhämtning där de sexuella känslorna så 
småningom kan väckas på nytt utan krav på några prestatio-
ner (= samlag).

För att i samtal kunna gå närmare in på förslag till sexuella 
tekniker, sexualtekniska hjälpmedel etc. behöver vårdpersonal 
och läkare förbereda sig genom att gå kurs som fokuserar på 
sexologisk kunskap, bearbetning av egna attityder till könsfrå-

gor och sexuella tillämpningar samt möjlighet att genom roll-
spel få erfarenhet av att hantera sexuella frågor och problem.

Den farmakologiska behandlingen av mannens sexuella 
svårigheter har utvecklats på senare år. Vi har nu tre något 
olika tabletter att erbjuda som erektionsstödjande behand-
ling, vi har två preparat för lokal behandling av erektions-
svikt och ett läkemedel som i resoriblettform kan stimulera 
erektion på cerebral nivå. För att stimulera lusten kan testos-

teron användas. För kvinnor är de far-
makologiska resurserna ännu outveck-
lade på det sexuella området.

Det är viktigt att påpeka att enbart 
ett recept på erektions- eller luststöd-
jande farmaka inte är ett fullgott han-
terande av sexuella svårigheter och pro-
blem. Patienter och partner behöver få 
tala mera om sin totala sexuella sam-
levnadssituation, parternas olika be-

hov och preferenser, reaktioner på sjukdom etc. Ett parsam-
tal bör vara en självklar grund för ett adekvat professionellt 
sexologiskt omhändertagande, som underlag för korrekt sex-
ologisk diagnos och för god behandling. ■

Text av Birgitta Hulter, doktor i medicinsk vetenskap och auktorise-

rad klinisk sexolog. Birgitta Hulter har arbetat med sexologisk rehabili-

tering i 10 år och driver Sesam AB med privat sexologisk mottagning i 

Uppsala och Stockholm. Hon är också konsulterande sexolog på Råd- 

och stödenheten vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. 

Hennes lärobok Sexualitet och hälsa – begränsningar och möjlighe-
ter utkommer hösten 2004 på Studentlitteratur.

birgitta@sesam.cc. Tel: 0708-66 28 86

Referenser: Bacon, C.G. m.fl. (2003): Sexual function in men older 
than 50 years of age: results from the health professionals follow-
up study. Ann Intern Med, 5; 139(3), s. 161–8. Hulter, B. & Sundkvist, 

G. (2002): Sexualitet och diabetes mellitus. I Agardh, C-D., Berne, C. 

& Östman, J.(red.), Diabetes, s. 272–83. Stockholm: Liber. Palmer, B.F. 

(2003): Sexual dysfunction in men and women with chronic kidney 
disease and end-stage kidney disease. Adv Ren Replace Ther, 10(1), 

s. 48–60. Tanyi, R.A. (2002): Sexual unattractiveness: A patient´s sto-
ry. Medsurg Nurs, 11(2), s 95–9.

Fotnot: I texten benämns människan som hon, men resonemangen är 

tillämpliga även på manspersoner.

» … att kravlöst hålla om, 
slappna av och att tillåta en 
långsam återhämtning där 
de sexuella känslorna så 
småningom kan väckas på 
nytt utan krav på några 
prestationer … «
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När James Shapiro och medarbetare från 
Edmonton i Kanada år 2000 presenterade 
sina resultat av ö-cellstransplantationer, 
inleddes en ny era inom denna verksamhet. 
Denna metod gör alltfler patienter obero-
ende av insulin.

Diabetes typ I, tidigare ofta kallad ungdomsdiabetes, är en 
sjukdom som karaktäriseras av brist på eget insulin till skill-
nad från diabetes typ II s. k. åldersdiabetes, där kroppen inte 
kan använda det egna insulinet fullt ut. Att pankreastrans-
plantera patienter med Diabetes typ I är sedan många år eta-
blerad sjukvård men utförs närmast uteslutande efter lång 
diabetesduration, när patienten etablerat nefropati och ure-
mi. Indikationen är ett svårstyrt sockerläge och dålig meta-
bol kontroll. Vanligen gör man en kombinerad njur- och pan-
kreastransplantation. 

Patienten kan 
bli oberoende 
av insulin

Den första ö-cells transplantationen på Sahl-
grenska universitetssjukhuset genomförs av 
specialistläkare Marie Felldin. De langerhans-
ka öarna sprutas in i vena porta.

NY SVENSK FORSKNING OM Ö-CELLER

Att transplantera pankreas enbart eller tillsammans med 
en njure är ett stort kirurgiskt ingrepp behäftat med en bety-
dande sjuklighet. Komplikationerna är främst förorsakade av 
att pankreas är en skör körtel som vid skada läcker vävnadsir-
riterande enzymer. Operationssåret kan läcka vävnadsvätska 
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De langerhanska öarna ser man här som rödbruna celler. 
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länge, vara ett säte för infektion av varierande svårighetsgrad 
och så vidare. För att lämpa sig för pankreas-transplantation 
måste man således vara i gott skick och förväntas klara av 
ett komplicerat transplantationsförlopp både fysiskt och psy-
kiskt. En lyckad transplantation ger fullständig insulinfrihet 
och ofta normal glukosmetabolism liksom en chans till att 
övriga senkomplikationer kan skjutas på framtiden. Inter-
nationella material visar att ettårsöverlevnaden för pankre-
astransplantatet vid kombination med njure är drygt 85 % 
och att överlevnaden efter tre år är 80 %.

De insulinproducerande cellerna i pankreas ligger sam-
lade i grupper – öar – och utgör bara 5 % av cellbeståndet, res-
terande celler producerar bukspott. Att enbart transplantera 
ö-cellerna är en lockande utväg för att minska riskerna med 
ingreppet; denna typ av transplantation har utförts i snart 30 
år. Genom att mekaniskt och enzymatiskt bryta ner pankreas 
från en avliden donator kan man få fram ö-cellerna. Metoden 
är känslig och det krävs stor erfarenhet och fingertoppskäns-
la på laboratoriet för att få fram bra, livsdugliga öar. Efter 1–
2 dygn i odling är öarna klara för transplantation. De injice-
ras i patientens vena porta via en perkutan injektion genom 
levern, och sprider sig med porta-blod-
flödet ut i levern. Där ska de etablera 
sig och börja producera insulin. Själva 
transplantationen tar två timmar och 
kan i princip göras i lokalbedövning. 
Både omedelbart före och efter trans-
plantationen är det viktigt med strikt 
blodsockerkontroll för att inte stressa 
ö-cellerna. Vårdtiden kan röra sig om 2–
4 dagar i okomplicerade fall; effekten 
av transplantationen kommer tidigast efter en vecka.

Under många år var framgången ringa vid ö-cellstransplan-
tation, med ett års insulinfrihet hos endast cirka 10 % av pa-
tienterna. Millenniumskiftet innebar inträdandet av en ny 
era. James Shapiro och medarbetare från Edmonton, Kanada 
rapporterade vid det amerikanska transplantationsmötet år 
2000 om åtta ö-cells transplanterade patienter där alla blev 
insulinfria. Nyheterna var flera; man fokuserade i alla led på 
ö-cellerna d.v.s. kombinerade inte med annat organ och ge-
nomförde transplantationen med kortast möjliga ischemi-
tid. Patienterna i Edmonton-programmet var diabetiker med 
svårstyrd Typ I diabetes men njurfriska. Det immunosuppres-
siva protokollet var nytt (Prograf® i låg dos, Rapamune® och 
Zenapax®), och ger en god immunosuppressiv effekt med den 
fördelen att det är fritt från kortison. Allra viktigast var ändå 
att ö-cellsmängden var nära dubbelt så stor som tidigare. Man 
gav så många doser av öar som behövdes för att uppnå insu-
linfrihet. Detta innebar 2–4 transplantationer till varje pa-
tient. Efter ett år var 80 % av patienterna insulinfria och efter 
3 år 50 %, men prognosen på längre sikt är ännu okänd. 

Genomslagskraften av detta protokoll har blivit stor bland 

övriga ö-cellstransplanterade enheter världen över inklusive 
här i Skandinavien. Sedan tidigare har man i Stockholm haft 
ö-cellslaboratoriet i Giessen som samarbetspartner. I Uppsa-
la fanns ett ö-cells laboratorium under uppbyggnad av profes-
sor Olle Korsgren. Med detta laboratorium i centrum deltar 
sedan våren 2001 nästan alla njurtransplanterande centra i 
Norden antingen fullt ut som kliniskt transplanterande eller 
i uppstartningsfas genom att skicka pankreas. Tillsammans 
får vi ett stort upptagningsområde med fler potentiella do-
natorer, varför en patient i behov av upprepade transplan-
tationer inte behöver vänta orimligt länge på nästa dos. Vi i 
det »Nordiska nätverket« har emellertid inledningsvis valt att 
transplantera ö-celler till redan njurtransplanterade diabeti-
ker med stabil transplantatfunktion som således redan står 
på immundämpande läkemedel. Vi fann tidigt att det är lo-
gistiskt omöjligt att transplantera öarna akut, varför de nu 
odlas 1–4 dygn innan den kliniska transplantationen – med 
väl så gott resultat. Elva patienter är »färdigtransplanterade« 
(2–4 transplantationer), fyra av dem är insulinfria, två har 
varit insulinfria och fyra har reducerat insulinbehov. En pa-
tient har avlidit i hjärtinfarkt, och ytterligare 11 patienter 
har påbörjats varav nio har halverat eller ytterligare minskat 

sitt insulinbehov. Vi har sett en hel del 
infektionskomplikationer, varav någ-
ra svåra sådana, två fall av läkemedels-
utlöst pneumonit och två patienter 
har fått försämrad njurfunktion. 

Forskningen på ö-cellslab har foku-
serat kring den inflammatoriska reak-
tionen som uppträder mycket snabbt 
efter ö-cellsinfusionen och som leder 

till att många öar dukar under tidigt i förloppet. Olle Kors-
gren och medarbetare har kartlagt händelseförloppet och vi 
planerar nu att på olika sätt påverka denna inflammation. 
Dels kan man förbehandla ö-cellerna i provröret med oli-
ka läkemedel, dels kan man ge motsvarande läkemedel till 
patienten i samband med transplantationen. Vi är just nu 
i startgroparna för att genomföra en större studie med den-
na utgångspunkt. Förhoppningen är att på detta sätt kunna 
göra patienten insulinfri med färre transplantationer, helst 
efter första dosen. Därmed ökar vi organtillgången och kan 
transplantera fler patienter och dessutom minskar vi risker-
na för den enskilde patienten med färre ingrepp och kortare 
tid med tung immunosuppression. Med ett bättre förväntat 
resultat av transplantationen kan vi även vända oss till den 

patientkategori som kanske har mest att 
vinna av metoden, nämligen den instabi-
le diabetikern som ännu inte drabbats av 
senkomplikationer. ■

Marie Felldin, njurmedicinare, enheten för 

Transplantation och Leverkirurgi, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset, Göteborg

» Tillsammans får vi ett stort 
upptagningsområde med fler 
potentiella donatorer, varför 
en patient i behov av uppre-
pade transplantationer inte 
behöver vänta orimligt länge 
på nästa dos. «
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Sedan många år finns en välfungerande 
njurskola för vuxna på Universitetssjuk-
huset i Lund. Eftersom det inte fanns nå-
gon patient- eller närståendeundervisning 
i grupp, inom nefrologin inom Barn- och 
ungdomssjukvården, genomfördes en pilo-
tutbildning för närstående – främst riktad 
till föräldrar till njursjuka barn och ung-
domar enligt en norsk modell.

Med anledning av allt kortare vårdtider, ökat informationsflö-
de och ökad möjlighet till mer avancerad medicinsk-teknisk 
utrustning i hemmen till exempel apparater för hem-hemodi-
alys ställs nya krav på hälso- och sjukvårdens information till 
patienter och närstående. Allt fler patienter och närstående sö-
ker information om sjukdomar och dess olika behandlingsal-
ternativ, vilket ställer nya krav på en förbättrad kommunika-
tion, information och utbildning från vårdpersonalens sida.

Helt i linje med Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), som slår 
fast att patienter ska ges information om sin sjukdom och be-
handling för att kunna delta i beslut om sin egen vård, bedrivs 
patient- och närståendeutbildning vid Universitetssjukhuset 
i Lund (USiL) [1]. Någon övergripande modell för hur patient- 
och närståendeutbildningar ska utformas finns inte vid USiL. 
Därför har inspiration hämtats från Lärings- och Mestringssen-
trum vid Aker sjukhus, Oslo i Norge [2]. Där finns ett natio-
nellt kompetenscentrum med inriktning mot samarbetsverk-
städer, lärocenter, hälsopedagogik och informationscentrum. 
I samtliga delar sker ett samarbete med brukarorganisationer-
na. Ett övergripande projekt »Patientforum i Lund« (PiL) gällan-
de patient- och närståendeutbildning har startats vid USiL och 
här redovisas ett av delprojekten.

Projektgruppen bestod av Bodil Ivarsson, projektledare, 
Gunilla Nilsson, klinisk lektor, Lena Forsberg, vik. chefkura-
tor samt Inger Gadh, sjukhusbibliotekarie. Dessutom funge-
rade Elna Klemedtsson, barnsjuksköterska och kontaktsjuk-
sköterska för njursjuka barn, som representant och motor 
för nefrologin inom Barn- och ungdomsverksamheten.

Målsättningen med själva närståendeutbildningen var en 
ökad kompetens hos föräldrar till njursjuka barn. Detta leder 
till större trygghet och säkerhet gentemot barnet men även 
mot omgivningen. För att genomföra pilotutbildningen kon-
taktades Riksförbundet för njursjuka. Det visade sig att det 

inte fanns någon representant för njursjuka barn- och ung-
domar i södra Sverige utan vi fick vända oss till Göteborg. Där 
fick vi kontakt med Tina Pajunen med cirka 15 års erfarenhet 
som förälder till ett njursjukt barn och medlem i Riksförbun-
det för njursjukas föräldragrupp. Vi träffades och hade en 
brainstorming där Tinas erfarenheter vävdes samman med 
vårdpersonalens. Dessutom hade vårdpersonalen samlat på 
sig andra föräldrars önskemål. Efter denna träff utkristallise-
rade sig ett preliminärt program som reviderades efter att en 
pilotträff genomförts.

Följande ämnen berördes i utbildningsprogrammet:
• Njurfunktion, blåsfunktion, symtom, behandling och före-
byggande åtgärder.
• Undersökningar, provtagning, läkemedel, mat och dryck 
och hälsofrämjande åtgärder.
• Sociala förmåner, psykologiska reaktioner på kronisk sjuk-
dom och syskonproblematik
• Patientförening, litteraturtips och internetsökning. 

I samband med brainstormingen bestämdes att närstående 
med barn som var transplanterade eller var i farozonen för 
en transplantation skulle bjudas in det vill säga vi bestäm-
de att föräldrar till barn med nefros inte skulle bjudas in vid 
detta tillfälle. 

Varje träff vid ett utbildningstillfälle bestod av två delar. 
Träffen inleddes med att den deltagande vårdpersonalen ta-
lade om olika tema med fokus på kunskap. Därefter skedde 
erfarenhetsutbyte i mindre grupper där deltagarna var akti-
va med fokus på egna upplevelser. Under träffarna var vård-
personalens roll att skapa en avspänd miljö, organisera och 
presentera kunskap och främja utbytet mellan deltagarna. 

Utvärdering skedde skriftligt efter varje träff och bestod 
av tre frågor: 
1. Är det något från dagens träff som Du kan ha nytta av?

Pilotutbildning 
för närstående

Tina Pajunen delar 
med sig av sina erfa-
renheter som förälder 
till ett njursjukt barn.
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• RenalCheckPX- Dialox© (Peroxidtest)
• WaterCheck2- Klor (0,1mg/liter). Krav i LS
• WaterSoft- Vattenhårdhet

Reagensstickorna förvaras i rumstemperatur. Enkelt handhavande. Analyserna ger svar 

inom 1/2 min.

Reagensstickorna för klor och peroxid används för resttest efter desinfektion av dialys-

apparater och vattenrenare.

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

albumin 10mg/dL.

Den detekterar blod- och proteinläckage i dialysfilter  

osynliga för ögat.

WaterSoft används för kontroll av avhärdare för RO.

Herbahealth

Björkholmsv. 214

132 52 Saltsjö-Boo

Tel: 08-715 75 05  Fax: 08-715 75 55

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

2. Vad kunde ha gjorts annorlunda?
3. Har Du några frågor eller förslag till nästa träff?

Efter sista träffen gjordes en enkel telefonintervju (BI) med 
tre föräldrar.

Hur blev det? Sammanfattningsvis har det mesta varit po-
sitivt. Totalt har 17 föräldrar eller andra närstående till nio 
barn eller ungdomar deltagit en eller flera gånger. Vissa för-
äldrar hade även sina barn med sig pga. barnvaktsproblem. 
Föräldrarna ansåg att deras kunskap om njursjukdomar och 
allt runt omkring att ha ett njursjukt barn ökat. Dessutom 
upplevde föräldrarna det positivt att de fått kontakt och delat 
erfarenheter med andra föräldrar. De kände även att detta va-
rit ett bra tillfälle att framföra synpunkter på sjukvården och 
samhället i övrigt som gällde deras barn. Det upplevdes po-
sitivt att föräldrar med allt från små barn till tonåringar del-

tog. Det framkom att det kanske var bättre med en eller två 
heldagar med alla barn och föräldrar tillsammans bl.a. därför 
att speciella barnaktiviteter då kunde anordnas och många 
hade långt att resa. Det finns t ex barn som bor utanför Skå-
ne som behandlas i Malmö-Lund. Några föräldrar saknade att 
inte kunna vara med i samtliga diskussioner när grupper-
na var uppdelade vid olika bord. Dock var samtliga föräld-
rar överens om att träffarna hade givit dem oerhört mycket. 
Även vårdpersonalen var nöjda. 

Exempel på konkreta förslag som föräldrarna gav under 
träffarna var:
• Krav på patienttransportföretagen att ha bilbarnstolar i bi-
larna även för riktigt små barn.
• Att förmedla budskapet till de transplanterande enheterna 
runt om i landet att inte glömma bort den som donerat nju-
re efter att transplantationen är genomförd. Dessa föräldrar/
närstående behöver fortsatt stöd.
• Att utarbeta en detaljerad medicinlista till barnen och ung-
domarna med klockslag när medicinerna ska tas, vilka med-
iciner som ska tas i samband med måltid och varför, för att 
öka motiveringen.

Pilotutbildning enligt norsk modell där utbildningen 
läggs upp genom samverkan mellan vårdpersonal, patient-
organisation och i detta fall även föräldrar eller andra när-
stående till njursjuka barn, har sammanfattningsvis fallit ut 
väl. Även kursupplägget med dels kortare föreläsningar och 
dels erfarenhetsutbyte i smågrupper vid varje kurstillfälle, 
har fungerat mycket bra. ■

Text av Bodil Ivarsson och Inger Gadh, Universitetssjukhuset i Lund

Kontakt: bodil.ivarsson@skane.se alt inger.gadh@skane.se

Referenser: 1. Lorentzon, A-M. Undervisningsprogram för njursjuka 
och deras anhörig. Sjukskötersketidningen 1:1995, sid. 15.

2. www.aker.uio.no/LMS/

ROGER LUNDHOLM/MEDIASERVICE, USIL



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

De flesta minns nog dialysolyckan i Linköping 1983 då 
patienterna blev dialyserade med vatten istället för dialys-
vätska. Dialysvätskan (= dialyskoncentrat blandat med vat-
ten) blandades on-line i en stor tank och distribuerades till 
alla dialysstationer via glasrör i taket på avdelning. Dialys-
stationerna var förenklade dialysapparater utan larm för 
konduktivitet och temperatur. Genom flera olyckliga om-
ständigheter tog dunkarna med dialyskoncentrat slut un-
der dialysen och dialysvätskan fick ett alldeles för lågt elek-
trolytinnehåll. Olyckan gjorde att inga dialysavdelningar i 
Sverige ville köpa centrala system för 
dialyskoncentrat. 

Har då centrala system distribu-
tion av dialyskoncentrat utvecklats 
de senaste 20 åren? Ja. 

Den stora förändringen är att man 
har en dialysmaskin med alla larm-
funktioner vid varje patient. A-koncentratet sugs från en 
stor 300-liters påse, istället för en liten påse eller dunk (5–
10 liter) vid varje dialysmaskin. Dialysvätskan blandas allt-
så inte on-line i en central tank. Bikarbonat blandas in vid 

varje maskin som bikarbonatpulver och den största förde-
len är att personalen inte behöver släpa runt på tunga påsar 
eller dunkar. Man behöver inte heller slänga »koncentrats-
lattar« efter dialysen; dessa förstör dessutom våra avlopp. 
Minskad kocentratförbrukning ger lägre kostnader.

I Europa har man lång erfarenhet av olika system. Det 
är vanligt att man har central distribution av bikarbonat-
lösning också, men det är stor risk att man får växt i syste-
met om man inte rengör det ofta med kemikalier. I Sverige 
försöker vi undvika kemikalier så långt det går. A-koncen-

trat har ett lågt pH som försvårar för 
bakterierna att växa till sig, men det 
är viktigt att även dessa distributions-
system går att rengöra vid behov.

Vad finns det för nackdelar? Till 
exempel att dialyserna blir mer stan-

dardiserade när det gäller val av dialyskoncentrat. De fles-
ta avdelningar väljer två olika A-koncentrat med glukos 
och 2,0 respektive 3,0 i kalium och 1,5 i kalcium. Ungefär 
90 % av patienterna i England får behandling med kalium 
2,0 enl. Liz Lindley’s föredrag »Customising of haemodialy-
sis fluids« på EDTNA-ERCA i Geneve. De patienter som behö-
ver ett skräddarsytt koncentrat får fortsätta med små på-
sar. Idag finns det tre dialysavdelningar i Sverige som har 
central distribution av A-koncentrat; Skövde och Norrkö-
ping har Fresenius system. Falköping har ett system leve-

rerat av Gambro. Danderyds sjukhus 
AB har äskat pengar för att investera 
i ett centralt system år 2005. ■

»… den största fördelen  
är att personalen inte  
behöver släpa runt på 
tunga påsar eller dunkar. «

Central dialystank  
i ny tappning

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

MTF-D

MTF-D(ialys) startade 1989 och är en del av MTF.
Medlemsinfo finner du på vår hemsida: www.mtfd.se

SLS 2005 seminarium om Svensk läkemedelsstan-
dard i Malmö den 10 februari 2005.
Seminariet har utvecklats till en grundkurs i att bygga upp 
kvalitetssystem på dialysavdelningar. Läkemedelsverkets 
representanter delar med sig av sina erfarenheter från in-
spektioner runt om i landet. Kvalitetsansvariga på MAS 
berättar om hur de byggt upp ett databaserat kvalitets-
system som är lätt åtkomligt för all personal. Mikrobiolo-
gisk expertis förklarar vad som är viktigt vid provtagning 
och hur ett system för läkemedelstillverkning skall skötas. 
MTF-D kommer att skicka ut Inbjudan till alla dialysavdel-
ningar och sjukhusapotek under hösten. Du kan också 
preliminäranmäla dig till gm@mtfd.se, så sänds en per-
sonlig inbjudan. Mer information på: www.mtfd.se.
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DEBATT  
&

INSÄNDARE

NEFRO-
LOGI 
ELLER 
NEFRO-
LOG?
Flera gånger tidigare har jag börjat skriva detta inlägg men 
av olika skäl lagt det åt sidan. Nu hamnar det till sist i alla 
fall hos »Dialäsen« och jag hoppas få svar på min (och flera 
av mina kollegors) fråga. Jag har varit medlem i SNSF (och 
tidigare SDF) under en stor del av den tid jag varit verksam 
inom nefrologi, vilket är snart 20 år. Det känns angeläget 
att stödja en förening där medlemmarnas gemensamma 
mål är att ständigt utveckla och förbättra vården för en 
speciell patientgrupp. Möjligheten att delta i möten och 
att engagera sig i nationella arbetsgrupper är också posi-
tiva aspekter. De personer som genom åren haft styrelse-
uppdrag och ytterligare satsat tid och energi har gjort ett 
jättebra jobb. Att vi dessutom för den ringa medlemsavgif-
ten får »Dialäsen« hem i brevlådan och därigenom tillgång 
till intressanta artiklar och berättelser tycker jag är fantas-
tiskt. Som de flesta säkert vet bildades föreningen 1985 och 
då under namnet »Svensk Dialyssköterskeförening«, SDF. 
Efterhand som medlemsantalet ökade och även sjuksköter-
skor verksamma inom andra områden av nefrologin än di-
alys visade intresse att engagera sig kom förslaget att byta 
namn på föreningen. Undertecknad, som representerar di-
alysavdelningen i Lund, fick via årsmötet uppdraget att 
presentera ett par olika förslag till nytt namn på förening-
en. Under årsmötet här i Lund 1999 röstade medlemmar-
na så fram förslaget »Svensk Nefrologisjuksköterskefören-
ing«. Året efter skedde, av anledning som jag fortfarande 
inte förstår, en ändring till »Svensk Nefrologsjuksköter-
skeförening«. Vad är då problemet? NEFROLOGI är »Veten-
skapen och läran om njurarna och deras internmedicin-
ska sjukdomar – njurmedicin« (ref. Lindskog »Medicinsk 
terminologi«). En specialistutbildad läkare inom njurme-
dicin är NEFROLOG. Ändringen innebar således ett språkfel 

som gjorde att namnet fick en helt annan betydelse än den 
avsedda. Vi är inga läkarsjuksköterskor – vi är njurmedi-
cinsjuksköterskor! Jämför gärna en engelsk översättning – 
jag har svårt att tänka mig att engelska sjuksköterskor vill 
kalla sig »Nephrologistnurse«, vilket uppenbarligen bety-
der något helt annat än »Nephrologynurse«. Många med-
lemmar i SNSF är säkert inte medvetna om denna språk-
förbistring och de som är det fäster kanske inte så stor vikt 
vid det. Man förstår ju trots allt innebörden (?). Jag tycker 
dock generellt att det är viktigt att använda vårt språk kor-
rekt och när det dessutom gäller ett ord som så uppenbart 
innebär syftningsfel störs mitt språkliga sinne oerhört. Jag 
skrev för ett par år sedan ett brev till styrelsen (ordförande) 
med begäran om en förklaring till detta namnbyte, vilket 
jag dock aldrig fick. Jag valde att låta det bero och att inte 
irritera mig vidare över det men nu vill jag ändå en gång 
för alla ha ett svar och en motivering till att vår annars så 
utmärkta förening måste ha ett felaktigt namn.

Mvh Lotta Tungsten Lindblad, Utbildningsansvarig nefrologisjuk-

sköterska, Dialysavdelningen, Universitetssjukhuset i Lund

PS Vill passa på att tacka alla i Malmö som på ett förtjänstfullt sätt 

arrangerade årets vårmöte!

SNSF styrelse svarar:
På årsmötet i Lund 1999-05-06 genomfördes ett namnbyte 
genom omröstning av två namnförslag som hade inkom-
mit. Föreningens nya namn blev då Svenska Nefrologisjuk-
sköterskeföreningen.

Under året framfördes många synpunkter till styrelsen 
om att namnet inte var grammatiskt korrekt. På årsmötet 
i Umeå 2000-05-21diskuterades namnet åter och en juste-
ring gjordes till Svensk Nefrologsjuksköterskeförening.

Styrelsen föreslår att namnfrågan aktualiseras på års-
mötet i Linköping genom att en motion skrivs till styrel-
sen.
Elisabeth Fransson, Ordförande SNSF.

Feedack på förra numret av Dialäsen! 
»Ville bara maila och tacka för en otrolig förbättring av tid-
ningen. Den kändes mer lättläst, intressantare och framfö-
rallt snyggare layout!« 
Kristina, Dialysen KS, Solna

»Så lyxigt det kändes att få en den ›nya‹ dialäsen. Snygg, 
fina färger, härligt papper och som vanligt en massa bra 
innehåll. Det har Ni gjort bra!«
Petra Hjelmstedt, Dialysen i Malmö

Dialäsen svarar: Tack!



PETER JOHANSSON

Inom våra respektive njurmedicinska vårdenheter be-
drivs högspecialiserad vård med avancerad medicintek-
nisk utrustning. Detta ställer höga krav på såväl organi-
sation som medarbetare. En av de viktigaste uppgifterna 
i denna organisation är att uppmuntra viljan till föränd-
ringsarbete och till att dokumentera 
vad man gör. För att kunna genom-
föra förändringar måste man mäta 
vad man gör och sedan utvärdera. 
Detta resultat måste sedan visas öp-
pet och jämföras med liknande re-
sultat. Den rädsla som idag finns för 

att öppet visa olika resultat måste man göra sig av med. 
Dessa mycket tänkbara synpunkter framförde professor 
Börje Haraldsson vid Fjärde nationella Njurkonferensen 
Göteborg i april.

Förändringsarbete som leder till en ökad patientmed-
verkan kommer på sikt att leda till 
att sjuksköterskeresurser kan över-
föras till förebyggande njursjukvård 
i teamarbete med olika professioner. 
Sådana tillsynes små förändringar 
kommer kanske att ge fler tillfred-
ställda patienter som aktivt deltar 
i sin sjukdomsprocess; för nefro-
logsjuksköterskan innebär det nya 

spännande arbetsuppgifter och i slutändan en kostnads-
effektivisering. 

Bra forum för att visa upp resultat av olika förändrings-
arbeten som drivs är givetvis vid SNSF-Vårmöte och i Dialä-
sen; ett ytterligare sätt är kommunikation via nätet.

SNSF arbetar för närvarande med en förändring av hem-
sidan med syftet att den ska vara en mötesplats för sjuk-
sköterskor verksamma inom det njurmedicinska områ-
det. Målet är att vi lätt och enkelt ska föra en dialog och 
utbyta kunskaper och erfarenheter. 

Detta förutsätter förstås att alla känner ett stort enga-
gemang och har en positiv och öppen inställning. Ju fler 
som anstränger sig och delar med sig av sin kunskap de-
sto längre når vi tillsammans. ■

Elisabeth Fransson, Ordförande SNSF.

» Sådana tillsynes små för-
ändringar kommer kanske 
att ge fler tillfredställda  
patienter som aktivt deltar  
i sin sjukdomsprocess … «

Förändringsarbete  
där alla blir vinnare

SNSF

www.SNSF.nu
Webbansvariga:
Lena Helldin, lena@helldin.se
Lerma Ottosson, lerma.lso@helsingborgslasarett.se

Vår förhoppning är att ALLA vill hjälpa till med utform-
ningen och bidra med kunskap, synpunkter och idéer.

Bli medlem i SNSF
Bli medlem i Svensk Nefrolog-
sjuksköterskeförening! Medlems-
avgiften är för A-medlem (sjuk-
sköterska som arbetar inom 
njursjukvården) 140 SEK/år al-
ternativt 3 års medlemsavgift 360 SEK. B-medlemmar 
betalar 80 SEK/år (sjuksköterska som arbetar inom in-
dustrin). Som medlem får man sitt eget exemplar av tid-
ningen Dialäsen och en fin medlemsnål. Avgiften sätts in 
på postgirokonto: 491 94 06-1. Ange namn, adress och 
arbetsplats. 
Vid utebliven tidning eller ny adress kontakta Anna-Karin 
Haglund, Njurmedicin avd 55 KSS, 541 85 Skövde.  

annakarin.haglund@vgregion.se 

Mer information finner du på: www.snsf.nu Välkomna!
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Tidigare studier har visat att patienter med kronisk njur-
svikt har en sämre livskvalitet relaterad till hälsa, framför 
allt inom den fysiska domänen, jämfört med friska personer. 
Resultaten baseras dock på olika hälso-relaterade livskvali-
tetsformulär som har sina begränsningar: A; de baseras på 
förutbestämda antaganden om vad som är viktigt att mäta; 
B: med ett på förhand konstruerat mätinstrument fångas en-
dast en sådan del av verkligheten som vi på förhand känner 
till och definierat; och C: de resulterar ofta i en totalsumma 
och/eller delsummor, vilket inte ger information om de oli-
ka sätt på vilka patienter upplever sin funktionella förmå-
ga. Det var därför intressant att använda djupintervjuer för 
att studera de olika sätt som patienter med kronisk njursvikt 
upplever sin fysiska och funktionella förmåga på och för att 
analysera olika coping strategier som används för att kunna 
utföra fysiska aktiviteter i det dagliga livet.

Äldre patienter i pre-dialys stadiet hade sämre muskulär 
styrka, uthållighet och funktionell förmåga än äldre friska 
personer, men förbättrade bägge faktorerna efter 12 veckors 
träning. Alltså kan muskulär träning som initieras redan inn-
an dialysbehandlingen påbörjats förse patienterna med en 
fysisk grund som behövs för att bibehålla en god funktion, 
även efter att behandlingen påbörjats. 

Det muskulära träningsprogrammet kan användas prak-
tiskt i och med att det inte ökar graden av histopatologiska 
förändringar i lårmuskulaturen och är tillräckligt för att för-
bättra funktionell förmåga och muskelfunktion hos äldre pa-
tienter i pre-dialys stadiet

Patienterna upplevde: (A) en extrem trötthetskänsla, såväl 
mentalt som fysiskt, (B) en nedsatt fysiska och funktionell 
förmåga i form av nedsatt uthållighet och försämrat utfö-
rande av aktiva rörelser, och (C) känslan att allting tar läng-
re tid att utföra samt att aldrig bli lämnad ifred på grund av 
alla sjukvårdsbesöken. Studiens resultat ger en ökad förståel-
se för denna patientgrupp, och kunskapen förbättrar mötet 
och samarbetet mellan vårdpersonal och patient samt gör att 
vi kan fokusera framtida behandling och forskning på fakto-
rer som patienterna själva tycker är viktiga.

Tre coping-aktiviteter användes: »schemaläggning«, »an-
passning« och »undvikande«. Aktiviteterna som användes var 
förenade med kortsiktigt positivt utfall, men hade långsiktigt 
en negativ effekt på deras funktionella förmåga och välmåen-
de. Ingen nämnde fysisk träning som en coping-aktivitet, trots 
att regelbunden fysisk träning visats förbättra såväl psykoso-
cialt välmående som funktionell förmåga hos patienter med 
kronisk njursvikt. Att göra patienterna medvetna om fysisk 
träning som en potentiell coping-aktivitet kan vara ett sätt att 
förbättra det långsiktiga utfallet av coping

Det är dock viktigt att påpeka att an-
vändandet av dessa strategier är indivi-
duellt och förändras över tid, samt att ef-
fekten av olika coping strategier ofta är 
situationsberoende. ■
Susanne Heiwe. susanne.heiwe@kus.se, Insti-

tutionen för Medicin, Sektionen för Njurmedicin, 

Karolinska Institutet, 2004.

Fysisk träning ger 
hjälp i framtiden

Muskulär svaghet är en av de  
främsta orsakerna till den försäm-
rade fysiska orken vid kronisk 
njursvikt. Susanne Heiwe har  
studerat effekter av muskulär  
träning som påbörjats redan i pre- 
dialys stadiet i syfte att förbättra 
fysisk och funktionell förmåga. 
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sto lättare blir det att vara auktoritär.
Tänk dessutom på att man alltid påverkar sin personal som 

chef. Utveckla tilliten och visa respekt! Se motstånd som en 
gåva och möt människorna där de är!

Det är viktigt i den demokratiska processen att så många 
som möjligt kan uttrycka sina åsikter. Ledningen måste med-
vetet skapa många olika »mötesplatser«, där personalen vå-
gar säga vad de tycker. En modell är de fem hattarna, där en 
grupp får inta en speciell attityd att argumentera utifrån, till 
exempel vara de positiva eller de negativa. Man debatterar se-
dan så länge argument finns. Laget runt är en annan uttrycks-
form där alla får chansen att säga det de vill direkt eller också 
kan man dela in personalen i s.k. bikupor som får en stund på 
sig att diskutera. Ibland behöver man också möten där man 
bara pratar utan någon chef. Honnörs-orden för att kunna 

förändra på ett för alla acceptabelt 
vis är delaktighet och respekt men 
även ansvar och engagemang. 

Varför ser vi som personal så oli-
ka på vårt arbete? Kanske tillhör du 
kategorin medarbetare som utgör 
cirka 45 % av arbetstagarna? I den 
gruppen finns de som skapar triv-
sel och trevnad och till största de-

Om Kerstin Rahm-Sjögren, socionom och föreläsare på Di-
aläsens chefsdagar fick de här frågorna, skulle hon kanske 
svara så här:

Förändringar drabbar oss hela tiden, det är bara att inse. 
Vi har inget val. Alla förändringar är inte förbättringar, men 
som chef måste man följa fattade beslut, annars kan man inte 
vara kvar i en organisation. Däremot ska man alltid sträva 
mot att få en så bra förändringsprocess som möjligt.

Ledningens inställning till medarbetarna är en viktig fak-
tor, men även arbetstagarnas egen syn på sitt arbete och sina 
möjligheter att påverka. Grunden till allt engagemang från 
personalen är delaktighet, att chefen kan släppa en del av 
makten, men också att personalen kan ta en del av ansvaret. 
Ofta behöver man träna sig i att våga ha idéer och att framfö-
ra dem öppet. Har arbetsklimatet varit fritt och tillåtande ti-
digare, så fortsätter det förhoppningsvis att vara så även i en 
pressad situation.

Ledningen bör enligt Kerstin Rahm-
Sjögren undvika några s.k. chefsfällor:

– Ju mer entusiastisk man är desto mer 
auktoritär är man

– Ju mer man mörkar desto mer mot-
stånd får man

Fantasin och ryktena är ju lika sanna 
som vekligheten

– Ju mera ovana medarbetarna är de-

Två vårdavdelningar på ett sjukhus 
måste enligt ett centralt beslut förändra 
sin organisation. På den första blev allt 
kaos, besvikelse och frustration; på den 
andra genomförde man neddragning-
ar utan att de som fick sluta kände sig 
kränkta och övergivna. Varför blev det 
så olika? Kunde man ha förberett  
processen bättre?

Kerstin Rahm- 
Sjögren

» Ofta behöver 
man träna sig  
i att våga ha 
idéer och att 
framföra dem 
öppet. «

Ansvar & makt i en dem  okratisk organisation
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len består av kvinnor. Eller kanske är du 
en arbetstagare, som vill ha en trygg för-
sörjning under ordnade former? De två 
övriga grupperna är volontärer och lego-
knektar. 

Volontären vill arbeta med något som 
han själv brinner för, göra det han har 
lust med. Det är en grupp som ökar i vårt 

samhälle. Legoknekten däremot vill ha förmåner, titlar och 
karriärmöjligheter. 

Den här modellen presenterades av Ivars Jegers, framtids-
forskare och författare till flera böcker om framtiden. Han 
gav också det historiska perspektivet och visade hur vi har 
ändrat vår inställning till arbete under 1900-talet.

Kanske är en del av ett framgångsrikt ledarskap att kunna 
se medarbetarna som individer och utnyttja deras personlig 
kompetens och kreativitet för hela gruppens bästa.

Ola Berggren, beteendevetare från 
Gävle fortsatte på samma tema, men gav 
sitt anförande en mera individbaserad 
vinkling. Han ville som ung bli en stor 
ishockeyspelare, men det blev han ald-
rig. Istället arbetade han under flera år 
med många olika idrottsmän och andra 
med så kallad mental träning. Ola Berg-
gren menade att vi själva bestämmer om 
vi ska må bra genom att gilla oss själva och vårt jobb och ta 

fram positiva upplevelser i livet. 
Han beskrev också hur: »Det förflutna är de ofullbordade 

drömmarnas och de icke infriade förväntningarnas kyrko-
gård«, genom att beskriva några människor som fått hjälp av 
honom. Det var både elitidrottsmän, företagare och chefer, 
där balansen mellan kraven och tilltron till den egna förmå-
gan helt hade blivit rubbad. Ibland kunde man hitta lösning-
en orsakerna långt bakåt i tiden.

Marianne Wernebrink, intensivvårds-
sköterska från Ängelholm talade om erfa-
renheten att ha varit chef för en verksam-
het som byggdes upp från grunden och 
sedan avvecklades på mindre än två år. 

I augusti 2002 startade man så kallad 
Sjukhusansluten Avancerad Hemsjuk-
vård (SAH) på lasarettet i Ängelholm med 
förebild bland annat från Östergötland, 
och avslutade den i februari 2004. Intres-

set för den nya vårdformen var stor och 125 personer sökte 
de 25 tjänsterna. Marianne delade sin chefspost med en kol-
lega och det gav henne möjlighet att också arbeta bland pa-
tienterna. I en utvärdering som man gjorde efter ett år var de 
flesta mycket positiva; de anhöriga hade dock velat ha mera 
avlastning. ■
Text Ulla Winge

Generation och samhälle

Frihet

Legoknekt 25% Volontär 15%

Belöning Engagemang

Arbetstagare 15%  Medarbetare 45%

Trygghet

Ivars Jegers visade modellen Generation och Samhälle. Vi per-
sonal är alla olika och fyller olika funktioner – framgångsrikt ledar-
skap är att nyttja var och ens goda egenskaper och kompetens.

Ivars Jegers

Ola Berggren

Marianne  
Wernebrink

Ansvar & makt i en dem  okratisk organisation

Ledningen måste skapa  
mötesplatser där persona-
len vågar säga vad det tyck-
er. Ett sätt kan vara metoden 
med de fem hattarna.
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BUD-
KAVLEN

Budkavlen har nu kommit till Lundby  
dialys som snabbt vuxit från en liten till 
en stor dialysenhet. För att förändringen 
skall fungera krävs positiv anda,  
nytänkande och att få patienten delaktig  
i behandlingen.

Dialysenheten på Capio Lundby Sjukhus på Hisingen i Gö-
teborg, har nu varit i gång i fyra år. När vi öppnade i septem-
ber 2000 fick 20 dialyspatienter sin behandling här. Personal-
gruppen var liten, åtta sjuksköterskor, en avdelningschef, en 
läkare på heltid som hade hjälp av konsultläkare vissa dagar 
i månaden samt en dietist en dag i veckan. På de 17 tappstäl-
len som då fanns körde vi dialyspass på förmiddagarna sex 
dagar/veckan. 

Sedan dess har avdelningen ändrat karaktär och blivit 
mycket större. Vi har uppdrag att dialysera 80 patienter även 
om de i skrivande stund är 72 personer. Nu har vi nio dia-
lyspass sex dagar i veckan. Personalgruppen har naturligt-
vis blivit betydligt större, två läkare, sekreterare på deltid, 
25 sjuksköterskor, avdelningschef, samordningssjuksköter-
ska, dietist, kurator, undersköterska och köksbiträde. Sam-
ordningssjuksköterskans roll är att se helheten på avdelning-
en och fördela patienterna mellan grupperna. Vi har ingen 
egen tekniker utan köper tjänsten av Baxter. Vår maskinpark 
består av Baxters Tina och Aurora som har rörlig skärm. Verk-
samheten inrymmer också en liten njurmedicinsk mottag-
ning två dagar i veckan. Doktorer, dietist, kurator och två 

sjuksköterskor delar sin tid mellan mottagningen och dia-
lysen. 

Det har varit både spännande och slitsamt att växa från en 
liten till en stor avdelning. När vi ökade ut i november 2002 
för att kunna ta emot 80 dialyspatienter, bestämde vi oss för 
att dela upp avdelningen i tre grupper med 26–27 patienter i 
varje. I grupperna arbetar 8–9 sjuksköterskor som har patien-
tansvar för 3–4 patienter beroende på tjänstegrad. Det har 
fungerat bra och patienterna känner sig trygga genom att det 
är ett mindre antal personer som sköter deras behandlingar. 
10–15 % av våra patienter dialyseras fyra gånger i veckan, en-
staka patienter fem gånger. Det känns bra att vi kan erbjuda 
den möjligheten då vi ser att många patienter mår påtagligt 
mycket bättre.

Våra patienter har tillgång till sjukgymnastik som finns på 
sjukhuset, men det är få patienter som använder sig av den-
na möjlighet. Vi ser att vi borde förbättra oss när det gäller 
att motivera våra patienter till att upprätthålla och öka sin 
fysiska aktivitet.

Journalen är datoriserad men tyvärr inte anpassad för di-
alys utan lämpar sig bäst för mottagningsverksamhet. Under 
2005 kommer vi att byta journalsystem och få ett som är mer 
anpassat för omvårdnadsdokumentation. Vi kommer att få 
vara med från början och kan lägga in det vi saknar i nuva-
rande system. En grupp sjuksköterskor arbetar med att gå ge-
nom vår dokumentation för att få fram bra mallar, t.ex. stan-

Alfred Dolderer sköter sin behandling själv i hemmet. Personalen på Lundby dialys
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När det märks 
är det ofta för sent…

Djup ventrombos är en vanlig och allvarlig komplikation 

vid operationer. Djup ventrombos som orsakar lung-

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

än 11 000 personer vårdas varje år på sjukhus för djup 

ventrombos eller lung emboli och antalet läkarbesök i 

öppenvård uppskattas till cirka 40 000  per år1.

Djup ventrombos går i viss mån att förebygga, i 

första hand genom behandling med anti koagulantia,

i samband med kirurgiska in grepp.1

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

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

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

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

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

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

www.fass.se Referens: 1. SBU rapport: Rapportnr: 158/ I, II, III: 4 ,10. September 2002.
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dardvårdplaner. Vi ser fram emot att få ett bra arbetsverktyg 
för att slippa dokumentera både i pappers- och datajournal. 

Redan från början har vi haft som mål att träna patienter 
för självdialys och hemdialys. De tre sjuksköterskor som an-

svarar för verksamheten har nu tränat sju patienter. När vi 
byggde om och under det första året efter patientutökning-
en var självträningsverksamheten nerlagd eftersom vi hade 
många nya sjuksköterskor som behövde gå bredvid. De första 
tre patienterna tränades i ett enkelrum bland de övriga pa-
tienterna vilket kunde bli lite stökigt. Efter utökningen fick 
vi möjlighet att bygga en lokal för den träning som öppna-
de under hösten 2003. Vi fick då också tillskott i gruppen av 
en kurator som har erfarenhet av hemdialysverksamheten i 
Lund. Resultatet efter ett år är att två patienter dialyserar sig 
i hemmet och två patienter kör sina dialyser själva på avdel-
ningen. För övrigt deltar många av patienterna på olika sätt 
i sin behandling t.ex. sticker sig i fisteln, håller på stickhålen 
efter dialys, ställer in maskinen.

Under hösten 2003 och våren 2004 åkte olika personalgrup-
per på studiebesök för att få lite inspiration till vår fortsatta 
utveckling. Det har varit givande och inspirerande och har gi-
vit oss många nya idéer. Vår ambition under nästa år är att ta 
vara på det och genomföra de förändringar vi vill göra. 

Nu sänder vi budkavlen vidare till dialysavdelningen i 
Mölndal!  ■

Personalen på Dialysmottagningen, Capio Lundby Sjukhus

Bengt Frid förbereder sin behandling på dialysavdelningen.
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Internationella möten ger oss tilfälle att ta 
del av andra länders kunskaper. Erfaren-
hetsutbyten, råden och tipsen tar vi stärk-
ta med oss hem till vår egen avdelning.

EDTNA/ERCA’s 33:e internationella konferens hölls i Genève 
den 4–7 september. Temat för konferensen var »Building on the 
Past Challenging the Future«. Konferensen besöktes av 2 245 
medlemmar från mer än 50 länder och 85 kom från Sverige.

Två »pre-conference workshops« inledde mötet och hand-
lade om »Using the Internet for research and practice deve-
lopment« och »Screening nutritional status of patients with 
ESRD using Subjective Global Assessment«. 

Huvudtalare vid öppningsceremonin var Professor Buriner 
som talade om »What are the Challenges of Today’s Nephrolo-
gy?«. Konferensen pågick i tre dagar med fem parallella före-
läsningar, paneldiskussioner och workshops. Det multidisci-
plinära teamet presenterades och lyftes fram många gånger. 
Utbudet var stort och säkert fann både novisen och experten 
något av intresse.

En konferensrapport kommer att delas ut till samtliga dia-
lys- och transplantationsavdelningar i Sverige. Den började dis-
kuteras under en workshop, som undertecknad, Eva Lena Nils-
son, och ett läkemedelsföretag hade inbjudit till och där cirka 
30 svenskar deltog. Syftet med rapporten var att vi skulle dela 
med oss av den kunskap vi fick i Genève till er som inte hade 
möjlighet att åka. På så vis kan diskussionerna fortsätta på res-
pektive avdelning och möjligheterna till utveckling öka . 

Besök på dialysavdelningar i Genève och Lausanne arrang-
erades också och 100 platser lottades ut bland dem som an-
mält sitt intresse. Några svenskar deltog, och även dessa be-
sök kan vi läsa mer om i konferensrapporten.

Antalet inskickade abstract ökar årligen, 197 stycken 
2004. Detta år skulle färre abstract presenteras muntligt och 
fler som poster. Från Sverige godkändes tre abstract. Antalet 
presenterade poster uppgick till 65 varav en kom från Sve-
rige; Lena Helldin, Maria Nilsson och Anita Fransson från 
Trollhättan presenterade en poster om »Phosphate binders- 
patient information«. Två inskickade abstract från Sverige 

Novisen och  
experten i Genève 
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Ewa-Lena Nilsson, 
keymember från 
Sverige.

Jeanette Wallin och Sofi Halldin från 
Danderyds sjukhus AB på utställningen.
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valdes ut som muntliga presentationer. »A pre-dialysis coor-
dinators service for ESRD patients« av Helené Arbman från 
Kalmar och »The diary as an educational tool in the learning 
process« av undertecknad. 

Fyra stipendier på 15 000 svenska kronor vardera delades 
ut, två till bästa manuskript och två till bästa poster. Prisen 
för bästa manuskript gick till England med »Pre-dialysis in-
sulin- meeting the changing needs of the Type 2 diabetic on 
hemodialysis«, och »Evaluating staff and student experienc-
es of multidisciplinary continuous professional«. Israel och 
Spanien fick pris för bästa poster, »Involvement of communi-
ty nurses in the treatment of the Peritoneal Dialysis patient« 
respektive »Pain comparison between frozen or ambient 
needles to puncture the AVF«. Abstract till nästa års konfe-
rens ska skickas in under februari månad 2005.

Dialysingenjörerna träffades på ett eget möte. Det var 
två föreläsningar på programmet som berörde ämnet Tråd-
lös kommunikation. Jan Olav Hogetveit, från Rikshospitalet i 
Oslo, beskrev de olika standarder som finns för signalöverfö-
ring. WLAN (Wireless Local Area Network) som blev standard 
1997 (IEEE 8 02.11). Bluetoth som utvecklades av bl.a. Erics-
son. Nu finns en efterföljare; Zig Bee som är modernare med 
lägre kostnader och strömsnål teknik.

På Rikshospitalet i Oslo, använder man WLAN för att sända 
data trådlöst från Gambros dialysapparater till ett övervak-
ningssystem kopplat till en databas. Innan man tog syste-
met i drift undersökte man noggrant enligt ANCI C63.18-
1997 standard om de elektromagnetiska fälten från en GSM 

basstation kunde störa dialysapparaterna. Det blev inga 
störningar. 

Dr. James Tattersall från London föreläste om »The wireless 
revolution«. Han beskrev hur man bygger upp ett IP-telefonsys-
tem på sjukhus. (IP är en förkortning av Internet Protocol). Te-
lefonsamtalen sänds via datanätverket, och telefonen har tråd-
lös kontakt med en router som skickar samtalet vidare till en 
dator (server). Fördelen är att man inte behöver dra telefonled-
ningar, och samtalskostnaden blir låg eftersom inget telefon-
bolag tar betalt för samtalen. IP-telefonen måste dock ha en 
egen IP-adress. En IP-telefon kostar ca 500 kr. Man kan även an-
vända tekniken hemma om man vill ringa gratis via sin bred-
bandsuppkoppling till vänner på andra sidan jordklotet.

James visade bilder från ett projekt i Uganda där läkare på 
landsbygden kunde sända patientinformation via en handda-
tor och en batteridriven router till sjukhusets databas i hu-
vudstaden.

Undertecknad, Gunnar Malmström, valdes till ny ordfö-
rande i ingenjörernas europeiska intressegrupp. Börge Rolf-
sen; Rikshospitalet i Oslo, har varit ordförande i tre år men 
avgår vid sin pensionering i december. Vi tackade honom för 
intressanta föreläsningar och för att han varit en eldsjäl i 
många år inom området dialysteknik. Han höll ett mycket 
uppskattat föredrag om Norges dialyshistoria. ■

Text av Eva-Lena Nilsson, sjuksköterska, Trelleborgs lasarett,  

eva-lena.nilsson@tele2.se och Gunnar Malmström, dialysingenjör, 

Danderyds sjukhus AB, gunnar.malmstrom@ds.se 

Novisen och  
experten i Genève 

Geneve i strålande 
sensommarväder.

Från invigningen 
av kongressen.
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»I have a dream that my four little child-
ren will one day live in a nation where 
they will not be judged by the colour of 
their skin but the content of their charac-
ter«, (Martin Luther King, 1969). Det var 
samma år som jag föddes, och idag, 35 år 
efteråt, har jag precis samma dröm: att 
mina två barn en dag ska leva i den skandi-
naviska gemenskapen och inte bli bedöm-
da efter sin hud och hårfärg utan för det 
de verkligen är. Och det gör så ont inne i 
mitt hjärta att jag hela tiden måste ha den 
drömmen.

I världen sker idag större folkförflyttningar än någonsin 
tidigare i historien. Det leder till att möten mellan represen-
tanter för olika kulturer blir vanligare än någonsin tidigare. 
Kultur griper in överallt i våra handlingar och värderingar. 
Därför är det viktigt att alla försöker förstå vad kultur är, vad 
det innebär att vara en del av en kultur och hur varje kultur 
påverkar människan att agera efter vissa mönster. 

Kultur är en samling tillvägagångssätt som en grupp män-
niskor har utvecklat gemensamt i syfte att lösa livets väsent-
liga problem. Dessa lösningar föder i sin tur ett gemensamt 

tänkesätt och beteendemönster, dvs. de ger upphov till 
värderingar och normer hos gruppmedlemmarna.

Vi har lätt att uppfatta ett beteende som är annorlunda 
än vårt eget. Betydlig svårare är det att försöka bena ut vari 
skillnaderna består och finna en riktig förklaring på det vi 
ser. Det är inte ofta vi tänker på att bakom varje människas 
beteende finns ett värderingssystem och ett inlärt förhålln-
ingssätt som starkt påverkar beteendet. Samtidigt är vi gans-
ka omedvetna om våra egna värderingsmönster. 

Det är lätt att tycka att just den egna kulturen är normal, 
vilket innebär att man tycker att alla andra kulturer är onor-
mala. Men det finns inte någon normalitet som är för mer än 
någon annan. Vi ser världen genom våra kulturlinser och vi 
tolkar det som de andra gör och säger på olika sätt, beroende 
på vad vi har lärt oss att betrakta som passande och korrekt 
i vårt samhälle.

En viktig faktor som påverkar oss ofta är olika media. Tyvärr 
ger de nästan alltid en förenklad svart-vit bild av verklighet-
en och sanningen. Verkligheten har egentligen många flera 
färger och varje färg har minst tusen olika nyanser.

Jag ställer mig själv alltid den frågan varje gång det kom-
mer ut en ny bok eller ett nytt reportage om »främmande kul-
turer« och som blir jättepopulärt: Vill folk få sina fördomar 
bekräftade, eller vill de få ökad kunskap och förståelse när de  →



ser och läser det. Media matar oss hela tiden med en massa 
negativa rubriker om invandrare. De ger oss starka och nega-
tiva ord som hedersmord, kvinnoförtryck/misshandel, mans-
dominans, kriminella invandrare och så vidare. Ordet invan-
drare har blivit ett negativt belastad ord. Vi ska inte glömma 
att media kan vara ren business och produkterna de skapar 
ska vara så pass spännande att det säljs bäst. De vet också att 
en del är duktiga rubrikläsare och att enkla förklaringar och 
spännande rubriker går hem bäst. Men det är upp till oss att 
inte döma olika nationer och kulturer baserade på dessa en-
kla förklaringar utan att känna till de-
ras lands historia. När vi så väl vet att 
orsaken till hur varje kultur fungerar 
fi nns i dess långa historia, vilket sällan 
kan förklaras genom ett enkelt report-
age eller en roman.

Jag glömmer aldrig hur mitt liv vändes upp och ner efter 
att boken Inte utan min dotter blev publicerad i Sverige i början 
av 1990-talet. En bok baserad på enkla och spännande men 
i verkligheten fördomsfulla berättelser om en hel nation, 
alltså iranier. Jag hade då bott knappt två år i Sverige och var 
otroligt sårbar. Mitt enda mål var att med full glädje integre-
ra och etablera mig i det nya samhället, mitt nya hemland, 
så bra som möjligt. Men jag blev istället dagligen bemött av 
fördomsfulla svenskar med provocerande frågor baserade på 
den boken. Jag var inte längre Anahita Nikman från Iran utan 
boken Inte utan min dotter. Varje dag var en kamp att vinna de-
ras tillit. Och så var det för många andra i min situation. 

Nyfikenhet är bra när kulturer möts. Men helst på ett riktigt 
och hövligt sätt och inte bara för att förstärka och få bekräftel-
se på sina fördomar. Och inte heller att bara vara på jakt efter 
att fi nna extrema olikheter. För en gångs skull kan man vara 
nyfi ken på att fi nna likheter för att kunna komma varandra 
närmare. Vi måste tycka om att lära känna varandra. 

Svenskarna emellan eller norrmännen emellan verkar det 
väldigt ohövlig och oartigt ifall man ställer privata frågor, 
som hur man blir behandlad av sin make och liknande vid 

den första kontakten. Men tyvärr så tillåter man sig själv att 
göra det mot invandrarna, upplever jag ofta. Man ser det som 
en ren rättighet utan att vara säker på att hur kränkande det 
kan vara och att det bara ökar avståndet.

Kultur används ofta som en förklaring när konfl ikter upp-
står och saker och ting inte fungerar som förväntat. Man är 
rädd att göra något fel som kränker en patient till exempel. 
Kultur blir då den okända faktorn som man inte vet hur man 
ska hantera. Därmed blir ofta problemen runt patienter med 

en annan kulturbakgrund diffusa. När 
konfl ikter uppstår är det viktigt att fi n-
na orsaken och inte bara skylla på kultu-
rella olikheter. Man måste skilja mellan 
vad som är individens speciella person-
lighet och vad som beror på en speciell 

kulturell bakgrund. Vilken roll spelar till exempel åldern, re-
ligionen och språket?

Tyvärr har jag inte något enkelt recept på hur man ska be-
möta och behandla invandrarna från olika delar av världen. 
Sådana råd gör mera skada än nytta. Min största önskan varje 
gång jag ska träffa nya människor är att de ska ta emot mig så 
som jag är utan att låta fördomarna skymma mig som person. 
Varje människa har ett eget värderingssystem som ger trygg-
het hos individen. Kanske bör vi ibland försöka sätta oss i an-
dras sätt att tänka om världen, och inte minst vara medvetna 
om vilken kultur man själv tillhör för att kunna se sig själv i 
förhållande till de andra. Det inte nödvändigt att acceptera 
allt beteende men att visa respekt och förståelse för olikheter 

och mångfald skapar en trivsammare ar-
betsmiljö vilket kan bidra till en kommu-
nikation med mindre konfl ikter. ■

Text av Anahita Nikman, intensivsjuksköter-

ska, dialyseavdelningen på Lillehammers sjuk-

hus, Norge

» Kultur blir då den okända 
faktorn som man inte vet 
hur man ska hantera. «
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Frågan om en patient med upphävd njur-
funktion ska starta dialysbehandling har 
varit aktuell sedan dialys blev tillgänglig. 
De första årtiondena gällde det vilka  
patienter som skulle erbjudas dialys.  
Under senare år har frågan mer kommit 
att gälla vilka patienter som inte ska er-
bjudas behandling. Så dramatiskt har frå-
gan svängt. Även problemet att avsluta en 
långvarig dialysbehandling är ständigt  
aktuellt på våra njurmedicinska enheter. 

I början av 1980-talet byggdes dialysresurserna ut kraftigt 
och antalet dialyspatienter ökade. Det var bra att ha många 
dialyspatienter, kvantitet blev liktydigt med kvalitet. Effek-
ten blev att de flesta dialysavdelningar kämpade med kapaci-
tetsproblem. Samtidigt hade vi ingen ökning i antalet njur-
transplantationer. Nu har vi fått skonsammare dialyser med 
ökad dialyseffektivitet och vi har infört EPO-behandling. Dia-
lyspatienterna lever längre numera. 

För mig är två saker uppenbara: Praktiskt taget alla dialys-
patienter underbehandlas. De får alldeles för lite dialys för 
att undvika sena komplikationer från hjärt-kärlsystem, nerv-
system, skelett och i fråga om nutrition. 

Och för det andra: Patienter i mycket hög ålder och med 
andra komplicerande sjukdomar startas i dialys, trots att fle-
ra av dem sannolikt skulle få en värdigare avslutning av li-
vet utan dialys.

Därför anser jag att vi nu ska ägna våra krafter åt att dels ge 
patienter med lång förväntad återstående livstid en så bra di-
alysbehandling som över huvud taget är möjligt, och då helst 
i patientens eget hem. Och dels att utveckla vår egen förmå-
ga som individer och som njurmedicinskt team att vägleda 
patienter i mycket hög ålder och med andra komplicerande 
sjukdomar i valet av behandling vid terminal njursvikt. 

Under många år har vi utvidgat indikationerna och tar nu-
mera allt äldre och sjukare patienter i kronisk dialysbehand-
ling. Vi får också fler och fler förfrågningar och formella 
remisser om patienter i hög ålder, dvs. över 80 år med fram-

skriden njursvikt och andra komplicerande sjukdomar fram-
förallt diabetes och hjärt-kärlsjukdom. 

I detta läge blir frågan om prioritering aktuell. Får vi göra 
prioriteringar av ekonomiska skäl? Eller utifrån ålder eller 
förekomst av andra svåra komplicerande sjukdomar? Många 
har försökt skaffa någon sorts formel eller algoritm för att 
kunna bedöma om en patient är olämplig för kronisk dialys-
behandling. I praktiken blir beslutet ofta en blandning av per-
sonliga uppfattningar och en gråzon av legala aspekter och 
ekonomiska argument. Det visar sig att de flesta nefrologer 
föredrar medicinskt-tekniska lösningar istället för etiskt/ex-
istentiellt grundade beslut. Variationen i ställningstagande 
mellan olika dialysenheter är stor. En vanlig inställning är: 

– Vi startar dialysbehandling så får vi se hur det går!

Det finns flera faktorer som försvårar vårt beslut.
• Sjukdom, åldrande och död anses som onormalt, något 
som vi vill undvika. Vårt samhälle tycks dyrka de unga och 
vackra. 
• Det sk läkemedelsindustriella komplexet utnyttjar i någon 
mån vår rädsla för att åldras. Man ska ju behandla alla avvi-
kelser om det nu är blodfetter, högt blodtryck, benskörhet el-
ler nedstämdhet med farmaka, allt i syfte att leva längre. 
• Och sist, men inte minst är vi inom sjukvården fostrade att 
bota och rädda liv. Att vi också kan lindra och stötta/trösta, 
det talar vi inte så ofta om.

Både patienterna och vi själva är fast i detta synsätt, jag 
skulle vilja säga i denna kultur, att vi ska ge patienten en 
medicinsk teknisk behandling för att förlänga livet. Att »inte 
göra något« uppfattas som någon sorts förtäckt dödshjälp. 
Men att vara medicinskt aktiv kan också skyla det faktum att 
patienten faktiskt håller på att dö.

Vi inom vården är givare och patienten mottagare. Där har 
vi ytterligare en svårighet. Patienten är ofta i underläge rent 
kunskapsmässigt och tror därför att sjukvårdspersonalen vet 
och kan bäst även när det gäller hans/hennes liv och liv med 
sjukdomen. Vi passiviserar patienten, och det finns alltså 
många hinder för att få ett bra samtal med patient och anhö-
riga vid terminal njursvikt när tiden håller på att rinna ut.

I samtalet är det två personer som är viktiga, patienten och 

Etiska dilemman  
vid val av behandling

ÄLDRE MULTISJUKA UREMIKER
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jag själv, antingen jag är läkare eller någon annan i medarbe-
tarteamet. Det är en vanlig uppfattning att många patienter 
inte vill veta hur allvarligt deras sjukdom är. Det har dock vi-
sat sig att den uppfattningen inte har någon grund. Jag har 
själv i stort sett bara mött positivt gensvar när jag varit upp-
riktig. Gamla, sjuka människor funderar naturligtvis över sin 
sjukdom, hur länge de kommer att leva, om hur döden ska 
bli. Även de undersökningar som är gjorda visar att en majo-
ritet av svårt sjuka patienter vill veta sanningen, och det ska 
vi stödja oss på. 

De här samtalen är svåra och vår empatiska förmåga sätts på 
prov. Vi behöver visa patienterna att vi förstår och respekterar 
reaktioner av smärta och sorg och att dessa reaktioner måste 
få ta plats. Det är fundamentalt att patienten inte ska känna 
sig övergiven, men vi ska undvika frestelsen att rädda patien-
ten från de svåra känslorna genom att utlova bot och bättring. 
Vi ska inte ge utfästelser som vi inte kan infria! Ta ansvar för 
din egen hållning och visa samtidigt omsorg om patienten!

Tidigare i år publicerade Wim van Biesen i Gent i Belgien 
en intressant artikel där han hävdade att dessa frågor mådde 
bra av en perspektivförskjutning från curing till caring d v s 
att visa omsorg, att bry sig om. Att bytet från u till a medför-
de en fundamental skillnad. 

Van Biesen säger att de flesta läkare anser att curing - allt-
så att bota – är den viktigaste uppgiften och det är vi träna-
de i. Dessutom finns ju för många behandlingar mätbara ut-
fall, som så att säga onödiggör behovet av ett mer personligt 
engagemang. 

Vår uppgift är alltså inte begränsad till att bota utan att 
också visa omsorg om patienterna som har satt sin tilltro och 

sitt hopp till oss. Om man själv som doktor är tveksam och 
patient och/eller anhörig insisterar på dialys kan man föreslå 
ett försök under en definierad tid, t ex två månader. Då ska 
man göra upp om vissa kvalitetskrav, exempelvis att patien-
ten kan ta sig själv till och från dialysbehandlingarna. Vid svå-
righeter att komma överens kan vi föreslå att s k second opi-
nion inhämtas från en annan klinik. Det har vi använt oss av 
då och då. Patienten har rätt till sådan enligt HSL, men vi i 
professionen kan ju också föreslå det.

Det är nog ingen tvekan om att patienten både vill, och kan 
ta ett större ansvar för sin sjukdom och sitt liv än vad han/
hon hittills gjort. Enligt HSL är vi ju faktiskt patientens råd-
givare och patienten fattar självständiga beslut. I praktiken 
behöver patienterna naturligtvis vårt stöd eller hellre vägled-
ning i beslutet. 

För att vägleda patienten krävs det ett välfungerande team 
runt patienten. All erfarenhet av hur man stöder och vägleder 
patienten visar att det är avgörande hur teamet fungerar till-
sammans. Alla i teamet behöver ha likartad hållning, och den 
ska vara likadan över tid, om man inte tillsammans med pa-
tienten ändrar inställning. Den verkliga utmaningen de när-
maste åren blir att jobba med hur vi jobbar med varandra i 

det njurmedicinska teamet. Vi måste ock-
så lita på att patienten tål uppriktighet 
och ge vårt stöd i att ta eget ansvar. Vi bör 
dessutom ändra perspektivet från curing 
till caring, från botande till omsorg. ■

Text av Jonas Berglund, överläkare Njurmedi-

cinska kliniken Danderyds sjukhus AB. 
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Den bästa maten blir    kanske aldrig uppäten 

Den optimala matsedeln för en-
ergi- och proteinrik kost får vi 
nog tyvärr vänta på – men att 
föra en matdagbok – tre dagars 
registrering av dryck- och matin-
tag –kan vara till stor hjälp. 
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Även om vi kunde sätta ihop en matsedel 
som var energi- och proteinrik, hade rätt 
sorts fett och protein och var anpassad till 
rådande elektrolytbalans i kroppen, med op-
timalt innehåll av övriga essentiella närings-
ämnen, skulle den ändå inte vara till någon 
nytta om patienten inte åt upp maten.

För 20 år sedan fick jag en delikat uppgift av en ambitiös 
läkare. Uppgiften gick ut på att konstruera en matsedel som 
fyllde kriterierna att vara energi- och proteinrik, rätt sorts 
fett och proteiner, låg i kalium, fosfat och natrium, och väts-
kebegränsad. Den skulle dessutom vara lättlagad, inte orsa-
ka förstoppning eller diarréer och viktigast av allt- maten 
skulle vara varierad och smaka gott. Det hade kanske varit 
möjligt om jag endast behövt ta hänsyn till dessa kriterier. 
Men patientens fysiska och psykiska hälsa, sociala situation, 
smakpreferens, mun- och tandstatus, gastrointestinalkana-
lens status, matens metabolisering, medicineringen, dialys-
vätskans innehåll, dialystiden och andra sjukdomar utöver 
njursjukdomen hör också till faktorer att ta hänsyn till. Var-
je patient är unik och om inte ordinationen är individanpas-
sad kommer den inte att fungera i praktiken. 

En titt i en modern matvarubutik med dess enorma utbud 
av varianter på alla livsmedel, hel- och halvfabrikat, gör att 
man lätt blir förvirrad. Det är inte så enkelt att förstå och orka 
läsa den information som finns på varorna. Det kräver myck-
et goda kunskaper i både näringslära och livsmedelskunskap. 
Patienterna frågar ofta om de kan äta ett visst specificerat 
livsmedel, men frågan går inte att entydigt besvara eftersom 
det alltid handlar om hur mycket och hur ofta de äter av livs-
medlet. Dessutom finns det inga absoluta och säkra värden 
på livsmedlens näringsinnehåll. Vi använder Livsmedelsver-
kets näringstabeller vid bedömning av matens innehåll av 
näringsämnen, men dessa värden är inga absoluta värden. 
Det är åtskilliga år sedan de analyserades och djurutfodring 
och odlingsförhållanden har ändrats sen dess. Dessutom har 
det tillkommit en mängd nya livsmedel som inte finns med 
i tabellerna, vilket betyder att näringsvärdena bara kan bli 
en uppskattning. För att få en absolut bild av näringsintaget 
skulle det krävas i förväg analyserade måltider och det fung-
erar heller inte i praktiken.

Vi vet att smakförändringar, muntorrhet och dålig tand-
status bidrar till att patienterna äter mindre och väljer bort 
livsmedel som är svåra att äta. Tillståndet kommer ofta smy-
gande och upplevs inte som det problem det kan bli, utan 
bortförklaras med att det blir nog bättre framöver. Vi är ock-
så snabba med att ge förslag på livsmedel som patienten skall 
undvika utan att ge förslag på ersättning. Många patienter 
upplever ordet undvika liktydigt med att det är förbjudet, vil-
ket medför att valet av livsmedel begränsas. Det är sällan ett 
enskilt livsmedel som ätits någon enstaka gång som orsakar 
problem. Det kan vara de små mängderna som äts ofta utan 
att man tänker på det, som tillsammans blir en stor mängd. 

Vad kan vi göra? 
• Agera omedelbart! Helst innan patienten tappat aptiten.
• Har patienten optimal dialys?
• Se över medicineringen! Tar patienten medicinerna på rätt 
sätt? I förra numret av Dialäsen kunde vi läsa om Sunder-
by sjukhus som samarbetar med Apoteket för att förenkla 
och kvalitetssäkra patienternas läkemedelsanvändning. Ett 
mycket bra initiativ som också kan motivera patienterna att 
ta sina mediciner i rätt dos och på rätt tid. 
• Se över mun- och tandstatus! Kontakta tandläkare eller 
tandhygienist. Se artikeln Den orala hälsan i Dialäsen num-
mer 3/2004!
• Inspirera patienten att föra matdagbok, (tre dagars registre-
ring av dryck- och matintag). Avsätt tid till att ta en noggrann 
kostanamnes. Kostanamnesen liksom matdagboken är alltid 
till stor hjälp både för den som skall analysera matintaget och 
göra nutritions-bedömningen, men även för patienten.

Vi är många i teamet runt patienten, men den optimala 
matsedeln får vi tyvärr vänta på. Den låter sig inte konstru-
eras. Det är alltför många faktorer att ta hänsyn till, Skulle 
den ändå någon gång komma till stånd måste vi ha i minne 

att hur många matsedlar vi än konstrue-
rar så är det bara den mat som är uppäten 
som har näringsvärde för patienten. ■

Dietist Eva Jansson, Njurmedicinska kliniken, 

Norrlands Universitets sjukhus.  

eva.jansson@vll.se

Den bästa maten blir    kanske aldrig uppäten 
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näringslära, kostbehandling och kosttråd i alla stadier – före 
dialys, under dialys, efter transplantation. Att göra detta så 
att alla förstår och kommer ihåg är en omöjlig uppgift.

Gammal pedagogisk visdom: Jag hör – och jag glömmer. Jag 
ser – och jag kommer ihåg. Jag gör och deltar – och jag förstår. 
Patientens eget ansvarstagande är närmast en förutsättning 
för en framgångsrik behandling. Patienten är den centrala in-
dividen i vårdteamet och – i den bästa av världar – fungerar alla 
andra i teamet som sakkunniga konsulter till den som dagli-
gen genomför själva behandlingen, nämligen patienten.

För att kunna genomföra behandlingen på bästa sätt be-
höver patienten förstå och – i enlighet med visdomen ovan 
– räcker det då inte med att höra och se, man behöver också 
göra och delta, bearbeta, bedöma, analysera, reflektera, dis-
kutera och jämföra erfarenheter. Det gör man bäst i grupp, 
tillsammans med andra njursviktiga. Slutsats: För ökad inlär-
ning och förståelse behövs ett bra skriftligt material och ar-
rangerade tillfällen för bearbetning.

Utbildningsmaterialet »Livet med njursvikt« erbjuder en 
möjlighet att vidareutveckla utbildningen av – eller rättare 
sagt, inlärningen hos – njursviktiga patienter och deras an-
höriga. Materialet är tillräckligt omfattande och detaljrikt 
för de mest vetgiriga och ändå lättillgängligt som uppslags-
bok och ständig ledsagare för alla.

Med »Livet med njursvikt« har patienterna och deras an-
höriga tillgång till ett brett faktamaterial och behovet av fö-
reläsningar i utbildningen minskar eller rent av försvinner. 
I stället kan utbildningstiden ägnas åt att just bearbeta kun-
skaperna, utbyta erfarenheter och – förstå. Målen blir då att 
patienterna och deras anhöriga efter utbildningen skall ha 
sådana kunskaper och attityder, sådan förmåga och motiva-
tion att de kan och vill genomföra och ta eget ansvar för be-
handlingen.

Hörnstenarna i en vidareutvecklad utbildning för njursvik-
tiga och deras anhöriga är bland annat att:

LÄRA UT  
    ELLER LÄRA IN
           ETT VIKTIGT VAL I VÅRDEN

Om i stället vikten läggs på vilka kunskaper, attityder och 
beteenden som eleverna förhoppningsvis skall ha efter ge-
nomgången utbildning måste fokus läggas på vad som skall 
läras in, det vill säga på eleverna. Målen för utbildningen for-
muleras då med utgångspunkt i eleverna. Det material och 
de metoder används, som har störst chans att främja elever-
nas inlärning. Det här låter ganska självklart, eller hur? Men 
hur är det i verkligheten?

På de flesta njurkliniker drivs någon form av kurs för pa-
tienter med njursvikt och deras anhöriga. Det är förmodligen 
ambitiösa program med ett antal medverkande lärare och 
omfattar ett flertal timmar och dagar. Innehållet i kurserna 
täcker många ämnen – från friska och sjuka njurar till dialys 
och transplantation. Alla stadier av sjukdom och behandling 
på en gång. Metoden för undervisningen är vanligtvis före-
läsningar, där doktorer, dietister, sjuksköterskor, sjukgym-
naster, kuratorer, med flera talar och patienterna och deras 
anhöriga lyssnar.

Metoden föreläsningar fungerar bäst när eleverna har en 
snarlik kunskapsnivå och studievana. Det inträffar sällan el-
ler aldrig på njurkurser, där patienterna och deras anhöri-
ga oftast har väldigt olika bakgrund och vana vid undervis-
ning. Alla lärare vet att detta är en pedagogisk svårighet och 
det blir osäkert hur mycket av det som lärs ut, som eleverna 
verkligen lär in.

Att dessa kurser vanligtvis omfattar alla stadier av sjuk-
dom och behandling gör att jag som patient lätt tappar fokus, 
eftersom de symtom, undersökningar och behandlingar som 
presenteras kan komma att bli aktuella för mig under en pe-
riod av kanske många år, kanske till och med decennier. Kun-
skap om och kanske oro för det som kanske kommer att hän-
da längre fram kan lätt överskugga vad som är viktigt just nu. 
Det är lätt att allt blir en enda röra.

Att alla stadier behandlas under samma kurs – och ibland 
under samma timme – kan också lätt bli konfunderande. Die-
tisten, till exempel, skall på en eller annan timme beskriva 

Vilket är viktigast? Det som läraren lär ut? Eller det som eleverna lär in? Det beror ju på 
vilka målen är och var fokus ligger. I många utbildningar ligger fokus på vad utbildning-
en ska innehålla, hur många timmar eller dagar utbildningen ska omfatta, vilka lärare och 
specialister som ska undervisa och vilka hjälpmedel som ska användas. Fokus ligger här 
på vad som ska läras ut, av vem, hur och när.
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» Jag hör – och jag glömmer. Jag ser – och jag kommer ihåg. Jag gör  
och deltar – och jag förstår. Patientens eget ansvarstagande är närmast 
en förutsättning för en framgångsrik behandling. «

• utbildningen fokuseras på inlärningen, det vill säga på vad 
patienterna och deras anhöriga skall kunna och vilja efter ut-
bildningen.
• patienterna och deras anhöriga erhåller ett skriftligt mate-
rial – »Livet med njursvikt« – som var och en kan ta till sig och 
använda i sitt eget tempo och över lång tid (även om man inte 
har möjlighet delta i kurs).
• utbildningen i njursvikt sker tidigt efter diagnos och att 
den utbildningen fokuseras på möjligheterna för den njur-
sviktiges egenvård – med målet att leva längre och bättre 
med sin njursvikt. 
• utbildning för dialys och för transplantation sker helt se-
parat och betydligt senare, när dessa behandlingar börjar bli 
aktuella.
• utbildning i grupp passar många men inte alla – och att de 
som av något skäl inte kan eller vill delta i grupputbildning 
ges liknande utbildning individuellt.

Så här kan utbildning för njursviktiga med fortfarande 
ganska bra restfunktion gå till:
• Pärmen »Livet med njursvikt« delas eller sänds ut till pa-
tienterna någon vecka före första träff – med förslaget att 
bläddra och läsa det som verkar intressant.
• En grupp av (10–15) patienter och anhöriga träffas (minst) 

två gånger med en veckas mellanrum och under cirka tre tim-
mar varje gång. Ingen föreläsning är nödvändig, fakta finns 
i pärmen. Diskussionen leds av t ex en kunnig sjuksköterska 
– gärna tillsammans med en kunnig patient (»vi sitter alla i 
samma båt«) – och diskussionen är helt fri, de ämnen och frå-
gor som diskuteras är sådana som patienterna och deras an-
höriga upplever som svåra eller oklara. En doktor deltar ock-
så under en timme för att svara på frågor.
• Uppföljning sker som vanligt individuellt i samband 
med återbesök – hos doktor, sjuksköterska, dietist, m fl. 
Den här modellen har nu prövats och mottagits överväldi-
gande positivt av patienter och anhöriga. De mer långsikti-
ga effekterna avseende inlärning, motivation och sjukdoms-
utveckling planeras bli föremål för fortlöpande uppföljning 
och utvärdering. ■

Per Åke Zillén, njursviktig patient. e-post: 

pazillen@telia.com. Pärmen Livet med njur-
svikt kan beställas och erhållas kostnads-

fritt och direkt av både patienter och perso-

nal från Fujisawa, Fax: 031-711 07 57. E-post: 

contact@fujisawa.se. Pärmen presenterades på 

Vårmötet i Malmö i maj, första upplagan kom ut 

i juni, andra upplagan trycks nu i höst.JI
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