
DIALÄSEN 4.2005 1

NR. 4.2005. 35 KRONOR

TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM 
TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN

Elsy, ett pilotfall
– hennes värk 
klassades som 
arbetsskada

FREKVENT 
SJÄLVDIALYS 
I LINKÖPING

NORDENS FÖRSTA 
SERTIFISERING I 

PERITONEALDIALYSE 

FREKVENT 
SJÄLVDIALYS 
I LINKÖPING

Forsknings prosjekt i Oslo: 
HVORDAN OPPLEVES 

DET Å GI NYRE? 

NORDENS FÖRSTA 
SERTIFISERING I 

PERITONEALDIALYSE 



DIALÄSEN 4.2005 3

Omslagsbild: 
Gunnar Malmström

INNEHÅLL

 

DIALÄSEN 4.2005

1

NR. 4.2005. 35 KRONOR

TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM 

TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN

Elsy, ett pilotfall

– hennes värk 
klassades som 
arbetsskada

FREKVENT 
SJÄLVDIALYS 
I LINKÖPING

NORDENS FÖRSTA 

SERTIFISERING I 

PERITONEALDIALYSE 

FREKVENT 
SJÄLVDIALYS 
I LINKÖPING

Forsknings prosjekt i Oslo: 

HVORDAN OPPLEVES 

DET Å GI NYRE? 

NORDENS FÖRSTA 

SERTIFISERING I 

PERITONEALDIALYSE 

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

Tidningen sänds till samtliga medlemmar i dessa föreningar. Även kurato-
rer, dietister, samt farmaceuter inom njurmedicin tillsänds tidningen. Tidningen 
når också alla transplantation och njurmedicinska kliniker i Norden och 
denna utgåva av Dialäsen, 4/2005, sänds till alla norska nefrologer. Dialäsen 
utkommer 4 gånger per år (sista veckan i februari, maj, september och novem-
ber 2005). 

Från och med 2006 utkommer Dialäsen sex gånger per år med utgivnings-
veckor 6, 14, 22, 36, 44 och 51 .

Upplaga: 3 300 exemplar (senaste TS kontroll 3000 ex.)

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

Ansvarig utgivare: Pia Lundström, pia.dialasen@telia.com
Redaktionellt råd: Ulla Winge och Annette Lennerling
Grafi sk form: John Losciale, john@losciale.com
Textredigering: Ulla Winge sren.w@telia.com
Annette Lennerling annette.lennerling@vgregion.se
Anna-Lena Byström anna-lena.byström@chello.se
Illustration: Anna Svanfeldt
Tryckeri: Trydells Tryckeri AB, Laholm
Annonsering: Se www.dialasen.com eller www.sverigestidskrifter.se 

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

Manusstopp för Dialäsen 1/2006 är den 4/12 med utgivning v.6. Manustopp 
för 2/2006 är den 23/1 med utgivning v 14. Sänd din artikel skriven i Word 
2000 till: pia.dialasen@telia.com. Komplettera gärna med fotografi er som 
sänds separat per post eller högupplösta digitala bilder med minst 300 dpi.

ISSN: 1104-4616

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

Prenumerationer: Gör din beställning genom ett e-mail: info@dialasen.com 
Tel: 08-510 515 00. Kostnad för sex utgivningar år 2006 är 190 sek. Uppge 
om du tillhör någon av ovan nämnda föreningar så erhåller du tidningen ge-
nom din förening.

8 Debatt 

11  Undersköterskan blev ett 
pilotfall – värk i händerna 
är klassad arbetsskada 

14  Hvordan oppleves det å gi nyre? 

18  Fiol och dialys – passar det sig?

22  Sertifi sering i Peritonealdialys

26  Svensk Nefrologsjuksköterskeförening

28  Budkavlen på Varbergs dialysavdelning 

30  Frekvent självdialys 
i Linköping

34 Minska hindren för gästdialys

38  Svensk Förening för 
Medicinsk Teknik och Fysik-dialys

40  Patientundervisning 
i dialysvården 
– självklart men oklart

42  Fra papirbasert til 
elektronisk dokumentasjonssystem 

45 Dialys på Sicilien



DIALÄSEN 4.2005 5

LEDARE
PIA LUNDSTRÖM  |  ANSVARIG UTGIVARE

Då och då springer jag på min tidigare kollega på Dan-
deryds dialysavdelning i det stora köpcentret. Jag får på 
så sätt den senaste rapporten om hennes onda händer. 
Flera års arbete med traditionellt dialysarbete resulte-
rade i värk, operationer och utredningar. Nu är det fast-
ställt att upphovet till smärtorna är arbetsskada och i 
Sverige är det första gången personal på en dialysavdel-
ning får sina skador klassade som arbetsskada. Om Elsys 
problematik och behovet av att förhindra förslitnings-
skador vid dialysarbete har vi gjort ett reportage i detta 
nummer av Dialäsen – kanske kan det mana till efter-
tanke om vikten av förebyggande arbete.

Under det förra seklet skedde många stora förbätt-
ringar av njursjukvården och sker fortfarande. Men 
dessvärre blir patienterna fler och fler, och dialys- och 
transplantationsbehovet ökar. Sjukvården försöker till-
godose detta – i alla fall fortfarande i vår del av världen, 
vilket leder till att sjukvårdskostnaderna ökar snabbt. 
Vart är vi på väg? Och vad kan vi göra för att bromsa och 
förändra denna utveckling?

Stewart Cameron skriver bland annat om detta di-
lemma i EDTNA /ERCA Journal*. Med preventionsarbe-
te kan njurskador reduceras och njursjukdomar brom-
sas. Olika screeningmetoder och adekvata mediciner 
torde vara rätt tillvägagångssätt. Kan vi på ett tidigt sta-
dium finna morgondagens patienter och hjälpa dem så 
minskar både behovet av avancerad njursjukvård och 
patienternas lidande och dessutom hålls framtida sjuk-
vårdskostnader i schack. Jag efterlyser därför med spän-
ning och stor förhoppning en artikel i detta svåra men 
viktiga ämne – är det någon som känner sig manad –hör 
av er till mig!  Pia Lundström

* J.Stewart Cameron, Time´s arrow in Nephrology: The Disco-
very of the Kidney. EDTNA/ERCA Journal 2005; 30: 12.  
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PREVENTIVT ARBETE 
2000-TALETS MEDICIN

Tomtedialys
Självaste jultomten kan ock-
så behöva behandling – här är 
han på Ängelholms dialysav-
delning och laddar inför julhel-
gens strävsamma resa! God jul 
allesammans!
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Svensk fick posterpris
EDTNA/ERCA’s 34: e internationella konferens hölls i 
Wien, 10–13 september. Tema för konferensen var »Brid-
ging the gap between patient and technology«. 2493 del-
tagare från 59 länder besökte konferensen; från Sverige 
var vi 100.

Dr. John Dauguridas från USA inledde med att jämfö-
ra olika dialysregimer med varandra. Under de följan-
de tre dagarna pågick som vanligt fem parallella föreläs-
ningar, workshops och paneldiskussioner med ett brett 
utbud. Tre workshops hölls i avancerad omvårdnad: »hy-
pertension, fluid management«, och »bone disease«. Kon-
ferensen avslutades av Tony Ward, som bjöd oss in i sitt 
liv som njursjuk och förmodligen inte lämnade någon 
närvarande oberörd.

Fredrik Uhlin från Linköping var en av två som fick pris 
för bästa poster (68 presenterade). Jag hoppas att detta 
ska entusiasmera fler till att skicka in bidrag till nästa års 
konferens som kommer att hållas i Madrid, 8–11 septem-
ber med temat »Prevention, Care and Management of Re-
nal Disease«. Totalt hade i år 221 abstrakts skickats in va-
rav 146 blev godkända; tre kom ifrån Sverige.

Vi behöver både ta till oss 
och dela med oss av kun-
skap och erfarenhet för 
att kunna förbättra livet 
för våra njursjuka patien-
ter. Utnyttja EDTNA/ERCA’s 
hemsida www.edtna-erca.
org klicka fram till on-line 
utbildningarna, läs diskus-
sionerna i Journal Club och 
titta på Key Member sidan.

Är ni intresserade av att bli mer 

aktiva inom EDTNA/ERCA hör av till mig: eva_lena.nilsson@telia.

com eller direkt till huvudkontoret. Nu finns det lediga positioner 

inom IG (interest groups): Nutrition, Social Work och Transplantation.

EDTNA/ERCA’s huvudkontor har flyttat från Schweiz till Frankrike 

och ny adress är:

EDTNA/ERCA Secretariat, 24 rue Chauchat, F-75009 Paris, Fran-

ce. Tel: +33 (0)1 53 85 82 69. Fax: +33 (0)1 53 85 82 83. E-mail: 

info@edtna-erca.org

Fredrik Uhlin postervinnare 
från Linköping

Avlastande skor med fotbäddar – 
viktigt för diabetesfoten
Diabetiker drabbas ofta av hjärt- och kärlsjukdomar med 
nedsatt blodcirkulation som följd vilket kan ge neuro-
pati (nervsjukdom) som bl.a. orsakar känselbortfall i ben 
och fötter. Det gör att foten blir mer känslig för tryck vil-
ket kan leda till förhårdnader och svårläkta sår på foten. 
Därför är det inte ovanligt att diabetiker behöver speci-
alanpassade skor och individuellt utformade fotbäddar 
(fotinlägg) som jämnfördelar belastningen under fötter-
na. Detta är viktigt både i förebyggande och behandlan-
de syfte.

Diabetikern är i de flesta landsting berättigad till 
två par kostnadsfria fotbäddar per år samt två par be-
kvämskor. Egenavgift tillkommer dock på skorna.

Har man redan sår på fötterna ska man alltid se till att 
få hjälp med behandlingsskor och såravlastning för att 
såret snabbt ska läka. Dessa hjälpmedel är i de allra flesta 
fall helt kostnadsfria, men det krävs ordination från en 
ortopedläkare.

Vill du veta mera kan du kontakta Johan Hillervik och Henrik Niel-

sen på FriFotStegkliniken Ortopedteknik  

08-464 64 95 eller 08-464 64 96

Nanoteknologi introducerar  
konstgjort njurimplantat 
Forskare har utvecklat ett mänskligt nefronfilter, ett så 
kallat Human Nephron Filter (HNF) som kan göra det 
möjligt att implantera en kontinuerligt fungerande 
konstgjord njure. I HNF används ett unikt membran som 
utvecklats genom nanoteknologi*. I den ideala behand-
lingen av kronisk njursvikt, skulle denna teknik kunna 
utnyttjas för att kopiera njurarnas normala funktion ba-
serade på den individuelle patientens behov. Det skul-
le göra att dialys och njurtransplantation inte längre be-
hövs. Med HNF systemet behövs inget dialysat, det kan 
implanteras och filtrationsnivån dubbleras jämfört med 
hemodialys tre gånger per vecka. Enligt forskare är detta 
ett genombrott i behandlingen av kronisk njursvikt som 
avsevärt skulle förbättra patienters överlevnad och livs-
kvalitet. Djurförsök med användandet av denna teknik 
förväntas påbörjas om 1–2 år med efterföljande kliniska 
undersökningar. 

* Fakta Nanoteknik
Teknik för framställning av objekt mellan 1 och 100 nanometer 
(miljarddels meter) bland annat använt inom bioteknik och na-
turvetenskaplig forskning. Källa: Nationalencyklopedin 

Studien är publicerad i senaste numret av Hemodialysis In-
ternational

Nu har du möjlighet att beställa vårt senaste material ”Livet med njursvikt”.

Pärmen är avsedd för dig som har måttlig eller allvarlig njursvikt och

beskriver bl a vad du själv kan göra för att må så bra som möjligt. Ring

031-741 61 60 eller maila; marie.sverkersdotter@se.astellas.com, så skickar

vi materialet till dig. Pärmen ingår i Astellas serie av kostnadsfri litteratur-

service till patienter och vårdpersonal.

Årligen får cirka 450 personer i Sverige en ny lever eller njure genom

organtransplantation. Astellas tillhandahåller läkemedel som skyddar det

transplanterade organet och hjälper det att fungera i den nya miljön. 

Astellas arbetar för att underlätta livet för människor som genomgår

organtransplantation och tillhandahåller bland annat informations- och

utbildningsmaterial för patienter och vårdpersonal.

BESTÄLL!

Astellas Pharma
Haraldsgatan 5, SE-413 14 Göteborg.
Telefon 031-741 61 60. Fax 031-711 07 57.

FS05059.qxd 05 08 26 15.20 Sida 1
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DEBATT  
&

INSÄNDARE

Öppet brev till SNF och SNSF

BEGRIPLIGA 
BALANSERADE 
BEGREPP

Ett flertal allmänt använda begrepp 
inom njursjukvården borde bytas ut 
eller modifieras, framför allt för att 
de sänder tveksamma eller helt fel-
aktiga signaler till allmänheten och 
patienterna. Fyra sådana begrepp 
tas upp – och förslag till alternati-
va begrepp lämnas – i detta öppna 

brev till Svensk Njurmedicinsk Förening och Svensk 
Nefrologsjuksköterskeförening.

Bästa SNF och SNSF!
Innehållet i det här öppna brevet kommer inte att kom-
ma som någon speciell överraskning för er, ni har hört 
och läst det förut, flera gånger, under det senaste året. 
Invanda ord och begrepp är just »invanda« och »sitter i 
ryggmärgen« och är därför svåra att 
ändra på eller byta ut – alla har stor 
förståelse för detta. Det är därför 
detta öppna brev vädjar till er att slå 
era kloka huvuden ihop och faktiskt 
genomföra en revidering och positiv 
förändring av begreppen. 

Predialys
Begreppet »predialys« används för 
det stadium eller den tidsperiod, 
som infaller innan en patient börjar 
i dialys och används därför också i kombinationer som pre-
dialyspatient och predialysmottagning. Från sjukvårdens 
perspektiv känns säkert »predialys« som en ganska neutral 
beskrivning av var patienten befinner sig.

Ur en reflekterande patients perspektiv sänder begrep-
pet »predialys« väldigt negativa signaler. Är inte alla män-
niskor – utom dem som just nu har dialys – i någon me-
ning i stadiet predialys? »Predialys« sänder den tydliga 
signalen att det finns inget att göra, inget botemedel, 
ingen lindring, det är bara att vänta tills njurarna har 
helt slutat fungera och det är dags för dialys – och den 
signalen känns oerhört omodern och fel idag. Dessutom 
är det långt ifrån alla patienter som går till dialys.

Hur skulle det se ut om tandläkare betraktade alla 

sina patienter som »pre-protes-patienter«? Skulle diabe-
tiker betraktas som »pre-amputations-patienter«? Lever 
vi inte här och nu – eller är vi bara »pre-döda«? Alla män-
niskor med begynnande njursvikt skulle vägra att betrak-
tas och behandlas som »pre-dialys-patienter« – det är illa 
nog att ha reducerad njurfunktion (som med rätt behand-
ling kanske räcker livet ut eller som leder till transplan-
tation).

En människa med reducerad njurfunktion har »njur-
svikt« och är alltså »njursviktig« och skall ges »njursvikts-
behandling« vid en »njursviktsmottagning« med syf-
te att den kvarvarande egna njurfunktionen skall kunna 
räcka så länge och så bra som möjligt – helst livet ut. Att 
begreppet »pre-dialysis« används på engelska är ingen 
tröst, signalen till de njursviktiga är lika fel på engelska.

Aktiv uremivård
Det här samlingsbegreppet för dialys och transplantation 
är dubbelt olyckligt. 

Att kalla den här vården »aktiv« understryker och för-
stärker signalen att all behandling innan dess är »pas-
siv« (från sjukvårdens sida) – ett intryck som många njur-
sviktiga kanske håller med om. Men, som njursviktig har 
man anledning att förvänta sig – eller kräva – en »aktiv« 
behandling redan från diagnostillfället. Den njursviktige 

förväntas också vara oerhört aktiv, 
egenvårdande och ansvarstagande 
i tiden innan dialys eller transplan-
tation blir nödvändig. Ordet »aktiv« 
sänder med andra ord helt fel signal 
till de njursviktiga.

»Uremivård«: Uremi är ett eller 
ett komplex av symtom på bristan-
de njurfunktion. Symtom är själv-
klart inget som skall »vårdas« – sym-
tom skall lindras eller elimineras, 
helst genom att grundsjukdomen 

behandlas framgångsrikt eller i vart fall att progressio-
nen bromsas. Hur ett begrepp som uttrycker att ett sym-
tom skall vårdas har uppkommit är för en utomstående 
rätt obegripligt. 

Här är det engelska begreppet betydligt bättre – renal 
replacement therapy – dvs »njurersättning« eller »njurer-
sättningsbehandling«.

Konservativ vård
Det här används ibland som ett samlingsbegrepp för det 
batteri av åtgärder, som kan sättas in för njursviktiga, dvs 
alla de åtgärder som har förutsättningar att »konservera« 
– dvs bevara och på bästa sätt försöka bibehålla – den rest-
funktion som finns kvar. Följaktligen bör det mest kor-
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» Hur skulle det se ut om 
tandläkare betraktade alla 
sina patienter som ›pre-
protes-patienter‹? Skulle  
diabetiker betraktas som  
›pre-amputations-patienter‹? 
Lever vi inte här och nu – 
eller är vi bara ›pre-döda‹? «

Per Åke Zillén
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rekta uttrycket vara »konserverande vård« (inte konser-
vativ vård).

Ordet »konservativ« har ju dessutom fler betydelser 
och leder till även andra associationer – till exempel kon-
servativ = gammaldags (och det är 
inte positivt för vare sig vårdare el-
ler patient), stock-konservativ (ännu 
värre), etc. 

Begreppet »konserverande vård« 
känns därför både mer språkligt kor-
rekt och som en bättre beskrivning 
av vad vården faktiskt går ut på eller 
syftar till.

Uremikoordinator
Av alla titlar på dagens uppfinnings-
rika arbetsmarknad måste »uremikoordinator« vara en 
av de allra märkligaste. Som nämnts ovan är uremi ett 
symtom på njursjukdom och själva kärnan i njursjukvår-
den måste vara att uremi skall bekämpas, dämpas, helst 
elimineras – men uremi skall definitivt aldrig »koordine-
ras«. Vad än denna kategori av medarbetare har för sig på 
dagarna – inte kan det vara att koordinera uremin på kli-

niken – antagligen mer att koordinera de patienter som 
är njursjuka och deras utbildning och behandling.

Så, »patientkoordinator« kanske bättre beskriver vad 
arbetet innehåller (?).

Bättre balans
Jag är ganska säker på att de här be-
greppen hänger med »av gammal 
vana« och att det därför är lätt att 
bli lite »hemmablind«. Syftet med 
det här öppna brevet är att tillföra 
några tankar och reflektioner från 
patientperspektivet. Förhoppning-
en är att ni var för sig och/eller till-
sammans kan diskutera och kom-
ma fram till både begripliga och 

balanserade begrepp, som alla parter kan känna sig be-
kväma med.
Per Åke Zillén, Njursviktig

Kommentar från redaktionen: Vi hoppas kunna publicera svar 

från de bägge föreningarna i kommande Dialäsen.

» Vad än denna kategori av 
medarbetare har för sig på 
dagarna – inte kan det vara 
att koordinera uremin på 
kliniken – antagligen mer 
att koordinera de patienter 
som är njursjuka och deras 
utbildning och behandling.«
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Det är femton år sedan Elsy Jansson bör-
jade arbeta som undersköterska på dialy-
sen vid Danderyds sjukhus. Kontinuiteten 
i patientkontakterna var det som locka-
de mest när hon sökte jobbet. Det är också 
den hon uppskattat allra mest.
Men arbetet med att prima dialysappara-
ter har slitit så hårt på hennes händer att 
hon fått skadorna klassade som arbetsska-
da – och det är hon den första på en dialys-
avdelning som fått.
Det är kombinationen av precisionsgrepp 
och styrka som krävs för att öppna kläm-
mor, vrida på vred och riva förpackningar 
som orsakat hennes problem.

Elsy Jansson tar emot i sin luftiga och ljusa tvårummare i 
Täby. På den stora balkongen prunkar det ännu i slutet av sep-
tember i balkonglådor och krukor. Hon bjuder på kaffe och 
toscakaka, och sensommarsolen värmer skönt. Från balkong-
en intill lutar sig grannen över räcket och växlar några ord. 

Anledningen till att Elsy kan sitta här och dricka kaffe och 

UNDERSKÖTERSKAN BLEV ETT PILOTFALL

Värken i händerna  
är arbetsskada

småprata en vanlig måndagseftermiddag är en skada i han-
den – en ilsken tendinit och artros. För ungefär ett år sedan 
fick hon skadan klassad som arbetsskada. Jobbet med att pri-
ma dialysmaskinerna har slitit hårt, framför allt på högra 
handens tumme och pekfinger. Det värker hela tiden – och 
det har förändrat hennes liv, både på jobbet och hemma. Enk-
la vardagssaker har blivit problem. Det gör ont att vrida på vat-
tenkranen och att städa är nästan omöjligt – det hjälper goda 
vänner till med. Bilkörning är en plåga. Att skära osten kräver 
sitt särskilda hjälpmedel och hon har fått lära sig att borsta 
tänderna med vänster hand. Det är bara några exempel. Dess-
utom har hon varit tvungen både att minska sin arbetstid och 
att släppa många av sina tidigare arbetsuppgifter.

I dag klarar hon bara av att arbeta 25 procent, fyra och en 
halv timme två dagar i veckan. Aldrig två dagar i rad – efter 
en arbetsdag krävs minst en dags vila för att den värsta vär-
ken ska lägga sig. Att klä dialysapparater är det inte längre 
tal om – och det leder i sin tur till att det allra roligaste i job-
bet, patientkontakterna, minskat drastiskt. Men de här tim-
marna på jobbet betyder ändå en hel del för henne, säger hon. 
Att träffa arbetskamrater och att känna att hon gör nytta och 
behövs, till exempel.  →
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Elsy Jansson har jobbat inom vården i hela sitt liv. Hon 
var bara sjutton år när hon började som sjukvårdsbiträde på 
kvinnokliniken på Danderyds sjukhus. Efter några år fortsat-
te hon på bakteriologiska laboratoriet, också på Danderyds 
sjukhus, och under några år gjorde hon ett mellanspel vid 
lasarettet i Linköping. Hon var tillbaka i Stockholm när hon 
påbörjade sin undersköterskeutbildning 1989, och året där-
på började hon på dialysen.

– Det har varit härligt att jobba på en avdelning där man 
får lära känna patienterna, säger hon. Man blir nästan som 
kompisar. Jag har fått många förtroenden genom åren och 
haft många samtal av lite mer privat natur.

– Jag har alltid tyckt om att arbeta med patienterna, och jag 
har själv känt mig uppskattad. Kanske för att jag har lätt att 
skoja och lätta upp stämningen när det känns besvärligt.

I dag har de kontakterna glesats ut. Elsy går utanför sche-
mat och har andra arbetsuppgifter. Hon sköter bland annat 
förråd och sterilförråd, ser till att det finns slangar och filter 
och annat material.

Dialysen på Danderyd har vuxit under senare år. I maj 2000 
öppnades en ny och större avdelning. I de två stora salarna, 
som går under benämningarna Sfären och Kupolen, behand-
lar man tolv personer samtidigt i varje sal. Därutöver finns 
fyra enkelrum.

– Många gamla patienter har förstås försvunnit och nya 
har kommit till, konstaterar Elsy. Det är ganska stor omsätt-

ning. Jobbar man så lite som jag gör kommer man lätt utan-
för, det gäller också personalgruppen, så det är många som 
jag inte känner så väl idag.

– Men jag försöker att vara med vid dialysstart då och då. 
Inte för att hantera klämmor och riva påsar, förstås. Men jag 
kan ju till exempel räkna ut hur stor dragning man ska göra 
– och växla några ord med patienten.

Elsy är långt ifrån ensam om att ha problem med sina hän-
der – det är inte alls ovanligt bland dialyssköterskor. Det er-
for Monika Samuelsson, som i dag är verksamhetschef på ar-
betsterapikliniken vid Karolinska sjukhuset, redan för snart 
tio år sedan när hon, som en del i utbildningen till ergonom, 
gjorde en ergonomisk analys för sin fempoängsuppsats. 27 di-
alyssköterskor deltog i studien.

– Jag trodde att några få av dem skulle ha problem, säger 
hon. Därför blev jag förvånad när jag insåg att fler än hälften 
hade ont i fingrar och händer. Många hade varit sjukskrivna, 
de flesta för smärtor i handleden, andra för tennisarmbåge 
eller seninflammation vid tumbasen.

Monika Samuelsson analyserade arbetsställningar och tit-
tade på hur ofta sköterskorna använde olika grepp. Hon vide-
ofilmade, gjorde intervjuer och handstatus. Dessutom under-
sökte hon om de drabbade ägnade sig åt sådant på sin fritid, 
som kunde orsakat besvären – men fann att så inte var fallet. 

– Jag kunde se att arbetet med priming innehåller många 

Arbetsuppgifterna har för-
ändrats och består numera 
bland annat av att se över  
dialysavdelningens förråd.
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upprepade precisionsgrepp, säger Monika Samuelsson. Men 
jag såg också att det krävs kraft i greppet för att vrida på vred, 
klämma på klämmor, skruva upp förslutningar och riva upp 
hårda plastförpackningar. Och styrka och precision i greppet 
är inte förenligt med varandra. Vi har helt enkelt inte den 
muskelstyrkan i precisionsgreppen.

– Jag provade också själv hur det känns. Det var hårt, men 
å andra sidan jobbar man inte extremt fort och inte under så 
långa stunder med just den här uppgiften.

Undersökningen rönte stort intresse, inte minst från dialys-
företagen. Och det är just en fortgående dialog med företagen 
som Monika Samuelsson rekommenderar idag, för att materi-
alen ska kunna utvecklas också utifrån ergonomiska behov.

– Men i väntan på nya material finns en hel del att göra för 
att undvika skador, menar hon. Att göra fler medvetna om 
problemet till exempel, så att man kan anpassa arbetsorga-
nisationen, och kanske fördela primingen mellan fler. Och 
att försöka hitta nya sätt att jobba på. Kan man till exempel 
använda en tång för att klämma åt slangarna i stället för att 
nypa till med bara fingrarna? Eller använda båda händerna 
samtidigt för att öka kraften?

– Man ska förstås alltid vara observant på tidiga besvär, på-
pekar Monika Samuelsson. Och försöka komma ifrån duktig-
hetssyndromet – att jobba över sina egna gränser.

Elsy Jansson säger att det är just det hon fallit på, att hon 
alltid kämpat och varit »duktig flicka«. 

– Jag brukade hinna med fyra apparater på morgonen, sä-
ger hon. Och det tog inte lång stund.

Hon tänker ibland att hon får skylla sig själv, och grämer 
sig för att hon varit alltför rapp och duktig i jobbet.

– Det var inte värt priset.

Det är första gången som en anställd på en svensk dialysav-
delning fått en sådan här skada klassad som arbetsskada.

– Det har varit en tuff väg dit, säger Elsy Jansson och visar 
korrespondensen med försäkringskassan. Det har blivit en 
rejäl hög under åren, med intyg, beslut och överklaganden. 
Och det är inte slut än. För enligt försäkringskassans senaste 
beslut ska 25 procent av hennes 75-procentiga arbetsnedsätt-
ning betraktas som normala åldersförändringar. Det tänker 
hon inte gå med på – hon har svart på vitt från handkirurgen 
på att det inte ser ut som en sådan tumartros som är vanligt 
förekommande hos äldre kvinnor.

– Jag är ett pilotfall, säger hon. Nu strider jag för min rätt. 
För att det betyder en hel del ekonomiskt för mig, förstås. 
Men också för att det kanske kan hjälpa andra i framtiden.

Att vara först är ett problem i sig – det finns inga tidigare 
fall att jämföra med. Fördelen är att ärendet renderar ett sär-
skilt intresse, både ur medicinskt och juridiskt perspektiv. 
Hon har fått ett fantastiskt stöd, säger hon, både av läkarna 
på yrkesmedicin, handkirurgen och av juristen på LOs rätts-
skydd. Därför sprider hon gärna budskapet om hur viktigt det 
är att vara med i facket.

– Jag har väl också gnällt över att de inte lyckats få upp lö-
nerna mer. Men nu är jag glad att jag är medlem. Annars hade 
jag aldrig klarat detta.

Också på jobbet har hon fått bra stöd, säger hon, och tän-
ker närmast på cheferna Lena Martin och Ewa Fogelfors och 
på kollegan Lisbeth Halth. 

Nu är det alltså dags för en ny omgång med brevväxling och 
diskussioner om arbetsskadan. Det känns tungt, men Elsy lå-
ter inte bekymren ta befälet över hennes liv. Hon har så myck-
et att vara glad över, säger hon. Hon umgås ofta och gärna 
med de två vuxna barnen, dottern Lena och sonen Benny. 
Hon är både farmor (»till en ljuvlig tös på åtta och ett halvt«) 
och kattmormor, och hon har ett rikt socialt liv, med många 
goda vänner och bra grannar. Solbrännan, som står så fint 
mot det blonda håret, är en rest från sommarens semester-
resor, från långa promenader – och från kaffestunderna på 
balkongen.

– Ja, inte syns det utanpå att jag har ont.
Under hösten ägnar hon sig åt en annan favoritsysselsätt-

ning, nämligen teater. Tre riktiga höjdare står på programmet 
– Tolvskillingsoperan, Köpmannen i Venedig och Fröken Julie.

– Det är sällan jag sitter hemma och tycker synd om mig 
själv, säger hon. Jag mår bättre när jag är aktiv och försöker 
glömma att det gör ont. Så jag håller igång och gör kul saker 
så ofta jag kan. ■

Text Birgitta Jakobsson Foto Gunnar Malmström

– Jag försöker vara med vid dialysstart då och då. – man kan ju 
alltid hjälpa till att beräkna hur stor dragning som ska ske och väx-
la ett par ord med patienten.

Kontakten med kollegor och patienter är viktig – här är Elsy med 
sjuksköterskorna Monica Edström och Monica Glantz.
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HVORDAN  
OPPLEVES  
DET Å GI NYRE?

Det utføres årlig over 200 nyretransplantasjoner i Norge 
og alle transplantasjoner skjer ved ett nasjonalt senter som 
ligger ved Rikshospitalet i Oslo. Om lag 40 prosent av disse 
transplantasjonene skjer med nær beslektet familie som gi-
ver. Å gi nyre er en spesiell situasjon ettersom et friskt men-
neske gjennomgår et større kirurgisk inngrep med hensikt å 
hjelpe en annen. Oftest er det mottager av nyren som er i fo-
kus. Ved Transplantasjons-kirurgisk avdeling ved Rikshospi-
talet var det uttrykt ønske om å få en dypere forståelse for si-
tuasjonen til levende giver av nyre, også med utgangspunkt i 
givers egne opplevelser. I 2001 ble det derfor igangsatt et stør-
re forskningsprosjekt med fokus på levende giver. Hensikten 
med den første delstudien var å få mer kunnskap om pasien-
tenes egne opplevelser av det å gi nyre, en uke etter operasjo-
nen. Resultatene presenteres i denne artikkelen.

Tolv pasienter som ga nyre ved Rikshospitalet i perioden 
2003–2004 ble dybdeintervjuet en uke etter operasjonen (Fi-
gur 1- intervjuguide). Uttak av nyre ble gjort med standard, 
åpen operasjon. Gleden over å ha hjulpet en nær og kjær var 
dominerende i alle pasientopplevelsene. Samtlige informan-
ter ga uttrykk for at det å kunne bidra til et bedre liv for mot-
taker var det viktigste for dem i denne situasjonen. 

Når det gjelder selve beslutningsprosessen var denne pre-
get av at giverne hadde et sterkt ønske om å gi nyre for å hjel-
pe et annet menneske til å få et bedre liv. På bakgrunn av det-
te ønsket uttrykte flere at det var helt naturlig og selvfølgelig 
for dem å bestemme seg for å bli giver. For en del av disse in-
formantene ble beslutningen tatt straks spørsmålet om det å 
gi nyre ble reist. En som ga nyre til sin bror uttrykte seg slik:

Norge är ett av de främsta länder i världen när det 
gäller användandet av levande donatorer för njur-
transplantation. Marit Andersen och Lars Mathisen, 
båda sjuksköterskor och doktorander, menar att  
betydelsen av patienters egna erfarenheter som kun-
skapskälla blir allt viktigare inom hälso- och sjukvår-
den. Genom att djupintervjua njurdonatorer har de 
studerat upplevelser av att ge en njure. 
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» Fordi det her er, som sagt, en arvelig syk-
dom og X har hatt den sykdommen. Så har 
vi jo snakket om dette i mange år, at den 
tid vil komme når han trenger en ny nyre. 
Det var ikke noen ny tanke nå.«

»Vi diskuterte også det praktiske, hvem 
ville det være greiest for å gi nyre, og slik 
som situasjonen vår er, så er det jeg som 
ble vurdert.«

Ingen av informantene oppga at de følte seg presset av andre 
til å gi nyre. Tvert imot var det viktig for informantene å få 
frem at dette fullt og helt hadde vært deres eget valg. Imid-
lertid fremkom det at det å bestemme seg for å gi nyre kun-

HVORDAN  
OPPLEVES  
DET Å GI NYRE?

» Så jeg sa det med en gang til broren min 
da jeg fikk høre at nyren hans var ødelagt 
at dersom du trenger en ny nyre, så skal 
du få min, for jeg syntes synd på gutten.« 

Men data viste også at for enkelte var beslutningen om å gi 
nyre et resultat av en langvarig tankeprosess som gjerne had-
de vart i mange år. Dette var særlig aktuelt der informantene 
hadde fulgt mottakers utvikling av nyresykdom over lengre 
tid. I de tilfeller hvor det var flere mulige givere som var villi-
ge til å gi, var beslutningsprosessen preget av diskusjoner in-
ternt i familien hvor ulike løsninger ble drøftet.  →
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ne ha sammenheng med den rollen som giver hadde i fami-
lien. På spørsmål om hva som var motivasjonen til å gi nyre, 
svarte to søsken slik:

»Det er fordi jeg er førstemann i søsken-
flokken og fordi jeg passet veldig godt i 
vevstypen.«

»Vi har jo foreldre som lever også, også 
mine søsken, men jeg er eldst. Det har jeg 
alltid vært.«

De aller fleste informantene følte at de var godt forberedt på 
det som skulle skje i forbindelse med operasjonen, og var til-
freds med informasjonen de hadde fått før innleggelsen. Når 
det gjelder overgangen fra å være frisk og til å gjennomgå en 
donoroperasjon, uttrykte allikevel flere informanter at dette 
var en spesiell og ukjent opplevelse for dem. En ung mann be-
skrev det på denne måten:

»Jeg vet ikke hvordan jeg skal ordlegge 
meg, men det er en veldig spesiell følelse. 
Positiv fordi jeg skal hjelpe min far, men 
samtidig litt sånn negativ å komme frisk 
inn på sykehuset, og så farer du hjem med 
en sykemelding i hånda.«

Flere fortalte at de tok aktivt i bruk tidligere erfaringer for 
å håndtere denne ukjente situasjonen. De sammenlignet sy-
kehusoppholdet med tidligere innleggelser i forbindelse 

med svangerskap, fødsel eller andre operasjoner. Den første 
uka etter operasjonen opplevde de fleste giverne plager som 
smerter i operasjonssåret og kvalme. Når det gjaldt smerter, 
opplevde flertallet at de var blitt godt informert om dette før 
operasjonen og at de fikk god smertebehandling. De som had-
de vært plaget med kvalme, opplevde imidlertid at de var dår-
lig forberedt på dette. I tillegg var deres erfaring at kvalmen 
var vanskelig å behandle. En av de kvinnelige informantene 
uttalte seg slik:

»Jeg har vært mye plaget med kvalme, da, 
det var jeg ikke forberedt på. Jeg føler at 
den uka som har gått, den har vært ganske 
tøff! Men det er jo fordi jeg lå der fra man-
dag til lørdag og var kvalm. Det var gru-
somt. Du er liksom ikke menneske og ble 
helt likegyldig.«

Informantene ga videre uttrykk for at de følte stort ansvar 
for mottaker av nyren i løpet av sykehusoppholdet. For noen 
var det for eksempel viktig å innhente informasjon om mot-
taker på legevisitten, eller å holde øvrig familie orientert om 
hvordan det gikk med den som hadde fått nyre. En av infor-
mantene ordla seg slik:

»Det første jeg lurte på da jeg våknet var 
hvordan det hadde gått med den andre, 
ikke sant, og hvordan ting fungerte. Jeg 
har spurt og gravd mye, om de kommer til 
å skrive ham fort ut, hva om han får av-
støtning og så videre. For jeg var ikke sik-
ker på hvordan dette fungerte før jeg spur-
te, nå etterpå.«

En del oppga således at det kunne være vanskelig å fokusere 
på egne behov i denne fasen og at det å være både pasient og 
pårørende kunne være en stressende opplevelse. 

»Det å være både pasient og pårørende var 
det mest slitsomme med hele greia. Jeg har 
følt at jeg har båret ham (mottakeren) 
gjennom hele oppholdet.«

Andre, og særlig de som hadde gitt nyre til sitt barn, opplevde 
dobbeltrollen som helt naturlig. De var glade for å kunne føl-
ge mottaker tett opp under sykehusoppholdet. Samtlige infor-
manter opplevde at deres forhold til mottaker var blitt styrket 
i forbindelse med nyretransplantasjonen, og mange brukte 

Hovedtema Undertema

Forberedelsesfasen
- beslutningsprosessen
- motivasjon for å gi nyre
- opplevelse av ytre press

Den første tiden etter operasjonen

- å være frisk og å gjennom-
gå en større operasjon
- fysisk og mental form etter 
operasjonen
- informasjonsbehov

Giver-mottaker forholdet
- å være pasient og pårøren-
de samtidig

Tanker omkring fremtidig helse
- tapsreaksjoner
- forventninger om fremtidig 
oppfølging fra helsevesenet)

Figur 1: Intervjuguide brukt ved pasientintervjuene
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ver og mottaker kan være tiltak for å skjerme giver i den post-
operative fasen, og sikre nødvendig ro og hvile.

Studien ble utført på et tidspunkt der informantene fort-
satt var innlagt ved Rikshospitalet. Deres opplevelser kan ha 
vært preget av mye positiv oppmerksomhet og feedback fra 
mottaker, familie og helsepersonell. Tidligere studier viser at 
eventuelle negative tanker knyttet til det å gi nyre kan kom-
me i etterkant av sykehusoppholdet (1, 3, 4). Et forebyggende 
tiltak kan være å oppfordre giver til å tenke gjennom hvem 
som kan være en fortrolig samtalepartner, i eller utenom fa-
milien, slik at givers opplevelse er etterspurt også når de før-
ste ukene har passert. 

Ved intervjutidspunktet hadde det ikke oppstått kompli-
kasjoner hos mottakere av nyre. Muligens ville eventuelle 
komplikasjoner, som for eksempel avstøtning av den trans-
planterte nyren, ha påvirket givernes opplevelser i negativ 
retning. For å få mer kunnskap om hvordan det gikk med gi-
verne det første året etter at de ga nyre, ble det utført opp-
følgingsintervju av samtlige informanter et år etter at de ga 
nyre. Denne oppfølgingsstudien er nå i avsluttende fase.

Betydningen av pasientenes egne erfaringer som kunn-
skapskilde blir mer og mer vektlagt i helsevesenet. Pasienter-
faringer kan påvirke hva helsepersonell prioriterer å rette opp-
merksomhet mot, og tilbakemelding om helsetjenester kan 
korrigere måten hjelp gis på. Kombinasjonen av kunnskap fra 
ulike forskningsmetoder er med å sikre at bredden og detalje-
ne i pasienterfaringene blir synlige. Ved Transplantasjonskirur-
gisk avdeling ved Rikshospitalet i Oslo har kunnskap fra denne 

studien bidratt til å be-
dre informasjonen som 
gis før uttak av nyre. ■

Text Marit Andersen och 

Lars Mathisen båda sjuk-

sköterskor på Rikshos-

pitalet-Radiumhospitalet 

HF i Oslo och doktoran-

der vid Oslo Universitet.  

marit.andersen@ 

rikshospitalet.no.  

Studien, Living donors’ 
experiences 1 wk after 
donating a kidney av MH 

Andersen et al. är publice-

rad i Clinical Transplanta-

tion 2005:19; 90-96, 

ord som »tett« og »nært« når de beskrev dette forholdet. Flere 
bemerket samtidig at det var viktig for dem at mottaker ikke 
skulle stå i takknemlighetsforhold til giver. De ønsket at ba-
lansen i forholdet skulle være som før transplantasjonen.

Informantene hadde en svært positiv holdning når det 
gjaldt egen fremtidig helse. De hadde også klare forventning-
er om regelmessig oppfølging av helsevesenet. På spørsmål 
om tapsopplevelser som følge av å ha gitt bort en nyre, svarte 
alle benektende på dette. Det var heller ingen som så på ope-
rasjonssåret eller arret som et problem. Tvert imot hevdet fle-
re at prosessen ved å gi nyre hadde vært en positiv opplevelse 
som førte til personlig vekst og utvikling.

Denne studien viser at det å være giver av nyre kan være en 
sammensatt og kompleks opplevelse. På den ene siden opp-
levelse av stor glede over å ha gitt nyre, på den andre siden 
ubehag knyttet til det å gjennomgå et kirurgisk inngrep. Lig-
nende resultater er fremkommet i tidligere studier (1, 2). Det 
å være både pasient og pårørende ble av flere rapportert som 
en tilleggsbelastning. Resultatene antyder viktigheten av å 
kjenne den sammensatte og spesielle situasjonen som givere 
av nyre står i, kunne skape rom for det å uttrykke den indivi-
duelle opplevelsen, og bruke dette som utgangspunkt for be-
handling og sykepleie. På et tidlig tidspunkt bør mulige give-
re få realistisk informasjon om ubehag knyttet til det å fjerne 
en nyre og om hva som kan forventes i tiden etter operasjo-
nen. Det er også viktig å informere om tiltak som forebygger 
problemer i denne fasen. Levende givere av nyre er pasient og 
pårørende samtidig og det er en sentral sykepleieroppgave å 
støtte giver i pasientrollen og å veilede i det å anerkjenne og 
gi rom for egne behov. Å ha separate rom i sykehuset for gi-
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Kulturupplevelser gör oss glada och positi-
va, men påverkar också vårt tillfrisknan-
de och vårt immunförsvar. Ett projekt på 
Hässleholms dialysmottagning visar vägen 
till mera kultur i dialysvården.

Genom ett projekt initierat av Region Skåne och Kommun-
förbundet »Kultur i vården« har vi på dialysmottagningen i 
Hässleholm fått möjlighet att samarbeta med en musiker un-
der tre månader. Projektet i sin helhet vill påvisa vad många 
redan vet, att kultur ökar välbefinnande och sannolikt också 
hur vi hanterar sjukdom och smärta och i vissa fall även på-
skyndar tillfrisknande. En del hävdar att kultur stärker im-
munförsvaret och då skulle det även kunna förebygga sjuk-
dom.

Dialysmottagningen i Hässleholm har funnits sedan 1982. 
Idag har vi 15 platser för hemodialys och vi behandlar 45 pa-
tienter; dessutom har 25 peritonealdialys. Vi har även njur-
mottagning och transplantationsmottagning. Vårt upptag-
ningsområde är hela nordöstra Skånes sjukvårdsdistrikt, 
med cirka 172 000 innevånare.

Åsa Håkansson kommer till dialysmottagningen två gånger 
i veckan och spelar och sjunger för dem som ligger i dialys. 
Hon spelar inte bara för passiva åhörare utan inbjuder till en 
dialog kring vad hon framför. Ambitionen är att de som lyss-
nar också ska ha önskemål om vad som ska framföras. Så här 
beskriver Åsa i sin slutrapport hur hon gått till väga.

»Tiden jag varit i varje rum har varierat men oftast har det 
rört sig om 10-20 minuter. Jag lånade ett rostfritt rullbord att 
ha mina visböcker på och det rullade jag från rum till rum. 
I salarna med två platser var det ibland endast en person, så 
jag har spelat för mellan en till fyra personer. Mitt instru-
ment är fiol, men jag har egentligen i första hand använt rös-
ten och mest sjungit för patienterna, då och då kompat mig 
själv på fiolen eller spelat mellanspel, och ibland fiollåtar. Re-
pertoaren har varit ganska blandad men baserats på svensk 
vistradition som till exempel Hambe, Taube, Jeremias i Tröst-
lösa, Bellman, Adolfsson, Carl-Anton, Ferlin och Dan Anders-
son. Jag har också spelat något eller ett par klassiska stycken, 
svenska folklåtar och klezmermusik. Jag har fått en del öns-
kemål varav jag kunnat hörsamma vissa, detta har också lett 
till roliga samtal med patienterna och även med personalen 
i behandlings-situationen. I de större salarna har jag försökt 
inta en ganska central position, för att kunna rikta mig till 

FIOL OCH DIALYS – PASSAR DET SIG?

KULTUR FÖR VÄL BEFINNANDET 
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FIOL OCH DIALYS – PASSAR DET SIG?
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Musiken är ett 
välkommet av-
brott i vardagen.
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alla. Dock händer det att flera patienter vilar och inte vaknar 
eller inte vill lyssna, och då har jag vänt mig till dem som lyss-
nat. I de små salarna med två personer blir det intimare, där 
sitter jag ibland precis vid sängen och riktar mig bara till en 
person. Många samtal om ditt och datt har försiggått, de fles-
ta föranledda av den musik jag framfört. Det har handlat om 
patienternas musiksmak, minnen eller erfarenheter av mu-
sik, eller om helt andra ting. Om deras situation i livet och 
särskilt då med dialysen. Vi har också skämtat en hel del. Pa-
tienterna ligger på ungefär samma salar varje gång jag träf-
far dem, så jag har så att säga lärt känna konstellationer av 
människor, och vissa har varit mer mot-
tagliga för en ganska uppsluppen stäm-
ning. Andra grupper har varit mer tyst-
låtna eller trötta.« 

Åsas besök är ett välkommet avbrott i 
vardagen både för de som behöver dia-
lys men även för personalen. Naturligt-
vis finns det några som inte uppskattat 
musiken; det är ett problem att patien-
terna ligger fastkopplade vid maskiner-
na. Vem ska vi ta hänsyn till? Den som vill lyssna eller den 
som inte vill? Hos oss löste vi det med öronproppar. Lite be-
svärligare är när personalen tycker fiolmusiken är jobbig, det 
är ju lite svårt att jobba med öronproppar. Men det har inte 
varit något stort problem. Den korta projekttiden gör det 
svårt att bevisa några av hypoteserna om snabbare tillfrisk-
nande men att musiken sätter igång känslor kan nog ingen 
protestera mot.

I samband med förberedelserna av projektet hade jag förmå-
nen att få träffa flera olika kulturarbetare och hade många 
intressanta diskussioner om vad man skulle kunna göra med 
kultur inom vården. Dessa diskussioner har väckt många tan-
kar om vad det är för miljö vi erbjuder våra dialyspatienter. 
När man behöver dialys blir man ju aldrig frisk, det är många 
gånger en livslång behandling. Då om någon gång är det vik-
tigt att ta vara på friskfaktorerna och fokusera på patientens 
möjligheter istället för att fokusera på sjukdomen. Eller hur? 
Hur ser då våra avdelningar ut? Mina erfarenheter är att vi är 
väldigt bra på att låta det sjuka ta över miljön. Det finns sä-
kert undantag och jag hoppas ni skriver till Dialäsen och be-
rättar om dem. 

När jag i tankarna går igenom den avdelning jag arbetar 
på idag möts jag på vägen in av tavlor om diffusion och kon-
vektion och instruktioner om att vänta med att gå in på sa-

len tills personalen kallar. Går jag vidare kommer en tavla om 
HLR och lite längre in hänger sug och syrgas. Mot slutet av vår 
långa korridor hänger en tavla på en njure i genomskärning 
och affischer på dialysmaskinen. Det finns några förskrämda 
konstverk mellan allt »sjukt«. Hu, här finns mycket att göra. 

Det kan inte vara särskilt upplyftande att komma till detta 
tre gånger i veckan, år ut och år in. Nu får ni inte tro att jag 
inte tycker HLR och så vidare är viktigt men varför ska det ha 
en så framträdande plats? Vi kan väl stoppa in sådant i förråd 
och samla utbildningsmaterial på ett ställe. Tänk om vi la fo-
kus på att miljön skulle vara så inbjudande som möjligt. Mu-

sik, vackra tavlor, akvarium, växter (jag 
vet hygiensjuksköterska!) skulpturer 
och så vidare. För att inte tala om färg-
sättning. Finns det någon mottagning 
som använt sig av antroposofernas färg-
sättning? Färger är viktiga och hos oss 
ska vi väl ha färg som ger ro? Tänk att ha 
ett dialysrum med stjärnor i taket, ljus-
pelare och kanske ett vackert bildspel 
på väggen som harmoniserar med den 
dämpade musiken. Den typen av rum 

finns på många vårdinrättningar idag och kallas snoezelen. 

Vad är det då som hindrar oss? Naturligtvis behövs peng-
ar och samarbete med människor som kan de här sakerna. 
Jag framförde till kulturarbetarna att vi behöver kulturkon-
sulter som hjälper oss. Hjälper oss med att välja färger, se 
på inredningsmöjligheter, välja konst och fundera på andra 
sätt att stimulera våra sinnen på. Men de flesta hindren tror 
jag finns inom oss (som det vanligen är), så kan man väl inte 
göra? 

Till en början kan vi börja tänka i de här banorna, diskute-
ra, dela med oss av de erfarenheter vi har och framföra syn-
punkter på hur viktigt det här är till dem som håller i slantar-
na. Finns det några som redan kommit igång? Skriv gärna till 
Dialäsen eller direkt till mig. Eventuellt kommer vi att kun-
na gå vidare i ett EU-finansierat projekt och då kommer vi för-
modligen att prioritera inredningsfrågor. ■

Text Marie Nykvist, dialysmottagningen i Häss-

leholm marie.nykvist@skane.se

» Många samtal om ditt och 
datt har försiggått, de flesta 
föranledda av den musik jag 
framfört. Det har handlat 
om patienternas musik-
smak, minnen eller erfaren-
heter av musik, eller om 
helt andra ting.«
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Genom att jobba med kompetanseutvikling 
har vi økt kompetansen på Peritoneal Dia-
lyse, PD, blant personalet og pasienten får 
nå en bedre og mer enhetlig sykepleie når 
de er innlagt på sengeposten. 

Ved Sykehuset Telemark Helse Foretak, STHF, har det tra-
disjonelt sett vært PD sykepleierne (två Sykepleiere i 50 % stil-
ling) som har hatt hovedansvar for oppfølging av pasienter 
som skal etableres eller er etablert i peritonealdialyse. Det 
er også PD sykepleier som i stor grad har besittet kunnskap 
om peritonealdialyse. Kunnskap om PD blant personalet på 
sengepost har vært variabel og til dels mangelfull.

Dette fikk flere konsekvenser:
• Pasientene opplevde utrygghet når de var innlagt på 

sengeposten og fikk ikke den sykepleie de hadde behov for.
• Mangel på kunnskap førte til at pleiepersonalet var ut-

rygge på denne pasientgruppen og prosedyrer ble utført 
forskjellig.

• PD sykepleier følte et stort ansvar og var veldig alene om 
sykepleien som ble gitt til disse pasientene.

På bakgrunn av dette så vi et stort behov for kompetanse-
heving blant personalet på sengeposten og dette gav oss ide-
en til å lage et sertifiseringsprogram på PD. Vi startet opp 
med dette arbeidet i februar 2003. Målet med å lage et sertifi-
seringsprogram var primært å heve kompetansen blant per-
sonalet på sengeposten, som i neste omgang ville sikre en 
tryggere og mer enhetlig sykepleie gitt til pasienter i perito-
nealdialyse. I tillegg håpet vi på å øke interessen for PD som 
fagområde. 

Å lage et sertifiseringsprogram var en utfordring, og vi 
brukte en del tid på å komme frem til hva programmet skul-
le bestå av. Vi fikk med oss fagutviklingssykepleier og en sy-
kepleier fra sengepost med god kunnskap om PD, til å hjelpe 
oss å utarbeide et program.Vi kom frem til at vi måtte prøve 
å gjøre det så enkelt som mulig og at sertifiseringsprogram-

met måtte ta utgangspunkt i elementær/grunnleggende PD 
kunnskap.

Vi bestemte at sertifiseringsprogrammet skulle bestå av en 
teoretisk del og en praktisk del og at det skulle være obligato-
risk for alle hjelpepleiere og sykepleiere i fast stilling.

Den praktiske delen av sertifiseringsprogrammet består 
av et ferdighetsskjema som omfatter de vanligste retnings-
linjer/ prosedyrer ved PD, som »poseskift«, »stell av kateter-
utgang«, »tilsetting av medikamenter« osv. Prosedyrene på 
ferdighetskjemaet får kandidatene demonstrert av PD sykep-
leier før hun/han selv skal utføre det på pasient under tilsyn 
fra PD sykepleier. Etter hvert som kandidaten har utført pro-
sedyrene under tilsyn og fått det godkjent av PD sykepleier, 
krysses det av på ferdighetsskjemaet. En viktig forutsetning 
når det gjelder den praktiske delen er at man har felles opp-
daterte retningslinjer/prosedyrer som til enhver tid er gjel-
dende. 

Den teoretiske delen av sertifiseringsprogrammet består 
hovedsakelig av en sertifiseringstest. Denne testen omfatter 
20 spørsmål som både er praktisk og teoretisk rettet. Disse 
spørsmålene får kandidaten med seg hjem for å svare på. Ek-
sempler på spørsmål kan være: »forklar litt om nyrenes funk-
sjon«, »hvilke dialysevæsker har vi«, »hvordan fungerer dialy-
sevæsken i bukhulen«, »hvilke observasjoner gjøres under et 
poseskift« osv. 

For å kunne svare på spørsmålene i sertifiseringstesten har 
kandidaten fått utlevert Dialyseguiden som BaxterAS har ut-
arbeidet som en del av Deres pasientinformasjonsmateriell. 
Denne synes vi imidlertid er lettfattelig og informativ, og har 
kandidaten lest gjennom den, har de nok kunnskap til å sva-
re på de fleste spørsmål i sertifiseringstesten. Det er viktig å 
huske på at mange av kandidatene som skal igjennom serti-
fiseringen aldri har vært borte i peritonealdialyse før de be-
gynte ved avdelingen.

I tillegg får kandidaten utdelt en litteraturliste med hen-

Sertifisering  
i peritonealdialyse – 
den första i Norden? 
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Å jobbe med sertifiseringen har helt klart krevd en del 
ressurser og har uten tvil vært en tidkrevende prosess. Ved 
sengeposten er vi i den situasjon at vi har utvidet fra 14 til 24 
senger, og står derfor nå foran nok en utfordring i forhold til 
å få kommet igjennom sertifiseringsprogrammet med alle de 
som har begynt hos oss. Allikevel synes vi det er verdt det. 

Tilbakemeldingene fra personalet har stort sett vært posi-
tive. Vi møtte en del skepsis i starten, spesielt til den skriftli-
ge testen. Men etter hvert som flere har vært igjennom den 
og de opplever at de lærer mye har vi greid å snu dette. De 
nyansatte som begynner synes faktisk det er ganske trygt å 
måtte igjennom sertifiseringen, fordi da vet de at de har kom-
petanse nok til å ivareta pasientene når de er innlagt i avde-
lingen.

Vi foretar stadig litt revideringer av ser-
tifiseringsprogrammet. Enkelte ting er 
tatt bort og andre ting er kommet til. Vi 
har ikke hatt opplæring i APD som en del 
av programmet, men dette vil vi nok inn-
føre på sikt. Allikevel er vi i ferd med å 
lære opp en del sykepleiere på sengepos-
ten i APD noe bare PD sykepleierne har 
hatt ansvar for og kunnskap om tidlige-
re. Dette er noe vi ikke kunne startet med 
hvis vi ikke hadde satt i gang med sertifi-
seringen. ■

Text Anette Folserås Lunde. Sykehuset Tele-

mark HF, Norge. anette-folseras.lunde@sthf.no

Språkruta
Norska  Svenska
sengeposten vårdavdelning
mangelfull bristfällig
forskjellig olik
utfordring utmaning
felles  gemensam
utlevere  utdela
huske på  komma ihåg
tillbakemelding reaktion
snu  vända

visninger til annen aktuell litteratur.
 De får også utdelt alle avdelingens retningslinjer/prosedy-

rer som omfatter PD, og til slutt en praktisk/teoretisk gjen-
nomgang med PD sykepleier (ca 2 timer).

Når kandidaten har jobbet seg igjennom spørsmålene i ser-
tifiseringstesten hjemme, avtaler han/hun tid til gjennom-
gang av spørsmålene sammen med PD sykepleier. Kandida-
ten må også levere en kopi av sitt skriftlige materiale for å 
vise at han/hun faktisk har jobbet med spørsmålene. Gjen-
nomgangen med PD sykepleier er i stor grad preget av dialog, 
hvor læringsaspektet står høyest, ikke selve testen.

Når kandidaten er ferdig med den praktiske og den teore-
tiske delen får de et sertifiseringsdiplom som definerer hva 
sertifiseringen har bestått av.

Her ser vi pasient og kan-
didat Hanne Gro som skal 
utføre et poseskift.



DIALÄSEN 4.200528

BUD-
KAVLEN

Budkavlen har nu anlänt till Varbergs dialysav-
delning. På njurmottagningen startar vid årsskif-
tet sköterskebaserad preventiv mottagning för 
patienter med clearence upp till 50. 

Dialysavdelningen i Varberg startade hösten 1991. I början 
kunde vi bara dialysera 5–6 patienter, men en utökning sked-
de ganska omgående; från 1994 infördes även PD-behandling 
på dialysenheten. Njurmottagningen, dialysavdelningen, 
och vår njurmedicinska vårdavdelning var belägna på sam-
ma plan, men av besparingsskäl stängdes vårdavdelningen 
och flyttades en trappa upp, vilket inte varit vårt mål. Två till 
tre njurspecialister och två ST-läkare är knutna till den njur-
medicinska enheten. 

Idag har vi 29 patienter i HD, med en vattenanläggning 
som har kapacitet för 24 behandlingar samtidigt. Verksam-
heten pågår måndag-lördag, med tvåskift måndag, onsdag 
och fredag. Sommartid har vi en planerad 
gästdialysverksamhet och tar även emot 
patienter från utlandet. Vi som arbetar är 
övervägande sjuksköterskor, för tillfället 
16 stycken samt en avdelningschef. Några 
av sjuksköterskorna har rotationstjänst och 
är även kopplade till den njurmedicinska 
vårdavdelningen. Vår lokalvårdare hjälper 
till med mat och servering. 1,5 sekreterar-
tjänst finns tillgänglig för hela njursektio-
nen, och en medicintekniker. De flesta sjuk-
sköterskor har gått 10-poängsutbildning i njurmedicin och 
dialys på Göteborgs universitet. Till den njurmedicinska en-
heten finns också knutna dietist, sjukgymnast och kurator 
på konsultbasis. 

Informationssköterskor  
förbereder patienterna  
för dialys

Thomaz Johansson sköter sin behandling själv på 
Varbergs sjukhus.

Vi använder Gambro Ak 200 Ultra S., och  behandlar patien-
terna med HD eller HDF. Två sjuksköterskor är OAS (omvård-
nadsansvarig sjuksköterska) för cirka fem patienter. Olika 
ansvarsområden är fördelade bland personalen såsom kost, 
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schema enligt Time Care, miljö, hygien, patientplanering, ac-
cess, förråd och IT-ansvar. Övergripande mål är att alla pa-
tienter skall vara aktivt delaktiga i sin behandling utifrån 
egna resurser; exempelvis uträkning av viktdragning, blod-
trycksmätning, att ta fram filt och dryck. 

År 2004 startade vi med självhemodialys på en sal, och idag 
kan den som vill välja den behandlingen på avdelningen el-
ler i hemmet, två patienter har flyttat hem med sin behand-
ling. Två sjuksköterskor ansvarar för upplärning och träning 
av dessa patienter.

Introduktion av nyanställda sjuksköterskor på dialysavdel-
ningen sker under 8–10 veckor och vi följer en checklista som 
följs upp med utvärdering tillsammans med handledare, elev 
och avdelningschef. Handledare utses i god tid före upplär-
ningen; ibland kan man vara två om samma elev.

Av de patienter som startade i dialys under 2004 var 70 % PD-
patienter. PD-mottagningen har ca 20 patienter i behandling 
och sköter även patienter som fått sin PD-kateter. Mottag-
ningen är bemannad med två sjuksköterskor dagtid och två 
sjuksköterskor som tjänstgör där ca en gång i veckan eller när 
ordinarie personal ej är i tjänst. PD-sköterskorna ansvarar för 
undervisning och träning av nya patienter i peritonealdialys, 
för det mesta polikliniskt men vid behov även på vårdavdel-
ningen. Hembesök görs alltid vid start av ny patient.

Ibland utbildas även närstående till patienten. PD-sköter-
skorna ansvarar även för grundutbildning och fortbildning 

av personal på vårdavdelningen, men också inom primär- och 
kommunsjukvården då patienten behöver assisterad PD.

Vidareutbildning för personal på dialysavdelningen sker 
via föreläsningar av läkare med bland annant patientfall, in-
bjudna föreläsare och företagsrepresentanter. Varje termin 
har vi ett planerat utbildningsprogram.

På den njurmedicinska mottagningen finns cirka 60 pa-
tienter med clearance < 20. Just nu pågår en omorganisation 
där två dialyssköterskor tillsammans täcker fyra dagar per 
vecka och alternerar till dialysavdelningen. De har också an-
dra uppgifter, som att svara för telefonkontakten från pri-
märvården via sekreteraren och att vara allmänt sammanhål-
lande på njurmottagningen. De är specialutbildade för att ta 
hand om patienter med clearance upp till 50. Från 2006 skall 
ytterligare två specialutbildade sjuksköterskor från vårdav-
delningen alternera och ha sådan mottagning på heltid. Den 
ska ha preventiv inriktning och planeras få stor volym. 

Vi har fyra informationssköterskor som håller i predialys 
information och ordnar dialysskola för inbjudna predialys-
patienter och anhöriga under tre tillfällen vår och höst. Pa-
tienterna väljs ut av uremisköterskan och ansvarig dialyslä-
kare. Vårt mål är att förbereda patienterna så att de upplever 
delaktighet och trygghet inför kommande dialysbehandling. 
Nu sänder vi vidare Budkavlen till Hässleholm! ■

Text personalen på dialysavdelningen, Sjukhuset i Varberg 

Här har flertalet av Varbergs dialyspersonal sammanstrålat.
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Tidiga erfarenheter av självdialys 
i Linköping. Från Folkbladet i 
Norrköping. (Figur 1).

STEFAN MELANDER Simon Wallberg på Garnisondialysen 
är utbildad att sköta största delen av 
sin dialysbehandling själv. (Figur 2).
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Antalet patienter i aktiv uremivård har de senaste 40 åren 
ökat kontinuerligt, något som möjliggjorts genom medicin-
ska och tekniska landvinningar både inom dialysvården och 
inom transplantationsverksamheten. 

Behovet av dialyskapacitet i Sverige har successivt ökat, en 
utveckling som på intet sätt skiljer sig från övriga västvärl-
den, eftersom transplantationsverksamheten fortsätter att 
hämmas av brist på donerade organ. 

En fortsatt utbyggnad av dialyssjukvården har varit nöd-
vändig även i Linköping. Därför startade vi för två år sedan 
ett projekt med syftet att öka antalet hemodialysplatser, men 
även att öka patienternas delaktighet i sin egen behandling 
samt öka totala dialysdosen per patient. Målsättningen var 
inte bara att kunna bereda plats för fler dialyspatienter utan 
även att, på ett kostnadseffektivt sätt, försöka påverka den 
höga morbiditeten och mortaliteten och den ofta dåliga livs-
kvaliteten som fortfarande ses hos patienter i konventio-
nell hemodialys (vanligen fyra – fem timmar, tre gånger per 
vecka). Faktum är att femårsöverlevnaden är så låg som 23,2 
% i hela dialyspopulationen, siffror sämre än vid många can-
cersjukdomar. [1]

Dialysdosen vid hemodialys kan ökas på flera principi-
ellt olika sätt till exempel genom att öka blodflödet från pa-
tienten till dialysatorn (filtret) eller genom att använda filter 
med större yta. Dialys med inslag av konvektiv transport av 
slaggprodukter, förutom den sedvanliga diffusiva transpor-
ten eller att öka dialysbehandlingarnas längd, frekvens eller 
båda delarna är andra metoder att öka dialyseffektiviteten. 
Långa dialysbehandlingar (sex – åtta timmar) har till exem-
pel visat sig mycket effektiva när det gäller blodtryckskon-
troll och ger även ett utmärkt clearance för fosfat och beta-2 

FREKVENT SJÄLVDIALYS

»BACK IN THE  
LAND OF THE LIVING«

mikroglobulin. Men på grund av tidsåtgången passar oftast 
denna dialys bättre för nattlig självdialys i hemmet, en verk-
samhet som i Linköping de facto prövades redan på 1960-talet 
(Figur 1). Frekventa dialyser (t ex tre timmar, fem – sju gång-
er per vecka) ger både ökad dialysdos och passar ofta bättre 
för patienter som inte vill ta steget fullt ut till hemhemodi-
alys (HHD). 

Även om säkra siffror för mortalitet och kardiovaskulär 
morbiditet fortfarande saknas har det visats att flera kardio-
vaskulära riskfaktorer påverkas i en positiv riktning vid frek-
vent dialys [2]. Om patienterna dessutom i varierande och till-
lämplig utsträckning utbildas till ökat deltagande i sin egen 
behandling påverkas, genom minskade personalkostnader, 
även kostnadseffektiviteten i positiv riktning, samtidigt som 
de rörliga kostnaderna naturligtvis ökar något med ökande 
dialysfrekvens.

» När jag hade dialys tre gånger/vecka or-
kade jag inte gå runt kvarteret, nu går jag 
ut med hunden en halv – en timme två 
gånger/dag «

Man vet numera att såväl dialystid som dialysfrekvens har 
stor betydelse för välbefinnandet. Ju oftare man kan genom-
föra sin behandling, desto mindre blir elektrolyt- och väts-
keskiftet vid varje dialys. För många patienter är det svårt 
att hålla igen på vätskeintaget dialysfria dagar. Detta leder 
till stora viktuppgångar och därmed till stort behov av ultra-
filtration vid varje behandling. Patienten kommer lätt in i 
en ond cirkel med hemodynamisk instabilitet, vilket ger en 
ökad risk för blodtrycksfall och kramper, och det är inte ovan-
ligt att behandlingen måste avslutas i förtid resulterande i 

En granskning av hur vi skall ge våra dialyspatienter bästa möjliga dialys- och 
livskvalitet pågår kontinuerligt. Det fysiologiskt mest korrekta är daglig dia-
lys, vilket av praktiska skäl ofta är svårt att uppnå. Vid Universitetssjukhu-
set i Linköping har vi valt att bygga en självdialysenhet (Garnisonsdialysen) 
för frekvent självdialys utanför sjukhuset. Såväl patienter som personal är ef-
ter ett och ett halvt år nöjda med denna nya enhet, som ger delaktiga patienter 
med större möjlighet att själva påverka sin behandling.

 →
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att patienten får gå hem med för lite dialys och för mycket 
vatten i kroppen. På sikt är risken uppenbar för bland annat 
en ökning av den extracellulära vätskevolymen, med hyper-
toni och utvecklande av vänsterkammarhypertrofi som följd. 
Dessa sjukdomar är vanliga hos patienter med terminal njur-
svikt, och är några av de främsta orsakerna till kardiovasku-
lär morbiditet och den mycket höga kardiovaskulära morta-
liteteten bland dialyspatienter [3].

Frekvent dialys, antingen i form av nattliga dialyser eller 
korta dagliga dialyser, är i dag en etablerad dialysform [4] 
som snabbt ökar världen över och som beskrevs första gång-
en 1969 av DePalma. Behandlingen kan antingen göras på 
sjukhus eller hemma. Behandlingsformen ger patienterna 
större möjlighet till kontroll av sin vätskebalans och därmed 
också till en normalisering av den extracellulära vätskevo-
lymen. Frekvent dialys har därmed visat sig ge en avsevärt 
bättre blodtryckskontroll, med signifikant minskning av an-
talet använda antihypertensiva läkemedel[5 ]. Man har även 
kunnat konstatera att patienterna har mindre viktuppgång-
ar mellan behandlingarna jämfört med patienter med kon-
ventionell dialys, samt färre dialysrelaterade symtom såsom 
kramper, huvudvärk, och hypotensionsepisoder under dia-
lys[6]. Andra viktiga förändringar som man kunnat visa är 
bättre nutritionsstatus med minskat behov av kost- och väts-
kerestriktioner, färre sjukhusinläggningar, högre hemoglo-
binnivåer med lägre erytropoeitinbehov och förbättrad livs-
kvalitet[5, 7]. Däremot saknas fortfarande prospektiva studier 
som visar att behandlingsformen även ger en minskad mor-
talitet. 

Två sjuksköterskor från njurmedicinska klinikens ordi-
narie dialysavdelning fick i uppdrag att planera, projektera, 
upphandla samt starta verksamheten. Uppdraget innebar re-
lativt fria händer att planera verksamheten från grunden. 
Till stöd fanns en referensgrupp bestående av verksamhets-
chef, medicinskt ansvarig läkare, medicinsk teknisk ingen-
jör, ekonom samt sjuksköterska med kunskap från ett tidi-
gare projekt för uppbyggnad av ”bloddialys i hemmet”, även 
kallat HHD. Fördelarna med att personal, som ska arbeta vid 
den planerade enheten, är med redan från planeringsstadiet 
är bland annat att verksamhetsidén får genomsyra hela pla-
neringsarbetet, lokalerna kan skräddarsys utifrån verksam-
hetens behov och att delaktighet skapar stort engagemang 
och ökad arbetsglädje. 

En första och stor post var att finna lämpliga lokaler. Då 
en av grundtankarna var att förlägga verksamheten i en hem-
lik miljö utanför sjukhuset fick det utgöra huvudkriterium. 
Närheten till njurmedicinska klinikens övriga verksamhet 
var av praktiska skäl dock fortfarande av betydelse.

Slutligen fann vi en lokal i ett sjukhusnära före detta rege-
mentsområde varefter en period med bygg- och arkitektmö-
ten, hyresavtal och kontraktsskrivande inleddes.

Verksamhetsidén med vår självdialysverksamhet fastlades 
tidigt: att ge patienten ökad kontroll över sin sjukdom och be-
handling, ge patienten möjlighet och uppmuntran till frek-
venta dialyser med målsättningen att därigenom uppnå bätt-
re livskvalitet och att ge patienten möjlighet att anpassa sina 
dialystider efter arbete och privatliv. Detta tror vi oss kunna 
uppnå genom att utbilda patienten, ge patienten tillgång till 
sin egen journal, låta patienten själv, utifrån angivna ordi-
nationer och med visst stöd av dialyskunnig sjuksköterska, 
ansvara för sin egen behandling, erbjuda dialys fyra -fem 
gånger/vecka, erbjuda flexibla dialystider enligt önskesche-
mamodell, erbjuda regelbundna patientmöten med tillfälle 
till utvärderingar och möjlighet att förändra och påverka. 
Vid dessa tillfällen ges dessutom ofta en kortare föreläsning 
i ett aktuellt dialysrelaterat ämne.

» Jag känner bättre förtroende för persona-
len nu när det inte är så många olika, spe-
ciellt bra att det är samma läkare. «

Självdialyslokalerna kom även att rymma HHD- och PD-verk-
samheten. Detta för att möjliggöra ett samarbete som främ-
jar patientflödet mellan de olika dialysformerna, vilka alla 
riktar sig till ett patientklientel med stort egenvårdsintres-
se. Ett par patienter har sedan självdialysenhetens start flyt-
tat hem sin hemodialysbehandling och därmed övergått till 
HHD.

Självdialysverksamheten vill värna om individuella och 
skräddarsydda lösningar till gagn för patienten. Här kan där-
för till exempel PD-patienter med otillräcklig dialyseffekt er-
bjudas ”stödbehandlingar” med bloddialys en – två gånger 
per vecka.

Den typiske självdialyspatienten är, enligt våra erfarenhe-
ter intresserad och motiverad, utbildad och kompetent att 
sköta största delen av sin dialysbehandling själv, behand-
lingsmässigt stabil och väl införstådd med verksamhetens 
begränsningar.

» Det är stor skillnad att sköta sin behand-
ling, speciellt miljön är viktig för oss dia-
lyspatienter.«

Då patienterna i stort sett klarar sig på egen hand (Figur 2) 
är enheten lågbemannad, vilket i viss mån innebär ensamar-
bete för personalen. Därför har en ansvarsöverenskommel-
se upprättats mellan patient, sjuksköterska och läkare, där 
det klart framgår vem som ansvarar för vad. Patienterna är 
också väl införstådda med att vi inte har samma akutbered-
skap som vid sjukhusbunden dialys. Detta medför att tillfäl-
ligt försämrade patienter får dialysera på ordinarie dialysav-
delning med högre personaltäthet. Det ska dock påpekas att 
när så har varit fallet så har patienterna själva varit mycket 
angelägna om att komma tillbaka till självdialysenheten så 
snart som möjligt. 
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» Vill aldrig gå tillbaka till dialys tre gång-
er/vecka, tröttheten har försvunnit.« 

Vi har nyligen genomfört en enkel enkätundersökning för att 
preliminärt utvärdera verksamheten efter nästan 18 måna-
ders verksamhet. Enkäten lämnades ut till tolv patienter i ja-
nuari 2005. Resultatet redovisas i tabell I. 

Även en systematisk och mer vetenskaplig uppföljning av 
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verksamheten pågår. Bland parametrar som fortlöpande re-
gistreras kan här nämnas livskvalitet, sömnkvalitet, nutri-
tionsstatus (till exempel handgrip/muskelstyrka), carotis-
doppler och ekokardiografi.

Vår strategi när patienten befinner sig i predialytiskt ske-
de är att först ge information om de olika dialysformerna, 
dels via individuell information och dels via gruppundervis-
ning i njurskola, för att sedan tillsammans med patienten 
välja lämplig behandlingsform. Den behandlande läkaren 
försöker då, om inte medicinska eller andra hinder förelig-
ger, i första hand uppmuntra patienten att välja PD-behand-
ling (peritonealdialys), som är den billigaste och i många 
fall också den bästa behandlingsformen för en nystartad di-
alyspatient [8]. Om PD av olika skäl inte längre anses vara en 
lämplig behandlingsform anser vi frekventa HD-behandling-
ar vara det bästa alternativet (HHD eller självdialys på Gar-
nisonsdialysen). Steget över till självhemodialys istället för 
traditionell HD-behandling blir naturligt för dessa patienter 
som är vana att ansvara för sin egen behandling. 

Vi är övertygade om att självhemodialys kommer att vara 
ett eftertraktat behandlingsalternativ för framtidens hemo-
dialyspatienter. Självdialys ger patienten ökad kunskap om 
sin sjukdom och dess behandling, tillgång till frekventa di-
alyser, minskad morbiditet och troligen även minskad mor-
talitet, ökad livskvalitet samt möjlighet att stanna kvar eller 
återgå i arbete. Detta bör i slutändan även betala sig ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv. Vi är också övertygade om 
att frekvent hemodialysbehandling skulle gagna dialyspa-
tienter med hög komorbiditet [5] ledande till sannolikt mins-
kad morbiditet och mortalitet som ett i högsta grad önskvärt 
följdresultat. Detta kräver emellertid ett nytänkande vid våra 
dialysavdelningar, inte minst ur ett organisatoriskt och eko-
nomiskt perspektiv. ■

Text  Anders Fernström, med dr, överläkare och verksamhetschef, 

Emma Herrlander Törnquist, leg sjuksköterska, Pernilla Norden-
ryd, leg sjuksköterska och Stefan Melander, överläkare (stefan.

melander@lio.se); samtliga vid Njurmedicinska kliniken, Universitets-

sjukhuset, Linköping. 

Tabell 1
1. Skulle du vilja gå tillbaka till att dialysera tre gånger 
per vecka? (11 svarande)
Ja: 0%  Nej: 100%

2. Tror du att du skulle må bättre om du fick dialysera 
oftare än du gör just nu? (10 svarande)
Ja: 50%  Nej:50%

3. Om Ja på fråga 2, skulle du kunna tänka dig att dia-
lysera sju dagar i veckan? (5 svarande)
Ja: 60%  Nej: 40%
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HD PATIENTERS UPPFATTNINGAR VISAR: 

Minska hindren  
för gästdialys
 

I samband med att hemodialys (HD) be-
handling startas ställs patienten inför 
många förändringar i livet. Att vara bun-
den till HD innebär att det är svårt att 
lämna hemorten för exempelvis en veck-
as semester. Frihetsförlusten kan påverka 
hela familjen och orsaka lidande.

Gästdialys erbjuder patienten och de anhöriga tillfällig 
dialys vid uppehälle på annan ort nationellt eller internatio-
nellt. Emellertid kan sjuksköterskan inte veta hur patienter-
na uppfattar gästdialys. Kunskap om patienters uppfattning-
ar av gästdialys är av betydelse för hur vården skall kunna 
möta patienternas behov.

För att få veta hur gästdialys uppfattas av patienter som be-
handlas med HD på sjukhus intervjuades sju patienter. Öpp-
na frågor användes och intervjuerna varade mellan 20–60 mi-
nuter. Intervjuerna spelades in på band, transkriberades och 
analyserades enligt fenomenografins principer.

I resultatet framkom tre olika kategorier, »en viss känsla av 
frihet«, »interaktion med vårdpersonal« och »social funktion« 
med tillhörande subkategorier, som representerar de olika 
uppfattningarna och betydelsen av gästdialys för patienter-
na i denna studie (Fig.1). 

Kategorin »interaktion med vårdpersonal« innehåller 
uppfattningar av den vårdpersonal de kommer i kontakt med 
innan och under gästdialysen. Den består av subkategorier-
na oro och trygghet. Svårigheter vid bokning och planering av 
gästdialys kan uppfattas som en stor börda om inte kontak-
ten med vårdpersonalen känns bra för patienten. Patienter-
na kan känna sig osäkra och rädda för att lämna hemavdel-
ningen eftersom möte med ny personal och nya rutiner är 
stressande. 

» Då fick jag ringa fram och tillbaka det 
har inte fungerat bra alls … Jag var ganska 
ledsen. Ja – summerar man hela resan så 
tycker jag på slutet det var inte värt den 
stressen. «

Rädsla för det okända kan leda till att HD patienterna inte 
vågar ta steget ut och resa trots att de gärna hade önskat. 
Positiva erfarenheter av gästdialys verkar öka patienternas 
självkänsla och ger dem mod att fortsätta resa och att erhål-
la gästdialys.

Kategorin »en viss känsla av frihet« består av subkatego-
rierna begränsning och oberoende.

Patienterna beskriver en uppfattning av oberoende men 
samtidigt har de en uppfattning av begränsning. Den be-
gränsning som patienterna beskriver är relaterad till gästdi-
alysen. Det framkommer att gästdialysen har begränsningar 
som förminskar patienternas livsvärld. Valmöjligheten vart 
och när man vill resa styrs av möjligheten till behandling. 
Det krävs en dialysenhet i närheten som har plats och tid att 
ta emot en gästpatient. Detta är en viktig faktor som HD-pa-
tienter måste ta hänsyn till när de önskar resa någonstans. 
Det måste finnas en dialysenhet inom rimligt avstånd från 
boendet.

Fenomenografi
Grundläggande inom fenomenografin är att männis-
kor uppfattar företeelser och aspekter i sin omvärld/
livsvärld på olika sätt. Fenomenografins målsättning 
är att fånga och beskriva de olika uppfattningar män-
niskor har. Olika människor har olika uppfattningar på 
grund av att de har olika erfarenheter och olika rela-
tioner till världen. 

 →
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» Det är ju inte vart som helst som man 
kan åka heller, det är ju det som är proble-
met. «

Om den närmaste dialysenheten inte kan erbjuda plats får 
patienten försöka längre bort. Patienterna berättar om pro-
blemet att platser för gästdialys inte räcker till speciellt un-
der semestertid när alla vill resa samtidigt. Patienterna i den 
här studien uttrycker ändå att trots de begränsningar som 
fi nns med gästdialys är fördelarna stora. HD-patienterna ver-
kar anpassa sig till de förhållanden som råder och har en 
uppfattning av oberoende i jämförelse med att vara heltids-
bunden på hemavdelningen. Uppfattningen av att vara obero-
ende och av att vara begränsad förekommer samtidigt. Dessa 
två uppfattningar tillsammans ger ändå HD-patienten en viss 
känsla av frihet som ökar deras välbefi nnande. De är inte be-
roende av avstånd och har en möjlighet att resa längre sträck-
or, även till andra länder. Inte alla patienter önskar resa men 
valmöjligheten är ändå viktig. Även rätten att själv välja bort 
gästdialys innebär att patienterna har en uppfattning av obe-
roende. De upplever sig har kontroll över sina liv.

Kategorin »social funktion« förklaras av subkategorierna 
minskad känsla av skuld och utökad livsvärld. Gästdialysens so-
ciala funktion är mycket viktig. Frihetsförlust är förstås en 

viktig anledning till lidande hos många HD-patienter 
och deras familjer. Denna studie visar ändå att gästdi-
alys är en väg för dem att uppleva semester trots HD-
behandling. Möjligheten att resa och delta i det sociala 

livet framstår som viktig för deras livskvalitet. Gästdialy-
sen hjälper till att stärka familjebanden och är ibland nöd-
vändig för att upprätthålla den sociala kontakten med släkt 
och vänner som bor långt bort. Utökad livsvärld innebär att pa-
tienternas värld expanderas och gränserna töjs. Flera patien-
ter talar om vikten av att byta miljö, se nya platser och träf-
fa andra människor. De uttrycker även ett behov av att bryta 
vardagens rutin.

Subkategorin minskad känsla av skuld innebär att patienter 
lever med en känsla av skuld. Därför att behandlingen in-
skränker på familjens liv.

» Jag upplever bundenheten att inte kom-
ma iväg... framför allt inte för min egen del 
utan för min frus, hon känner sig bunden «

Det framkommer att en anledning för HD patienter att resa 
på gästdialys är för familjens skull. För att familjen skall få 
uppleva en känsla av frihet.

Det visar sig att gästdialys kan uppfattas som betydelsefull 
för välbefi nnandet och utgör en viktig social funktion för pa-
tienterna. Men det fi nns också uppfattningar av oro, begräns-
ningar av frihet och skuld med i bilden. För dessa patienter är 
det viktigt att begränsningar och hinder för gästdialys mins-
kar. Interaktionen med vårdpersonal, både på hemavdel-
ningen och på gästavdelningen, påverkar patienternas upp-
fattningar av att resa och att få gästdialys. ■

Text Susanne Karlsson, leg sjuksköter-

ska, Dialysavdelningen SÄS Skene susanne.

i.karlsson@vgregion.se. Studien är gjord som 

examinationsuppgift för kandidatexamen inom 

vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. 
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Trygghet
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Oberoende

viktig anledning till lidande hos många HD-patienter 

livet framstår som viktig för deras livskvalitet. Gästdialy-

Begränsningar
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av skuld

Utökad 
livsvärld

Figur 1. 
De tre kategorier-
na med sex sub-
kategorier
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En svensk forskningssjukskötare fick första pris för en 
poster om använt dialysat. Fredrik Uhlin, från Linköping, 
vann nämligen med postertiteln »On-line Monitoring of 
the Spent Dialysate during Haemodialysis using UV-ab-
sorbance«. Han hade mätt vad som kommer ut i avlopps-
slangen med hjälp av en spectrofotometer. Mätvärdena 
kan även användas för att beräkna Kt/V.

Även Ingela Groth och Matilda Aspegren från Karolin-
ska sjukhuset presenterade en poster om hand- och hand-
ledsproblem hos dialyspersonal. En enkät skickades ut till 
104 sjuksköterskor, 80 svarade. Av 
dessa rapporterade 64 % att de hade 
problem med sina händer. Författar-
na rekommenderar att personalen 
inte ska koppla upp mer än två dia-
lysmaskiner/dag.

Föreläsare Morcutt rapporterade 
om en treårsuppföljning av odlingar 
hos hemdialyspatienter. 126 prover analyserades, 114 var 
godkända, och sex blev godkända efter omtest. De sex un-
derkända proven kom från vattenrenare där konduktivi-
teten visade >25uS. Efter byte av RO-filter blev proverna 
okej. Morcutt rekommenderar att alla hemdialysmaski-
ner skall utrustas med ultrafilter.

Från projektet European Practice Database, EPD, pre-
senterade John Wright från Skottland data över hur ofta 
odlingar tas på dialysvätska i Norge, Slovakien, Tjeckien, 
Grekland, Belgien, Skottland och England. Sextio procent 
tar odlingsprover 1 gång/år eller oftare. Fyrtiofyra procent 
tar endotoxinprover 1 gång/år eller oftare. Vi har ju kom-
mit lite längre i Sverige. 

På tal om EPO så används det till 90 % av alla dialyspa-
tienter. Den som är intresserad av EPD statistik kan vända 
sig till EDTNA/ERCA.

Gambro bjöd in alla dialysingenjörer till ett möte där 
vi diskuterade hemdialys och hur man skyddar patienten 
mot läckströmmar vid dialys med CDK (central dialyska-

teter). För höga läckströmmar kan uppstå vid ett avbrott 
på skyddsjordledaren i nätsladden till dialysapparaten. Vi 
fick goda råd hur man kan minska riskerna. 1) Dra en ex-
tra jordsladd från dialysmaskinen till en jordpunkt i rum-
met som är potentialutjämnad. De potentialutjämnade 
jordanslutningarna monteras lämpligen vid ombyggnad 
av dialysrummet. 2) Placera inga elektriska utrustningar 
närmare än 1,5 meter från patienten. 3) Om elektriska ut-
rustningar är närmare än 1,5 m, anslut dem till den po-
tentialutjämnade jordanslutningen. 4) Använd skyddstra-

fo till andra elektriska utrustningar 
nära patienten om potentialutjäm-
ning saknas. 5) Kontrollera läckström-
mar för all utrustning i dialysrummet 
regelbundet.

André Stragiér från Belgien rappor-
terade om en olycka i Canada där ett 

barn avlidit på grund av för höga läckströmmar, men han 
hade inte lyckats få fram detaljerad information om vad 
som hänt.

Avslutningsvis presenterade Ray James från England 
Core curriculum för dialysingenjörer i Europa. Boken be-
skriver vilka kunskaper man bör ha och skall ligga till 
grund för utbildning av dialysingenjörer. ■

» Författarna rekommen-
derar att personalen inte 
ska koppla upp mer än två 
dialysmaskiner/dag. «

EDTNA/ERCA KONGRESSEN I WIEN 2005

Flera svenska posterutställare

Gunnar Malmström, ordförande i Svensk 
Förening för Medicinsk Teknik och Fysik- 
dialys www.mtfd.se

SLS 2006. Ny kurs med nytt program plane-
ras i februari i Stockholm. Inbjudningar kom-
mer att sändas ut till alla dialysavdelningar. 
Intresseanmälan: gunnar.malmstrom@ds.se

MTF-D

MTF-D(ialys) startade 1989 och är en del av MTF.
Medlemsinfo finner du på vår hemsida: www.mtfd.se
Om du vill vara med och arrangera regionala möten för 
dialysingenjörer hör av dig till styrelsen: gm@mtfd.se
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Att drabbas av kronisk njursjukdom och vara beroende 
av dialys innebär en stor omställning i livet. Patienten mås-
te dessutom göra dagliga ställningstaganden när det gäller 
egenvården för att förebygga komplikationer. Att leva med 
dialys kan upplevas som att tappa kontrollen över sitt liv och 
ett tvång att förändra sina levnadsvanor. Rankin och Stal-
lings (1) menar att patientundervisning är det mest effektiva 
sättet att återge patienten kontrollen över sitt liv.

Det är svårt att förändra levnadsvanor, ordningen rubbas 
och den psykiska belastningen på individen ökar. Benägen-
heten att förändra sina levnadsvanor är förknippat med den 
hälsorisk vanan innebär. Ju längre tid en vana fortgår utan 

PATIENTUNDERVISNING I DIALYSVÅRDEN

Självklart men oklart

tecken på ohälsa, desto svårare blir det att motivera till be-
teendeförändring (2). En stark drivkraft till förändring är att 
det nya beteendet ska vara mer belönande eller höja livskva-
liteten. En orsak till att många förändringsförsök misslyck-
as är att de negativa effekterna av förändringarna domine-
rar medan de positiva upplevs långt senare eller helt uteblir. 
Prognosen försämras ytterligare om patienten för övrigt har 
en pressad vardagssituation. 

Det är vanligt att sjuksköterskan inleder med att informe-
ra, undervisa och uppmana patienten i tron att ökad kunskap 
och ett visst mått av skrämselpropaganda ska leda till föränd-
ring. Detta är dock tämligen ineffektivt eftersom gapet mel-

Undervisning och information till patienter i dialysbehandling och deras närstående 
är en viktig del av dialyssjuksköterskans arbete. Vi upplever den undervisande rollen 
som svår och att många patienter har svårt att anpassa sig till de förändrade livsvill-
kor som kronisk njursjukdom och dialysbehandling medför.
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lan kunskap och beteende kan vara mycket stort. För de flesta 
människor som lyckas med en beteendeförändring har beslu-
tet vuxit fram hos individen själv (3).

En undervisningssituation präglas av ett samspel mellan 
sjuksköterskan och patienten. Resultatet av undervisning-
en är därför beroende av båda parters förutsättningar och 
eventuella hindrade faktorer (4). Enligt Gedda (5) kan den pe-
dagogiska kompetensen hos dagens sjuksköterskor bäst be-
nämnas som självlärd kompetens, vilket till skillnad från den 
formella karaktäriseras av ett spontant och oreflekterat pe-
dagogiskt förhållningssätt. Undervisningen utgår oftast från 
vad sjuksköterskan anser vara viktig kunskap och det är ock-
så han/hon som formulerar de eventuella målen med un-
dervisningen. I frånvaro av formell kompetens riskerar även 
kommande generationers sjuksköterskor att imitera och ko-
piera sina kollegors pedagogiska arbete. 

Patient empowerment är ett förhållningssätt i mötet mellan 
sjuksköterskan och patienten som kan användas i patientun-
dervisningen. Empowerment står för bemyndigande, patient-
kraft och delaktighet. Syftet är att stärka patientens innebo-
ende kraft och egenvårdsförmåga. Processen som leder till 
bemyndigande förväntas ske i ett samspel mellan patient och 
sjuksköterska. Centralt för patient empowerment är patient-
perspektivet. Betoning läggs på sjuksköterskans erkännande 
av patientens kunskaper och upplevelser av sin sjukdom, samt 
hans/hennes egen förmåga att minska sitt lidande (6).

Dialogen mellan sjuksköterskan och patienten i en undervis-
ningssituation kan skildras som ett möte på samma eller skil-
da planhalvor. Det som kännetecknar ett möte på samma plan-
halva är att följa och låta sig följas. Det kan sjuksköterskan göra 
genom att stanna upp, ge tid, lyssna och vända blicken mot pa-
tienten. Det sätt som information och undervisning ges på och 
i vilket sammanhang har betydelse för patientens förståelse. 
Sjuksköterskan bör förvissa sig om att patienten förstår varför 

det sker och om han/hon orkar ta emot budskapet just då. För 
att tillmötesgå patientens behov av undervisning bör sjukskö-
terskan utgå från patientens situation och behärska såväl infor-
mell (spontan) som formell (planerad) undervisning. 

Målet bör vara tydligt och framtaget i samråd med patien-
ten. Det är vanligt att sjuksköterskan undervisar patienten 
samtidigt som han/hon utför andra omvårdnadshandlingar. 
Detta informella sätt att undervisa på kan medföra att pa-
tienten inte uppfattar situationen som ett undervisningstill-
fälle och därför riskerar att gå miste om budskapet. Det är 
viktigt att sjuksköterskan har såväl goda medicinska som pa-
tientrelaterade kunskaper för att kunna planera och genom-
föra en individuell, holistisk patientundervisningoch att un-
dervisningen även riktas till de närstående.

Det krävs att sjuksköterskan har kunskap om och förstå-
else för patientens och närståendes situation för att kunna 
stödja dem. Sjuksköterskan bör ha en god kommunikations-
teknik och förmåga att bekräfta och aktivt lyssna till patien-
ten. Relationen bygger på förtroende och ömsesidig respekt 
för varandras erfarenhet och kunskaper.

Resultatet visade vilken betydelse patientundervisningen 
har. I resultatet fick vi bekräftelse på patientundervisning-
ens betydelse. Kontinuerlig undervisning och stöd är avgö-
rande för att öka patientens egenvård och välbefinnande. 
Vidare framkom att om sjuksköterskan i den pedagogiska si-
tuationen antog ett patientcentrerat förhållningssätt så öka-
de patientens förutsättningar till egenvård. Det innebär att 
sjuksköterskan inte styr patienten mot ett förutbestämt mål, 
utan att han/hon tar hänsyn till patientens värderingar av 
hälsa och i en diskussion med patienten försöker finna an-
dra sätt att uppnå samma livskvalitet men med mindre häl-
sorisker. Vi ser det som en viktig uppgift för dialyssjuksköter-
skan att ge patienten den handlingsberedskap som krävs för 
att klara sin egenvård. Sjuksköterskan måste inse den bety-
delsefulla roll han/hon har i patientundervisningen och stäl-
la krav på utbildning för att klara den pedagogiska rollen. 
Först då kan Standardvårdplanen som arbetsredskap kom-
ma till sin fulla rätt. 

Patientundervisning i dialysvården är självklart men 
oklart. Det är en stor utmaning att vårda patienten till egen-
vård. Det är dags att anta utmaningen bortom tekniken och 
fokusera på patientundervisningen. ■

Text Kristina Strömberg 

och Cecilia Vedin
kristina.stromberg 

@vgregion.se, cecilia.

vedin@vgregion.se

Utdrag ur C-uppsats, lit-

teraturstudie vid institutio-

nen för omvårdnad vid Gö-

teborgs Universitet 2004. 
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Faktaruta 1
DATABASE 
• pasientdata
• medisinsk informasjon
•  behandlingsoppsett 

– behandlingsdager 
– behandlingsutstyr 
– ultrafiltrasjon/tørrvekt 
– individuelle beskjeder

• modul data (HDF, BVM, BTM, 
OCM)
• sykepleierapport fra tidligere be-
handlinger
• behandlingssammendrag

• muligheter for å føre statistikker og 
kurver

CADIA
•  registrerer dagens dialysedata 

– automatisk utregning av ultrafil-
trasjon 
– automatisk registrering av blod-
trykk/puls

• dagens sykepleierapport

KEY PRO
programmering av pasientnøkkel 

Ved Østfolds dialyseavdelingen i Norge har 
personalen i løpet av år 2004 klart å innføre 
et tilnærmet papirløst elektronisk dokumen-
tasjonssystem for hemodialyse. 

Samtlige ansatte ved avdelingen, både sykepleiere og le-
ger, har etter hvert tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap om 
bruken av systemet som et aktivt arbeidsredskap. I dag, et år 

Fra papirbasert til 
ELEK- 
TRONISK 
dokumentasjonssystem

etter innføringen, er det stor tilfredshet blant både ansatte 
og pasienter. Vi ser systemet som et kvalitetssikrende og tids-
besparende hjelpemiddel. Flere andre dialyseavdelinger har 
hospitert oss for å se bruken i praksis. 

Vårt elektroniske dokumentasjonssystem for hemodialy-
se er i hovedsak inndelt i 3 programmer; Database, Cadia (da-
gens behandling) og Key-pro (nøkkelprogram). Läs mer om 
programmen i faktaruta 1.

Dialyseavdelingen  
Sykehuset Østfold 
Atten behandlingsplasser; 45 kro-
niske dialysepasienter per i dag 
og cirk 5470 dialysebehandlinger 
i 2004. Vi har 17 sykepleierhjemler 
og tre nefrologer. Dagskift x 6/uke 
og kveldsskift x 3/uke. Elleve pa-
sienter i PD.
Satellittstasjon i Askim er planlagt 
i 2006. 

1. Sykepleieren kontrollerer legens 
dialyseordineringer i databasen og 
leser tidligere rapporter.

1



port. Efter behandlingen setter pasienten 
nøkkelen i vekten og sluttvekten registre-
res. Og til sist; Pasienten setter nøkkelen-
tilbake i nøkkelskapet.

2. Pasienten henter sin personliga nøkkel fra 
nøkkelskapet. 3. Pasienten setter nøkkelen i vek-
ten. Dagens startvekt blir registrert. Sykepleieren 
kontrollerer därefter vektdata. 4. Sykepleieren el-

ler pasienten setter nøkkelen i dialysemaskinen. 
Automatisk nedlastning av ultrafiltrasjon og dia-
lyseforordninger for pasienten sker. Sykepleie-
ren overvåker sedan dialysedata og skriver rap-

Hver pasient har sin egen elektroniske nøkkel. Når de veier 
seg med denne, overføres vektdata til databasen og vi får en 
automatisk utregning av ultrafiltrasjon til dialysemaskinen.

Viktige dialysedata som for eksempel arterie- og venetrykk. 
registreres kontinuerlig. Blodtrykk og moduldata er andre re-
levante data som lastes ned i databasen. 

Det finnes gode muligheter til å føre statistikk, se kur-

Reagensstickor för dialysavdelningar
• Acid Test- Citrosteril© (Citronsyratest). NY
• Blodläcksticka
• RenalCheckPX- Dialox© (Peroxidtest)
• WaterCheck2- Klor (0,1mg/liter). Krav i LS
• WaterSoft- Vattenhårdhet

Reagensstickorna förvaras i rumstemperatur. Enkelt handhavande. Analyserna ger svar 

inom 1/2 minut.

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

tion av dialysapparater och vattenrenare.

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

rar blod och proteinläckage i dialysfiltret.

WaterSoft används för kontroll av avhärdare för RO.

Herbahealth

Björkholmsv. 214

132 52 Saltsjö-Boo, Sverige

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

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

2 3 4

ver (eksempel blodtrykk/tørrvekt) og sykepleierapporter. 
All informasjon om pasientens dialysebehandling er lett til-
gjengelig. ■

Text Tine Sælid og Mona Halstensen
Sykepleiere ved dialyseavdelingen Sykehuset Østfold, Norge.  

E-post Mona.Halstensen@so-hf.no
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Byråkrati, pappersexercis och lång väntan 
– därefter fick jag äntligen tillstånd att be-
söka den njurmedicinska enheten på sjuk-
huset i San Vincenzo på Sicilien. Och gläd-
jande nog kom mina förutfattade meningar 
på skam – här finns nämligen högmodern 
utrustning och kompetent – och till viss 
del – engelsktalande personal.

På Europas största ö – Sicilien – finns flera dialysenheter; 
en av dem på sjukhuset i San Vincenzo – som är beläget precis 
nedanför Taorminas berg och med utsikt över havet. Sjukhu-
set byggdes för cirka fem år sedan och har en liten njurmedi-
cinsk enhet med mottagning, några vårdavdelningsplatser, 
HD- och PD-dialys. Till detta finns även ett eget laboratorium 
där bland annat biopsier kan undersökas. Patienternas fist-
lar, peritonealdialyssnokar och centrala dialyskatetrar an-
läggs på sjukhuset och för undersökning av dessa finns ultra-
ljud till hjälp. Den njurmedicinska enheten har inte dietist 

Dialys på Sicilien  
– ett imponerande besök

och sjukgymnast knuten till sig – men detta är något som 
överläkaren önskar för framtiden, då hon vet att det är en vik-
tig del av behandlingen.

På dialysavdelningen utförs alla typer av modern dialysbe-
handling – med de senaste apparaterna från bland annat In-
tegra, Hospal, Fresenius och Gambro. Patienterna har van-
ligtvis behandling tre gånger i veckan, 4–5 timmar åt gången 
och får sin behandling i ett gemensamt rum med plats för 
nio patienter per behandlingspass. I taket hänger nya fina 
TV apparater som förströelse. Därtill finns två enskilda rum 
för bland annat. akuta behandlingar. För patienter med blod-
smitta reserveras särskilda apparater. 

Vanligaste orsaken till njursjukdom i Italien är diabetes 
och högt blodtryck och medelåldern på dialyspatienterna på 
Sicilien är 60 år. Barn i behov av njursjukvård får detta i Paler-
mo – som är öns största stad med cirka 2 miljoner invånare.

De sicilianska patienterna har kostnadsfria behandlingar, 
inklusive en måltid och resor till och från sjukhuset. Kostna- →
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derna för en hemodialyspatient uppskattas till cirka 35–40 
tusen Euro/år och detta betalas av den Sicilianska regionen. 
Antalet transplanterade patienter på Sicilien är cirka femtio 
personer per år. I den gamla bergsbyn Castelmola, som lig-
ger ovanför Taormina, bor öns enda hemhemodialyspatient. 
Han får hjälp av den njurmedicinska enheten på San Vincen-
zo och har en välfungerande modern vattenrening installe-
rad i hemmet.

På San Vincenzo ansvarar en sjuksköterska för cirka tre 
patienter samtidigt. (Enligt lag får sjuksköterskan ansvara 
för max 4 patienter). Sjuksköterskan arbetar 36 timmar var-
je vecka – 6–7 timmar per dag och har därtill beredskaps-

Telefon +46-8-654 19 00  
www.odenresor.se 

schema för akuta dialysbehandlingar nattetid. Ersättningen 
för detta är ca 1 200 Euro/månad plus obekväm arbetstidser-
sättning. Dialysavdelningen har inskolning 3–4 månader för 
de nyanställda och de får därefter genomföra ett kompetens-
test. Arbetslösheten på Sicilien är offi ciellt minst 20 % och 
ett arbete på sjukhuset är mycket eftertraktat. Många sicili-
anare fl yttar på sig och sin familj för att kunna få möjlighet 
till ett arbete. 

Och ja! – gästdialyser tas emot på San Vincenzo. Vill man 
kombinera semestern med behandling och därtill ha vacker 
natur, god mat och mängder av kultur så är det ett bra val. 
Men kanske inte det mest handikappvänliga alternativet för 
rullstolsburna. Det fi nns dock ett bra, 4-stjärnigt, hotellalter-
nativ för rullstolsbundna endast fem minuter med bil från 
sjukhuset; Giardini dei Greci. Bästa tiden att besöka Sicilien 
är i månaderna maj, juni och september. (I juli och augusti 
är det hett och industrisemestern är i full gång vilket inne-
bär mycket människor). ■
Text och foto Pia Lundström

Fakta Sicilien
Så här tar du dig enkelt till Sicilien: Charterre-
sa till Siciliens stad Catania, som är beläget cir-
ka 45 minuter från Taormina/Naxos och därifrån 
fi nns transferbuss som bokas i förväg. Vill du bo 
nära havet bokar du boende i Giardini/Naxos. Vill 
du däremot ha närhet till ett stort urval av restau-
ranger, affärer och bo mitt i en vacker gammal 
stad, från 1200-talet, väljer du Taormina.

Dialys: San Vincenzo Hospital, Överläkare San-
tina Castellino, Contrada Sirina, 98039 Taormina. 
Fax +390942 579332 Phone:+390942579303 el-
ler +390942 579568, e-post sancas@tin.it eller 
nefrotaormina@hotmail.com 

Läs mer om gästdialyser på www.eurodial.org 
Sjukskötare Guiseppe arbetar på 
den njurmedicinska enheten på 
San Vincenzo.

Överläkare Santina P Castellino, är 
chef över fem läkare och 19 sjukskö-
terskor på den njurmedicinska enhe-
ten på San Vincenzo i Taormina. 

Bra mat …
Dietisternas referensgrupp i 
njurmedicin är nu klar med revide-
ring av  informationsbroschyrerna 
om Bra mat … som är avsedda för 
patienter med njursjukdom. Mate-
rialet består av 6 olika broschyrer, 
som kan användas oberoende av varandra. 

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

Varje broschyr kostar 10 kronor och minsta antal som leve-
reras är 5 ex/titel.

För beställning kontakta 
Sintra Eyre, fax nr 031 41 23 32, Eva Jansson, fax nr 090 13 

45 50, Helena Simonsson, fax nr 0451 863 68, så skickar vi en 
»Faxbeställning«. Välkommen att höra av dig!




