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LEDARE
PIA LUNDSTRÖM | ANSVARIG UTGIVARE

»Först tror man att man ska dö, sen vill man dö och 
sedan är man frisk«. Troligen har de flesta fått känna på 
denna »nära döden upplevelse« som det extremt smitt-
samma caliciviruset, även kallad vinterkräksjukan efter-
som utbrottet oftast sker under vinterhalvåret, orsakar. 
De flesta blir efter några dagars »död« snabbt friska igen. 
Dessvärre har äldre och immunsvaga människor svårare 
att tillfriskna från viruset. Det kan bli ett mycket segdra-
get och jobbigt förlopp. 

För att lyckas förebygga och stoppa infektioner på en av-
delning krävs att vårdpersonalen efterlever rutiner som 
framarbetats bland annat gällande livsmedelshantering 
och blodburen smitta. Kerstin Möller och Lotta Helgius ar-
betar som hygiensjuksköterskor på Sahlgrenska universi-
tetssjukhuset och har i sin artikel längre fram i tidningen 
beskrivit vilka åtgärder man ska vidta för att motverka 
oönskade virus som kan ställa till ytterligare lidande för 
den redan sjuka patienten. 

På Kalmars dialysavdelning arbetar man med projektet 
VRISS, »vårdrelaterade infektioner ska stoppas«, som ett 

MINIMERA VIRUS MED HANDTVÄTT OCH SPRIT
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Nya möten? E-posta: info@dialasen.com

sätt att få ner antalet onödiga infektioner för patienterna. 
Läs mer om deras njurmedicinska klinik i Budkavlen. Även 
Gunnar Malmström skriver om infektionsrisker på fören-
ingen MTF-ds sida – i USA anses det vara en potentiell smitt-
risk att patienterna äter under dialysbehandlingen. Per-
sonligen tycker jag att man får arbeta med att efterleva de 
goda hygienrutiner som finns – patientens nutritionssta-
tus hänger ju även ihop med ett gott immunförsvar. 

Författaren Slavenka Drakulic har varit mottagare av 
en njure från en anonym donator. I oktober kommer hen-
nes nya bok ut, som handlar om anonym donation och 
om godhet. 

En av hennes tidigare böcker handlar om människans 
ondska. Nu blev hon däremot nyfiken på varför männis-
kor önskar donera ett av sina organ till en helt okänd 
människa. Det blev därmed flera intervjuer med donato-
rer som resulterade i en bok. Anna-Lena Byström har inter-
vjuat Slavenka om »Den rena godheten«. God läsning!
 pia lundström

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 desinfektion av dialysapparater och vattenrenare.

Blodläckstickan reagerar på hemoglobin 0,1 mg/dL och albumin  

10 mg/dL. Den detekterar blod och proteinläckage i dialysfiltret.

WaterSoft används för kontroll av avhärdare för RO.

Herbahealth, Norrholmsv. 250, 132 31 Saltsjö-Boo, Sverige

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

E-post: gm@telia.com  www.herbahealth.nu
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Det är stora skillnader hur njursjukvården ser ut i Sveri-
ges olika landsting. Det visar »Njursjukvårdsindex« som 
presenterades i maj 2007. Det är första gången som man 
jämför njursjukvården ur patientens perspektiv.

Njursjukvården har generellt sett blivit mer konsu-
mentvänlig, exempelvis erbjuder de allra flesta lands-
ting njurskolor och möjlighet för PD-patienter att välja 
glukosfria dialysat. Men i vissa avseenden har det tagit 
lång tid innan skonsammare metoder anammats och till 
exempel visar »Njursjukvårdsindex« att en tredjedel av 
landstingen brister när det gäller patientens möjlighet 
att få hemdialys. Den medicinska riktlinjen är att alla he-
modialyspatienter ska ges möjlighet att dialysera minst 
tre gånger per vecka men på den punkten fallerar hälften 
av landstingen. I en del av de landsting där det finns bris-
ter kan det i gengäld vara kortare väntetid på att få en ny 
njure.

Tanken med att offentliggöra sjukvårdsresultat på 
detta vis är att stärka både kvaliteten av vården och vård-
konsumentens ställning. Det menar Henrik Hammar(m), 
ordförande i sjukvårdsdelegationen vid Sveriges Kommu-
ner och Landsting.

I Sverige beräknas cirka 100 000 personer ha nedsatt 
njurfunktion. Av dem har 25 000 njursvikt varav 7500 är i 
behov av aktiv uremivård.

»Njursjukvårdsindex« i sin helhet kan läsas på www.
healthpowerhouse.se

Källa: pressmeddelande health power house 21 maj 2007

KOMMENTAR: Njursjukvårdsindex
Ovanstående sammanfattning av HCP:s pressmeddelande 
är föredömligt kortfattat men rubriken avspeglar del-
vis en verklighet. Kanske borde texten ha varit något ut-
förligare för att man skulle få möjlighet att detaljerat 
invända mot denna »konstruktion« som »njursjukvårds-
index« utgör. Allvarliga felaktigheter finns i den skrift-

liga sammanställningen från HCP. Av de drygt 30 sidorna 
utgörs de sista 8 sidorna av mer allmänna frågor och för-
svar för sammanställningen i »njursjukvårdsindex«.

Åldersaspekten både i befolkningen och bland de som 
har aktiv uremivård (dialys/njurtransplantation) har inte 
alls berörts vilket påverkar flera av »indikatorerna«. Till 
exempel är mer än hälften av de individer som påbör-
jar aktiv uremivård 65 år eller äldre. Dessa kommer med 
enstaka undantag aldrig i fråga för en njurtransplanta-
tion vilket påverkar + eller – för antalet njurtransplanta-
tioner. Likaledes är antalet »slutenvårdsdagar« INTE ett 
mått bristande njursjukvård utan snarare ett mått på an-
dra delvis åldersrelaterade komplicerande sjukdomstill-
stånd hos respektive individer.

Utnyttjandet av andra peritonealdialysvätskor än de 
som innehåller glukos har inte med »kaloriintaget« att 
göra utan ges enbart av andra medicinska skäl.

Att ha andelen deltagande patienter i njurskola som 
en parameter ter sig närmast parodiskt.

Allvarligast är att man väljer ett fåtal individer som 
»bollplank« utan att ta kontakt med de befintliga regis-
terföreträdarna (SDDB, SRAU) eller representativa företrä-
dare för Riksförbundet för Njursjuka.

Om syftet med »njursjukvårdsindex« är att skapa 
»normgivande indikatorer för en ur konsumenten syn-
punkt väl fungerande vård« kanske man först skall ge-
nomföra en omfattande patientenkät som bas. En en-
kät tar tid att genomföra – något som man tydligen inte 
har haft. Ett sammantaget njursjukvårdsindex på denna 
bas kräver en avsevärt mer genomtänkt undersökning än 
den som nyligen har sett dagens ljus. Man kanske då på 
ett tillfredställande sätt kan se var bristerna i njursjuk-
vården i landet finns.

Jarl Ahlmén doc.Överläkare

Njursjukvården varierar  
mellan landstingen

NYHETERNYHETER
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Njursviktsdöd 
anmäls till  
Lex Maria 

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Nordens största universi-
tetssjukhus, där vård, forskning och utbildning är viktiga delar i arbe-
tet för att förlänga och förbättra människors liv. Verksamheten finns 
på ett flertal platser i Stockholmsregionen, främst i Huddinge och 
Solna.Karolinska bedriver ett målinriktat jämställdhets- och mång-
faldsarbete. Sjukhuset är miljöcertifierat och rökfritt.

Njurmedicinska kliniken söker

Chefsjuksköterska
till Dialysmottagningen på Södersjukhuset

Njurmedicinska kliniken bedriver en bred och kvali-
ficerad njurmedicinsk specialistvård på läns-, regions- 
och riksnivå. På mottagningen ges akut och kronisk 
hemodialysvård.

För närmare information kontakta:

Verksamhetschef Carl-Gustaf Elinder 08-585 825 27.

Sista ansökningsdag 2007-09-17. Ref nr. 700476

Ansök och läs mer på www.karolinska.se/jobb.

www.karolinska.se

Landstinget i Jönköpings län  
startar Hem-HD
Dialysenheten på Värnamo sjukhus är först i Landstinget 
i Jönköpings län att starta Hem-Hemodialys verksamhet. 

Grundidén med Hem-Hemodialys är att ge patienten 
kontroll över sin sjukdom och behandling samt en större 
flexibilitet och frihet genom att själv kunna anpassa sina 
dialystider efter arbete och privatliv. 

En patient har redan tränats på dialysenheten på sjuk-
huset för att kunna sköta sin behandling i hemmet. Pa-
tienten kommer att ha en dialysmaskin i hemmet och 
där utföra sina behandlingar. 

För patienterna är vinsterna flera – de mår bättre, fri-
heten blir större och antalet resor till sjukhuset flera 
gånger i veckan blir nu istället enbart en gång i måna-
den. 

För mer information: Biljana Gjurovska och Maria 
Hamlin, sjuksköterskor på dialysenheten. Telefon: 0370-
69 87 00.

Källa: www.lj.se/omlandstinget

Universitetssjukhuset MAS 
i Malmö har anmält sig till 
Lex Maria sedan en medel-
ålders man med diabetes 
avlidit. 

Mannen hade kräkts un-
der några dagar. När kräk-
ningarna innehöll blod 
uppsökte han primärvår-
den, som misstänkte mag-
blödning, och remitterade 
mannen vidare till univer-
sitetssjukhusets akutkli-
nik.

Här erbjöd man man-
nen inläggning i väntan på 
gastroskopi, men han fö-
redrog att vänta på under-
sökningen i hemmet, där 
han två dagar senare på-

träffades avliden.
I efterhand visade sig 

att mannens blodprovsvar 
tydde på allvarlig njur-
svikt. Orsaken till att det 
inte blev uppmärksammat 
i tid bedöms bero på att 
mannen lämnat sjukhuset 
innan provsvaren kom.

Sjukhuset håller på att 
förbättra sina rutiner för 
hantering av akuta pro-
ver. Bland annat ska kli-
nisk kemi slå larm direkt 
till provtagande instans 
vid allvarliga avvikelser av 
njurvärden. 

Källa: newsdesk maj 2007

Nationella Njurkonferensen
Den 18–19 april 2008 arrangeras för sjätte gången Natio-
nella njurkonferensen i Göteborg. Njurföreningen i Väst-
sverige i samverkan med Stiftelsen Professor Lars-Erik Ge-
lins Minnesfond och Sahlgrenska Akademin står bakom. 

Konferensen har sedan 1998 blivit en intressant mötes-
plats för medicinsk profes-
sion, njursjuka, närstående 
och industrin. Aktuella frå-
geställningar om njurme-
dicin, transplantation och 
sjukvårdspolitik behandlas 
under föreläsningar och pa-
neldiskussioner.

Posterutställning arrange-
ras där pris utdelas till bästa 
poster efter omröstning.
Uppdaterad information finns på 

www.njurkonferens.se
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Nominering av hedersmedlem
Det är dags att nominera 2007 års hedersmedlem i Livet 
som Gåva, en tradition som instiftades i samband med 
Europeiska Donationsdagen 2003.

Utmärkelsen tilldelas personer som under lång tid har 
visat ett djupt personligt engagemang för donation av organ 
och vävnader utöver vad som ingår i den ordinarie yrkesutöv-
ningen. 

Hedersutmärkelsen utdelas i samband med Europeiska 
Donationsdagen den 13 oktober 2007.

Välkommen att nominera din kandidat senast den 17 
september 2007 till: 

livet som Gåva, box 1386, 172 27 sundbyberg, tel. 08-546 405 00, 

fax 08-546 405 04, e-post: info@livetsomgava.nu

NYHETER

EDTNA/ERCA’s 36:e konferens med temat 
»Managing the Complications of Chronic 
Kidney Disease« äger rum 15–18 september, 
2007 i Florens. 
Den preventiva njursjukvården har fått större betydelse 
under det senaste decenniet. Men en ökning av antalet 
njursjuka patienter fortgår främst beroende på den åld-
rande populationen samt att antalet patienter med di-
abetes ökar. Komplikationer uppstår både på grund av 
njursjukdomen och av annan co-mobiditet. 

Konferensen har lockat nästan 300 personer att skicka 
in abstrakt. En glädjande siffra som bekräftar att intres-
set för EDTNA/ERCA konferensen är stort. Av dessa har 50 
accepterats som muntliga presentationer, 94 som pos-
ters samt 22 som muntliga posterpresentationer, vilket 
innebär kortare i tid än de muntliga presentationerna. 
Många abstrakt har inte blivit accepterade vilket kan 
kännas tråkigt, men de som fokuserade på konferensens 
tema accepterades i första hand samtidigt som det finns 
en strävan efter hög kvalitet. Orsaken till att vissa inte ac-
cepterades var främst:

• Svag eller otydlig metod
• Otydlig praktisk användning
• Ofullständig studie
• Informationen inte av internationell relevans

Abstrakten delas in i olika kategorier beroende på inne-
hållet. Varje grupp har en kommitté som bedömer dem 
anonymt. Sverige har fått fyra abstrakt accepterade, tre 
presenteras muntligt och en som poster.

Även i år har Sverige två gästföreläsare, professor Ing-
rid Ledebo, Lund, som föreläser om »Ultrapure dialysis 
fluid –How pure is it and do we need it?« Doktor Weng-
ström, Göteborg kommer att hålla två föreläsningar om 
palliativ vård, titlarna är inte konfirmerade.

Första konferensdagen inleds av professor Francesco 
Locatelli, som föreläser om »Main advances in the last 40 
years«. Sedan följer tre dagar, med fem parallella föreläs-
ningar och workshops.

Jag passar på att önska er välkomna och hoppas att ni 
får en lyckad konferens med många nya kunskaper men 
även en del bekräftad kunskap. Samtidigt finns möjlighe-
ten att skapa nya nätverk och stärka de gamla.

Eva-Lena Nilsson, Key Member, e-post: eva_lena.nilsson@telia.com 

Svenska föreläsare  
vid EDTNA/ERCA  
kongress

Utlysning 2007 års Gelinstipendier
50 000 kronor utdelas till vårdpersonal inom transplanta-
tionsom-rådet. 

Stipendiet kan delas mellan två sökanden och är avsett 
för att finansiera kompetensutveckling hos vårdpersonal 
som är verksamma inom transplantationsområdet.

100 000 kronor utdelas till kliniskt verksamma fors-
kare inom transplantationsområdet

Tilldelas en sökande och är avsett för att utveckla den 
kliniska kompetensen hos personer som bedriver forsk-
ning inom transplantationsområdet, med speciell inrikt-
ning på bukorgan. Stipendiet skall finansiera studier/
praktik vid klinik eller institution utanför Sverige.

Ytterligare information och ansökningsblanketter finns på www.

gelinfonden.org 

stiftelsen profes-sor lars-erik Gelins Minnesfond

Box 12053, 402 41 Göteborg

tel. 031-367 98 16, fax 031-14 70 41, e-post: info@gelinfonden.org

senaste ansökningsdatum 22 oktober 2007.
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Redan i mitten av 1990-talet sågs tecken på att high-flux 
dialysatorer minskade dödligheten hos patienter med 
svår kronisk njursvikt. Vid EDTA/ERA’s kongress i Barce-
lona i juni presenterades slutsatsen av den första studie 
som vetenskapligt visat att de flesta dialyspatienter har 
en signifikant bättre chans till överlevnad om de behand-
las med high-flux filter. Studien, som är en prospektiv 
randomiserad klinisk studie, har letts av den italienska 
njurspecialisten och professorn Francesco Locatelli vid 
Alessandro Manzoni-sjukhuset i Lecco.

Totalt deltog 738 patienter från nio europeiska länder. 
Alla patienter dialyserade tre gånger i veckan. Hälften av 
dem behandlades med high-flux dialysatorer och den an-
dra hälften med low-flux. De patienter som dialyserade 
med high-flux och samtidigt hade lågt serumalbumin (un-

der 40 gram per liter) hade 37 procents lägre mortalitets-
risk under de sju och ett halvt år som studien varade än 
de som behandlades med low-flux. Antalet patienter med 
lågt serumalbumin varierade mellan 56 och 85 procent, 
beroende på hemland.

Effektivare bortfiltrering av större uremiska toxiner 
från blodet är en av förklaringarna till den ökade över-
levnaden. High-flux membranens filtreringsförmåga lig-
ger närmare den naturliga njurfunktionen, vilket gör att 
kroppen under kort tid kan göra sig av med stora mäng-
der vätska och uremiska toxiner. High-flux dialysatorerna 
har också visat att de kan hjälpa till att bibehålla njurens 
restfunktion under längre tid än low-flux dialysatorerna. 

Källa: www.fmc-ag.com 

NYHETER

Minskad dödlighet med high-flux filter

7–8 mars 2008, Göteborg
Tema: Patientsäkerhet
Nordiatrans styrelse och lokala kongresskommittén hälsar Alla hjärtligt välkomna till  
Nordiatrans kongress 2008. Kongressen består av gäst- och medlemsföreläsningar,  
parallellsession för tekniker samt medicinskteknisk utställning. 

Bli medlem i Nordiatrans, för information: www.nordiatrans.org
För kongressinformation: www.nordiatrans2008.dk

Vi ses i Göteborg 2008! 

Nordiatrans XXXVI kongressNordiatrans XXXVI kongress
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Vem är den som helt anonymt donerar en 
njure till en okänd medmänniska? Vad kan 
finnas bakom en sådan renodlat god gärning?

Författaren Slavenka Drakulic har själv va-
rit mottagare, och skildrar i sin bok »Den 
rena godheten«, som kommer ut i oktober, 
bland annat mötet med kvinnan som done-
rade sin ena njure till henne.

Hösten 2004 fick Slavenka Drakulic ta emot en njure från 
en anonym donator, vid Rhode Island Hospital i Providence, 
USA. Hon hade då gått i dialys under flera år, sedan hennes 
första njurtransplantat slutat fungera efter 16 år. 

Redan på sjukhuset, ett par dagar efter operationen, fick 
hon träffa den 38-åriga kvinna som var hennes donator, ef-
tersom det i USA är tillåtet att mottagare och donator träffas. 
Kvinnan var en gift tvåbarnsmor som arbetade vid ett hem för 
äldre. Som svar på den brinnande frågan varför hon gjorde 
det, svarade hon att hon hade möjligheten att göra det.

– Mötet väckte många tankar och känslor, alltför stora för 
att kunna sätta ord på, säger Slavenka Drakulic. 

Att möta en så renodlad godhet sätter igång många tankar 
och bland annat väcktes två frågor: varför gör någon detta och 
hur kan jag tacka? På den senare frågan är kanske svaret svå-
rast, en njure är en livets gåva. Slavenka Drakulic fascinera-
des av fenomenet kring en så god gärning och för att försöka 
förstå varför människor handlar så ville hon träffa fler som 
donerat en njure anonymt. Med hjälp av sjukhusets trans-
plantationskoordinator tog hon kontakt med ett antal ano-
nyma donatorer i USA och frågade om de ville träffa henne.

Av de omkring 300 anonyma donatorer som finns i USA träf-
fade Slavenka Drakulic ett tjugotal. I boken, som består av 
fjorton kapitel, presenteras mötet med elva av dem. De har 
ingen inbördes likhet med varandra utan har alla olika bak-
grund, social status och ålder. 

Under intervjuerna kunde Slavenka Drakulic dock urskilja 

  SLAVENKA DRAKuLICS boK oM ANoNYM DoNATIoN

DEN OSJäLVISKA  
HANDLINGEN

tre olika typer av motiv. Det första var stark religiös överty-
gelse, det andra var människor som upplevt en dramatisk 
sjukdom eller dödsfall i familjen som gjort dem känsliga för 
livets yttersta frågor. Men den tredje gruppen bestod av män-
niskor som inte kunde formulera något konkret motiv. De 
hade bara en känsla av att det var rätt att hjälpa andra. Sla-
venka Drakulic menar att den här gruppen är svårast att för-
stå.

Möjligen är det svårt därför att vi inte är vana vid att män-
niskor riskerar sina egna liv för att hjälpa andra. 

– Exempel på en sådan situation kan vara en soldat som ris-
kerar att dö för att rädda sin kamrat. Eller tyskar som gömde 
judar under andra världskriget, trots att de visste att det var 
förenat med dödsstraff, säger Slavenka Drakulic.

Riskerna vid en laparoskopisk operation är kanske inte 
jämförbara med sådana situationer, men faktum kvarstår att 
de finns där. Och att det finns människor som är beredda att 
genomgå det för att ge någon annan ett bättre liv.

 
»Den rena godheten« står i stark kontrast till Slavenka Dra-
kulics tidigare utgivna böcker, där hon ofta har skildrat ond-
skans mekanismer. I boken »Inte en fluga förnär« beskriver 
hon krigsförbrytarna i krigets Balkan. När hon skrev den 
hade hon tidigare i två böcker skrivit om kriget ur offrens 
synvinkel, och tyckte det var angeläget att också försöka hitta 
svaret på varför vissa människor kan bli massmördare. Hon 
kommer ursprungligen från Kroatien och här talades det ald-
rig om de brott som krigsförbrytarna begick utan de hylla-
des som hjältar. 

Hon fick aldrig möjlighet att tala med de åtalade men un-
der fem månader följde hon rättsprocesserna i krigstribuna-
len i Haag. Märkligt nog tycktes de flesta förbrytarna vara helt 
vanliga människor, inte några monster.

Slavenka Drakulic menar att ingen känner sig själv så väl 
att man helt kan förutse vad man är kapabel att göra förrän 
man hamnar i en given situation. 

Likväl som människor kan göra goda gärningar kan de 
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också utföra ondskefulla handlingar.
– Vad som är intressant är att vi vanligen har lättare att för-

stå och acceptera det onda än det goda, menar hon. Är ond-
ska vanligare? Eller är det så att godhet är en mycket udda 
företeelse? Jag tror inte det, men däremot har vi sällan möj-
lighet att höra om det goda. Det är till exempel inte så medi-
alt intressant. Dessutom, att höra om andras godhet gör ofta 
att vi själva känner oss dåliga.

I sina icke- fiktiva böcker har Slavenka Drakulic perspekti-
vet underifrån. Hon beskriver varje situation utifrån vardag-
liga detaljer. Ibland kan det vara en liten detalj som ger den 
största insikten. Hon berättar om ett tillfälle då hon vand-
rade genom en av kriget ödelagd by. Människorna var borta, 
husen utbrända och utan tak. Men så plötsligt, en tvättlina 
med lakan och skjortor som hängde på tork. Ett hopp om att 
livet går vidare, mitt bland krigets förödelse och fasor.

»Den rena godheten« förmedlar också hopp om mänsk-

ligheten. Att det finns människor som utför goda osjälviska 
handlingar för att en okänd medmänniska ska få möjlighet 
att leva sitt liv. Men både att donera och att ta emot ett organ 
kan ha många perspektiv. Varför orkar några av mottagarna 
inte med sin tacksamhetsskuld? Hur viktigt är det för dona-
torn att veta vem som är mottagare?

Men »Den rena godheten« verkar inte bara vara en bok om 
att ge och ta emot en njure, utan kanske handlar den minst 
lika mycket om livets skiftande villkor och om att vara män-
niska. ■

text av Anna-Lena Byström

Boken »den rena godheten« går att beställa  

genom order@norstedts.se

» … men däremot har vi sällan möjlig-
het att höra om det goda. Det är till ex-
empel inte så medialt intressant. Dess-
utom, att höra om andras godhet gör 
ofta att vi själva känner oss dåliga.«
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Begreppet VRI avser infektioner som drabbar patient till 
följd av sjukhusvistelse eller behandling i öppenvård, oav-
sett smittväg eller smittämne. Även infektioner som perso-
nal ådragit sig till följd av sitt arbete räknas hit. I Sverige 
drabbas uppskattningsvis 10 procent av alla patienter i akut-
sjukvården av en eller flera VRI. I kombination med en ökad 
förekomst av antibiotikaresistenta bakterier utgör detta en 
allvarlig risk för patientsäkerheten. Från den 1 juli 2006 finns 
i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) ett uttryckligt krav 
på att all vård ska vara av god hygienisk standard. Här lyfts 
både arbetsgivarens och den anställdes ansvar. Även om vik-
ten av att tillämpa god hygien i vården inte är någon ny kun-
skap, kan det inte nog poängteras att den enklaste och mest 
betydelsefulla åtgärden för att förebygga VRI och smittsprid-

ning är att konsekvent tillämpa basala hygienrutiner (BHR). 
BHR innefattar handdesinfektion, handskar, plastförkläde, 
visir och punktdesinfektion (se faktaruta).

Förutsättningar för att kunna utföra en optimal handdes-
infektion är kortärmad arbetsdräkt, kortklippta naglar och 
inga ringar, klockor eller armband i patientnära vårdarbete. 
Det ska vara lätt att göra rätt, vilket innebär att handsprit, 
plastförkläde, visir och handskar ska finnas överallt där man 
arbetar med patienter. 

Var finns mikroorganismer och vem riskerar att 
smittas?
Mikroorganismer finns och ska finnas överallt, de allra flesta 
är nödvändiga för oss och endast ett fåtal skapar problem.  ➝

Infektioner  
kan förebyggas!

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är en vanlig 
komplikation till hälso- och sjukvård. De kos-
tar samhället miljontals kronor varje år och or-
sakar mycket onödigt lidande för patienterna. 
Hygiensjuksköterskorna Kerstin Möller och 
Lotta Helgius på Sahlgrenska universitetssjuk-
huset i Göteborg beskriver hur VRI kan före-
byggas.

cicci Jonson / BildUppdraGet
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Så länge vi har hel hud och slemhinna, inte antibiotikabe-
handlas och sköter oss själva löper vi minimal risk att smit-
tas. Många patienter har andra förutsättningar med infarter, 
sår, antibiotikabehandling, nedsatt immunförsvar och vår-
das av andra – faktorer som ökar risken för VRI. 

Vinterkräksjuka
Virusorsakad gastroenterit, vinterkräksjuka, ger stora konse-
kvenser för vården men är inget nytt problem. Redan 1929, 
långt innan man kände till det virus som förorsakar sjuk-
domen, beskrevs ett utbrott med smittsamma kräkningar 
hos barn. Eftersom utbrotten vanligt-
vis uppträdde under vinterhalvåret fick 
de namnet winter vomiting disease, ett 
begrepp som försvenskats till vinterk-
räksjuka. Vad som orsakade sjukdomen 
var länge okänt. Först 1972 kunde man 
visa att orsaken var ett virus. Viruset 
påvisades i ett avföringsprov med hjälp 
av elektronmikroskop. Under 1990-ta-
let utvecklades nya diagnostiska metoder, PCR-teknik (poly-
merase chain reaction), och idag benämns virusfamiljen ca-
liciviridae. Två av dessa virus, noro- och sapovirus, kan orsaka 
magsjuka hos människor. Viruset utsöndras i stora mängder 
framför allt i avföring och de två stora spridningsvägarna är 
via livsmedel (inklusive vatten) som förorenats direkt eller 
indirekt via livsmedelshantering och kontaktsmitta. Det är 
extremt smittsamt och orsaken är att en mycket låg infek-
tionsdos behövs. Ett gram avföring eller en droppe av kräk-

ning hos en akut sjuk person kan innehålla miljontals virus 
och det räcker med 10–100 viruspartiklar för att insjukna. 
Immuniteten mot viruset är kortvarig eller obefintlig vilket 
gör att man riskerar att insjukna många gånger i livet. Den 
klassiska symtombilden är hastigt insjuknade med kräkning 
och diarré, men även symtom som huvudvärk, buksmärtor 
och måttlig feber förekommer. Förloppet är kortvarigt och 
de flesta tillfrisknar efter ett till två dygn. »Först tror man att 
man ska dö, sen vill man dö och sedan är man frisk«. Tyvärr 
gäller detta inte för alla och framförallt inte för ålderssvaga 
eller kraftigt immunnedsatta patienter. Här kan symtombil-

den vara mycket mer diffus och det hu-
vudsakliga symtomet är många gånger 
bara diarré. Sjukdomsförloppet kan 
också vara mer segdraget och virusut-
söndring kan pågå flera veckor efter 
symtomfrihet.

Svårigheter i vården är att snabbt 
kunna identifiera och enkelrumsvårda 
en misstänkt smittsam patient. Diarré 

och kräkning är vanligt förekommande symtom och är ofta 
en reaktion på läkemedel/antibiotika eller annan bakomlig-
gande grundsjukdom. Många patienter med nedsatt immun-
försvar har dessutom ofta en mycket diffus symtombild. En 
för stor tilltro till negativa virussvar kan också ställa till pro-
blem. Den kliniska symtombilden måste alltid vara avgö-
rande för fortsatt handläggning då ett negativt svar inte kan 
utesluta infektion. Livsmedelshantering och brist på perso-
nal för att kunna bedriva kohortvård (personal som inte del-

Efter handdesinfektion Utsidan på en dialysmaskin – alltid att 
se som en förorenad yta.

Fingrar före handdesinfektion
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» Sjukdomsförloppet kan 
också vara mer segdraget och 
virusutsöndring kan pågå 
flera veckor efter symtomfri-
het. «
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tar i vården av övriga patienter) dygnet runt utgör ytterligare 
ett problem.

Handlingsplaner finns för att snabbt kunna identifiera 
misstänkta patienter. Att sätta in smittförebyggande åtgär-
der direkt och därigenom förhindra spridning såväl på den 
egna som till andra vårdenheter. Följsamheten till BHR är ex-
tremt viktig. Här finns dock ett tillägg: Handtvätt med tvål 
och vatten samt noggrann torkning av händerna ska alltid 
utföras före handdesinfektion även då händerna är synligt 
rena, eftersom alkohol inte har fullständig effekt på icke höl-
jeförsedda virus som till exempel calicivirus. En god handhy-
gien är en förutsättning vid all livsmed-
elshantering. För att ytterligare minska 
risken att virus överförs från personal 
samt från patienter med symtom till 
livsmedel serveras patienterna all mat 
av personal som inte deltar i vården av 
calicisjuka. Personal som insjuknat är 
avstängda 24 timmar efter symtomfri-
het och får därefter inte hantera livs-
medel på ytterligare 24 timmar. Det 
sista gäller även om man vårdar sjukt barn i hemmet. Vid ut-
brott får ingen livsmedelshantering ske på enheten och per-
sonalen får inte ha gemensamt fikabröd. 

Blodburen smitta
Blodburen smitta innebär att mikroorganismer i blod eller 
blodtillblandade kroppsvätskor överförs från en individ till 
en annan och orsakar infektion hos mottagaren. Detta kan 

drabba både patient och personal som en VRI. De smittäm-
nen vi i första hand associerar till är hepatit B (HBV), hepatit C 
(HCV) och humant immunbristvirus (HIV), där risken att smit-
tas är störst för HBV. Patienter i hemodialys och personal på 
dialysavdelningar tillhör de riskgrupper som av Socialstyrel-
sen rekommenderas vaccination mot HBV. Det finns ett klart 
samband mellan mängden blod som överförs, mottaglighe-
ten hos individen och risken att smittas vid en incident. 

En rad förebyggande rutiner finns för att undvika smitta. 
Det stora problemet är att rutinerna inte alltid efterlevs. 
En alltmer uppmärksammad risk är smitta via flerdosflas-

kor med till exempel koksalt eller hepa-
rin. Felaktig hantering genom att man 
exempelvis återanvänder en engång-
spruta i samma flaska vid flushning och 
sedan inte slänger resterande mängd in-
fusionsvätska har gett upphov till smitt-
spridning mellan patienter av såväl HBV 
som HCV.

Grundläggande vid hantering av blod 
och kroppsvätskor är att allt blod betrak-

tas som potentiellt smittsamt, med samma goda rutiner hela 
tiden, där självklart BHR ingår som en viktig del. Man riskerar 
annars en falsk trygghet, inte minst med tanke på »fönsterfa-
sen« och fördröjd antikroppsbildning i blodprovsscreening, 
som gör att man inte ens vid regelbunden provtagning säkert 
kan veta om patienten bär på blodburen smitta eller inte. 
Användande av säkerhetsprodukter för att minska riskerna 
för både personal och patienter har blivit allt vanligare som 

Hudflora vid fistel före huddesinfektion Utsida på PD-koppling efter desin-
fektion med klorhexidinsprit

Mikroorganismer på hel hud och 
slemhinna utgör i de flesta fall 
ingen risk för infektion. så fort hud- 
barriären bryts ökar risken för in-
fektion, även av hudens normala 
bakterieflora. det är därför viktigt 
med hand- och huddesinfektion in-
för hantering av skadad hud- eller 
slemhinna t ex vid skötsel av olika 
dialysaccesser.

 ➝

» Patienter i hemodialys och 
personal på dialysavdelningar 
tillhör de riskgrupper som av 
Socialstyrelsen rekommende-
ras vaccination mot HbV. «
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komplement till säkert arbetssätt. Säkerhetsprodukter kan 
dock inte helt ersätta grundläggande rutiner. Hur många är 
vi inte som istället för att byta kanylburken då den är fylld 
till max 2/3 fortsätter slänga stickande och skärande i den? 
Ibland kanske man till och med skakar på burken för att få 
ner lite till, ett exempel på handhavande som är direkt för-
kastligt, inte minst av säkerhetsskäl. Att följa de föreskrifter 
som finns för att förebygga smitta är ett ansvar som delas av 
arbetsgivare och den anställde. Arbetsgivaren är skyldig att 
informera om risker och ta fram förebyggande rutiner som 
den anställde är skyldig att följa. 

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus 
(MRSA)
MRSA liksom andra mikroorganismer sprids framförallt 
som kontaktsmitta. Störst risk för spridning inom vården är 
det om de basala hygienrutinerna inte fungerar. Över hela 
världen är ökad förekomst av antibiotikaresistenta bakte-
rier – med de behandlingsproblem detta kan innebära – ett 
växande problem. Bara i Norden och Holland har man fortfa-
rande relativt låg förekomst av MRSA. För att förebygga sprid-
ning av MRSA kompletteras BHR med rutinen att screenodla 
patienter och personal som varit utsatta för en ökad risk, 
det vill säga fått sjukvård eller arbetat inom sjukvård utom-
lands. Detta gäller till exempel efter gästdialys utanför Sve-
rige. Att identifiera personer som har en infektion eller är 
bärare av MRSA fyller minst två funktioner. Dels kan eventu-
ella infektioner behandlas med adekvat antibiotika, dels kan 
man i samband med sjukvård vidta åtgärder som ytterligare 
minskar risken att göra fel avseende BHR. En sådan åtgärd är 
att vårda patienten i enkelrum med särskilt avdelad perso-
nal som inte deltar i vård av övriga patienter (kohortvård) el-
ler att patienten vårdas på infektionsklinik. Det bör poäng-
teras att patientens medicinska omhändertagande inte får 
försämras eller fördröjas på grund av misstänkt eller konsta-
terat bärarskap av MRSA. Smittvägarna är desamma som för 
antibiotikakänsliga stafylokocker, och om all personal följer 
BHR, minskar risken både för smittspridning mellan patien-
ter som för att personal ska smittas.

Sammanfattningsvis kan man se BHR som vårdens skyddsnät 
i alla riktningar, både för kända och okända smittämnen. ■

text Kerstin Möller och Lotta Helgius, hygiensjuksköterskor, 

infektionshygien sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

kerstin.moller@vgregion.se, lotta.helgius@vgregion.se

Vill du veta mer?
infektionshygien: www.infektionshygien.se pM/direktiv 

smittskyddsinstitutet: www.smittskyddsinstitutet.se

livsmedelsverket: www.slv.se

arbetsmiljöverket: www.av.se 

socialstyrelsen: www.socialstyrelsen.se

socialstyrelsens kunskapsunderlag; Att förebygga vårdrelaterade in-
fektioner

Basala Hygien Rutiner BHR
•  handdesinfektion med minst 70 % alkohol med tillsats  

av glycerol, före och efter alla vård- och undersöknings-
moment

•  plastförkläde och visir, vid risk för stänk och skvätt av 
kroppsvätskor och utsöndringar (t ex blod, urin, avföring)

•  handskar, vid kontakt med kroppsvätskor och utsöndringar 
•  punktdesinfektion, vid spill av kroppsvätskor och ut-

söndringar
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buD-
KAVLEN

budkavlen har nått njurenheten i Kalmar. 
Här arbetas det målmedvetet för en individu-
ell och säker vård, oavsett var i vårdkedjan 
patienten befinner sig. Målet är en välinforme-
rad patient med möjlighet att påverka sin be-
handling i största möjliga mån. och för den 
som väljer att avstå behandling, eller till ex-
empel behöver assisterad påsdialys, finns ett 
gott samarbete med hemsjukvård och primär-
vård.

På länssjukhuset i Kalmar ligger njurenheten på ett och 
samma plan vilket är till stor fördel för patienterna i vårdked-
jan. Njurenheten inkluderar hemodialysmottagning (HD-), 
peritonealdialys (PD-) mottagning, njurmottagning, en själv-
dialysenhet och vårdavdelning.

På njurenheten jobbar totalt ett femtiotal sjuksköterskor, 
varav tjugo tjänstgör på vårdavdelningen, tre på PD-mottag-
ningen, tre på självdialysen, tjugofyra på hemodialysmottag-
ningen och tre på njurmottagningen. Här arbetar även tio 
undersköterskor varav två tjänstgör på hemodialysmottag-
ningen och för närvarande fem läkare. Några sjuksköterskor 
roterar mellan vårdavdelningen och dialysmottagningen, 
andra mellan de olika mottagningarna. Detta för att sjuk-
sköterskorna ska kunna bredda sin kompetens och för att pa-
tienterna ska känna igen någon personal om de till exempel 

Individuell och  
säker vård genom 
hela vårdkedjan

blir inlagda. Även läkarna roterar mellan vårdavdelningen 
och de olika mottagningarna. 

Dialysen i Kalmar har funnits sedan 1976 och är ständigt 
under utveckling. Till hösten blir det ombyggnation och ut-
veckling för att möta patientens behov av tillgänglighet och 
önskemål om behandlingsform. Patientsäkerhetsarbetet 
har hög prioritet hos oss och pågår med uppmuntran till att 
skriva avvikelserapporter och göra händelseanalyser, vilket 
ska leda till säkrare vård. Vi jobbar med att få patienter och 
anhöriga delaktiga i säkerhetsarbetet genom att ta till vara 
deras kompetens. Öppet klimat med högt till tak bland per-
sonalen tror vi är bra för patientsäkerheten. En annan del i 
säkerhetsarbetet är införandet av Cosmic datajournal vilket 
kommer att införas inom hela Kalmar läns landsting. Mot-
tot är en patient, en journal. Vi har också ett aktivt VRISS-
arbete (»Vårdrelaterade infektioner ska stoppas«) med konti-
nuerliga utvärderingar av följsamheten hos personalen, vad 
gäller hygien- och klädrutiner. VRISS-arbetet har hjälpt oss att 
få ner antalet onödiga infektioner och fall av sepsis, våra pa-
tienter ska inte behöva drabbas av onödigt lidande.

Njurmottagningen tar hand om alla patienter som har nå-
gon form av medicinsk njursjukdom. Andra grupper är pa-
tienter med hypertoni, vaskuliter eller utredning/uppfölj-
ning av njurdonation/transplantation. Vår målsättning är 
att våra patienter ska vara välinformerade, känna sig trygga 
i sin behandling samt kunna ta eget ansvar. Vi arbetar ef- ➝
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ter ett speciellt utbildningsprogram med muntlig respektive 
skriftlig information. Vi har även gruppinformation i form 
av njurskola för patienter och anhöriga. Vårt team består av 
fem överläkare och tre sjuksköterskor varav två är i tjänst 
samtidigt. I gruppen ingår även läkarsekreterare, sjukgym-
nast, dietist och kurator.

Vi har som målsättning att göra en bedömning av alla pa-
tienter som har ett kreatinin på 200 mikromol/l eller mot-
svarande GFR på 20 ml/min. Därefter görs en planering uti-
från varje enskild patient, för närvarande har vi ungefär 40 
patienter på vår predialytiska lista. Några patienter väljer att 
avstå behandling. Dessa följer vi upp på mottagningen alter-
nativt via husläkare eller så kopplas hemsjukvården in. För 
att stötta primärvården i det palliativa arbetet förbereder vi 
ett palliativt vårdprogram.

Patienten följs upp på mottagningen fram tills det är ak-

tuellt att starta i någon form av dialys. Under den här tiden 
har patienten tillsammans med anhörig fått information om 
olika behandlingsalternativ och beslutat sig för en dialys-
form som passar honom/henne bäst. Vi vill kunna erbjuda en 
bredd av dialysbehandlingar och kommer under hösten/vin-
tern att se över hur vi bäst ska kunna möta patientens behov 
och utefter det utveckla verksamheten med att utöka självdi-
alys och hemdialys. Ett ytterligare alternativ kan komma att 
bli satellitdialys utanför sjukhuset. 

En målsättning är att vi individuellt ska kunna anpassa di-
alysformen efter patientens egen livsstil och önskemål. Detta 
kan åstadkommas genom samarbete i team med patientan-
svarig läkare, patientansvarig sjuksköterska, sjukgymnast, 
dietist och kurator.

Vi försöker göra dialysbehandlingen så individuell som 
möjligt så att varje patient kan få behandlingar efter sina 
behov. En del i denna individanpassning är vårt arbete med 
ultrafiltrations- (UF-) och natrium- (Na-) profiler. Det började 
vi med för ungefär tio år sedan i samband med att vi fick en 
patient som var svårt hjärtsjuk med allvarliga blodtrycksfall 
under dialysen som följd. Vi började mäta blodvolymen un-
der behandlingen och fick inblick i hur snabbt hennes blod-
volym återhämtade sig under avbruten UF. Detta resulterade 
i att vi i dag kan individualisera en profilerad UF där man 

» Vi försöker göra dialysbehandlingen så indi-
viduell som möjligt så att varje patient kan få 
behandlingar efter sina behov. «

Några sjuksköterskor har 
fått specialutbildning i att 
använda ultraljudsappara-
ten. De mäter lumen på pa-
tientens kärl vena cava och 
får på såvis en uppfattning 
om patienten har för myck-
et vätska i kroppen. 
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växelvis drar vätska med vilopauser (UF av) med olika tids-
intervall som varierar för den enskilde. För att underlätta 
påfyllnaden av vätska till blodbanan använder vi samtidigt 
en Na-profil där vi har Na 146–148 mmol/l i dialysatet vid 
UF och Na 140–144 mmol/l i vilopauserna. För att patienten 
inte skall gå hem med ett högt Na sänks detta till 134 mmol/l 
sista 30 minuterna då ingen vätska heller dras. Tillsammans 
med en av våra dialysläkare fördjupar vi oss i blodvolyms-
mätning, samt UF- och Na-profilering. Var sjätte vecka träffas 
»profilgruppen« för att diskutera »problempatienter« och om 
en profil kan hjälpa dem till en bättre behandling. Femton 
till tjugo av våra cirka 50 patienter har någon form av profil. 
Dessa utvärderas kontinuerligt genom blodvolymsmätning, 
registrering av blodtrycksfall, S-Na, viktuppgång mellan be-
handlingarna, samt patientens subjektiva upplevelse av be-
handlingen. 

Det finns en retroperspektiv studie gjord på tio dialyspa-
tienter med Na-UF-profilering. En signifikant skillnad sågs av-
seende blodtrycksfallen som sjönk med 33 procent efter in-
satt profil. Ingen skillnad sågs beträffande huvudvärk, kramp 
eller illamående med profilering. Ingen skillnad i interdia-
lytisk viktuppgång efter insatt Na- och UF-profil kunde hel-
ler märkas.

Det kan ibland vara svårt att hitta patientens ideala torr-
vikt, för att lättare hitta den ideala torrvikten mäter vi vena 
cava med hjälp av ultraljud. Det är då lumen på kärlet som 
mäts, och på så sätt kan man få en bild av om patienten har 
för mycket vätska i kroppen. En grupp dialyssjuksköterskor 
har fått specialutbildning i detta och gör mätningen på pa-
tienterna i samband med månadsprover och då vi misstänker 
att torrvikten är fel. Detta kopplat till blodtrycksmätning har 
varit till stor hjälp för våra patienter. Vi kan vara mer säkra 
på att hitta deras ideala torrvikt och vi har drastiskt kunna 
minska våra lungröntgenundersökningar.

När det gäller accesser har en grupp sjuksköterskor ak-
tivt jobbat för att förbättra för patienten och de har i dag 
ett bra samarbete med våra kärlkirurger. Accessgruppen har 
möte en gång i månaden tillsammans med kärlkirurg och di-
alysläkare där man diskuterar problem som finns med dia-
lyspatienternas accesser. Vi har aktivt arbetat för att minska 

» Aktuellt under våren har varit att  
flera patienter fått assisterad PD-behandling i 
hemmet och dessa har alla valt  
nattmaskin.«

 ➝

Sjuksköterskorna Mikael Larsson och Christin Gustafsson
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antalet centrala dialyskatetrar till förmån för av-fistlar och 
konstgjorda grafter. När ny access planeras görs en venmapp-
ning innan för att få en bild av vilka kärl som kan vara lämp-
liga som access.

Vi har ungefär 90 njurtransplanerade patienter som följs 
upp på vår mottagning. Varje år transplanteras 8–10 patien-
ter från vårt upptagningsområde. Vi gör både utredning inför 
en transplantation och uppföljning efter transplantationen 
på njurmottagningen. Kalmar tillhör Sahlgrenska universi-
tetssjukhuset i Göteborg, där transplantationen utförs.

PD-verksamheten i Kalmar startade 1986. Vi arbetar aktivt 
tillsammans med njurmottagningen för att PD ska vara för-
stahandsvalet men naturligtvis måste patientens egna val 
accepteras. Aktuellt under våren har varit att flera patien-
ter fått assisterad PD-behandling i hemmet och dessa har alla 
valt nattmaskin. PD- sjuksköterskorna har lagt mycket tid på 
att utbilda och stötta personal i primärvården. Det har varit 
till stor glädje för oss alla när vi fått struktur på arbetet och 
patienterna är nöjda. En annan målsättning är att de patien-
ter som startas akut i HD ska få information och möjlighet 
att byta behandling.

På dialysmottagningen har vi en diabetessjuksköterska 
som bidrar med sin specialkompetens till den dryga tredje-
del av våra patienter som har diabetes. Det är lätt hänt att di-

abetessjukdomen kommer i andra hand när fokus hamnar på 
dialysbehandlingen och njursjukdomen. Framförallt hand-
lar det om behandlingsregimer, utprovning, beställa hjälp-
medel, ge råd och stöd, förmedla nyheter samt följa provtag-
ning. Dessutom är det tryggt för patienterna att de har någon 
att vända sig till med frågor, då blir det också lätt att märka 
komplikationer och skicka patienten vidare till diabeteslä-
kare eller fotvårdsspecialist. Patienterna registreras i det na-
tionella diabetesregistret och SNR (Svenskt Njurregister) i 
syfte att kvalitetssäkra vården.

De patienter som orkar och kan, blir erbjudna att ha nå-
gon form av gymnastik under behandlingen för att öka 
blodgenomströmningen och därmed effektivisera dialysbe-
handlingen. Sjukgymnasten träffar då patienten och gör ett 
individuellt gymnastikprogram som hon/han kan följa un-
der sina behandlingar.

Några av dialyssjuksköterskorna är upplärda på plasma-
feres- och Ada columnbehandlingar, som vi utför efter behov. 
Detta är en resurs som vi kan serva hela sjukhuset med som 
ett alternativ till medicinska behandlingsformer. Budkavlen 
sänder vi nu vidare till Gotland! ■

personalen på njurenheten, länssjukhuset i Kalmar genom  

Åsa Westring asa.westring@ltkalmar.se. foto av Emil Johansson



SNSF

bli medlem i SNSF
Bli medlem i svensk njurmedicinsk sjuksköterskeförening 
Medlemsavgiften är för a-medlemmar (sjuksköterskor som 
arbetar inom njursjukvården) och för B-medlemmar (sjuk-
sköterskor som arbetar inom industrin) 140 seK/år. som 
medlem får man sitt eget exemplar av tidningen dialäsen 
och en fin medlemsnål.  
avgiften sätts in på postgirokonto:  

491 94 06-1. ange namn, adress och arbetsplats. 
vid utebliven tidning eller ny adress kon-

takta Ewa Knutson, e-post:  

ewa@knutson.nu

Mer information finner du på: www.snsf.nu 

Tack alla ni som arrangerade vårmötet i Sundsvall! Det var 
väldigt trevligt med bra föreläsningar och fina lokaler. Jag 
talade med några deltagare som var nöjda men ändå tyckte 
att det fortfarande var mycket dialys i programmet. Det be-
höver vi ändra på. Vi vill vara en förening som täcker in alla 
områden inom njurmedicinen, men vi har en gång varit 
Svensk Dialyssjuksköterskeförening och det präglar oss fort-
farande. Vi behöver åsikter från er som inte sysslar med dia-
lys om vad vi ska ta upp istället. I styrelsen har vi talat om att 
ha en web-baserad enkät där vi kan få 
veta vilka områden våra medlemmar 
representerar och vad ni vill ha ut av 
oss som förening. När ni nästa gång 
betalar in er medlemsavgift kommer 
vi att be er ange inom vilket område 
ni arbetar. Men kom ihåg att det enk-
laste är att direkt kontakta oss när ni 
kommer på något. Ni har kontaktuppgifterna till alla i sty-
relsen på vår hemsida och här på sidan bredvid.

Årsmötet var välbesökt och många stora beslut klubba-
des Nytt namn, nya stadgar och ett öppnande för alla yr-
keskategorier att få vara B-medlemmar. Från och med 2008 
är medlemsavgiften för A- och B-medlemmar densamma.

Vid RNj:s förbundsstämma i Stockholm beslutade man 
också om nytt namn och nya stadgar. Det ligger tydligen 
i tiden. De heter numera Njurförbundet, NjF. Vid deras 
stämma var det betydligt mer diskussioner inför besluten 
än på vårt möte. Vet inte om vi är mer eniga eller om det 
är många som tycker det är jobbigt att stå upp och ha syn-
punkter när vi är många på mötet.

Nytt är också att vi nu är en sektion till SSF, Svensk Sjuk-
sköterskeförening. Efter ett besök i Sjuksköterskornas hus 
på Östermalm i Stockholm och information om vad det 

innebär att vara sektion till SSF var vi i styrelsen helt över-
ens. Årsmötet röstade för vårt förslag och nu har vi skickat 
vår ansökan. På vår hemsida www.snsf.nu har vi beskrivit 
vad det innebär att vara sektion till SSF och vi har också 
där svarat på några vanligt förekommande frågor. Ni kan 
också gå in på SSF:s hemsida www.swenurse.se där det 
finns mycket information. När jag skriver detta (midsom-
mar) finns vi inte med på deras sida, men vi borde vara det 
senare i höst. Vi kommer även att finnas med i tidningen 

Omvårdnadsmagasinet, och blir mer 
synliga för våra kollegor som inte ar-
betar inom njurmedicin. När SSF blir 
kontaktade i frågor som rör vårt om-
råde vet de att vi finns som referens-
grupp. Att vi är synliga utanför den 
njurmedicinska världen tror jag vi 
vinner på i längden.

Närmast framåt i tiden har vi EDTNA:s möte i Florens. 
Det blir första gången jag gästar ordförandemötet där och 
det ser jag fram emot. Återigen kan vi stoltsera med före-
läsare från Sverige, Eva Johnsson från Malmö ska tala om 
»Why did the patients not do as they have been told?«. Ett 
mycket angeläget ämne som vi behöver fundera över. Är 
det vi eller patienterna som måste ändra på sig när det 
inte blir som vi avser? Vår eminenta keymember, Eva-Lena 
Nilsson, som lägger otroligt mycket arbete på EDTNA är 
också värd en eloge. Hon kommer att vara moderator vid 
ett par seminarier och där finner vi även andra svenska 
namn som Lorna Engblom och Gunnar Malmström. Vi har 
mycket att vara stolta över. Väl mött i Florens vi som har 
förmånen att få åka dit. ■
Marie Nykvist, marie.nykvist@skane.se 

ordförande i svensk njurmedicinsk sjuksköterskeförening

NAMNbYTE: 

Svensk Njurmedicinsk  
Sjuksköterskeförening

» Vet inte om vi är mer eniga el-
ler om det är många som tycker 
det är jobbigt att stå upp och ha 
synpunkter när vi är många på 
mötet.«

MARIE NYKVIST | ORDFÖRANDE I SNSF
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Marie Nykvist, ordförande sedan 2006 och 
återkommande skribent på SNSF-sidan i 
Dialäsen. Jag arbetar som avdelningschef 
på dialysavdelningen i Trelleborg som till-
hör kliniken för njurmedicin och trans-
plantation i Malmö. Dessförinnan var 

jag anställd som enhetschef på Njurmedicinska enheten 
i Hässleholm i tre år. Innan dess arbetade jag 18 år som 
sjuksköterska på hemodialysavdelningen, Njurmedicin-
ska kliniken i Lund. Under de åren arbetade jag också som 
instruktionssjuksköterska och gick sedan vidare med att 
arbeta med verksamhetsutveckling. Jag är stolt över att 
få företräda en så bra förening som SNSF. E-post: marie. 
nykvist@skane.se 

Anne Gamrell, invald som vice ordförande 
på årsmötet 2007. Har arbetat på Njurme-
dicinska kliniken, Danderyds Sjukhus AB 
sedan 1996, som chefsjuksköterska i ca 10 
år och som sjuksköterska i ca 2 år. Dessför-
innan arbetade jag inom ortopedi/stroke-

vård i Umeå, Göteborg och Oslo. Yrkeskarriären startade 
på en sykestue i Finnmark, Norge. Totalt blir det ca 20 år 
som verksam sjuksköterska/chef. Just nu är jag engagerad 
i utvecklingen av hemodialyspatienters egenvård samt ut-
vecklingen av sjuksköterskeronder och omvårdnadsdoku-
mentation. Kontaktperson till arbetsgruppen dokumenta-
tion. E-post: anne.gamrell@ds.se 

Ewa Knutson, kassör sedan 2005. Innan 
dess var jag revisor i föreningen i 2 år. Har 
arbetat i 6 år med hemodialys vid NÄL i 
Trollhättan. Jag har vid sidan av mitt ar-
bete som sjuksköterska arbetat med bok-
föring på revisionsbyrå i många år. Just nu 

tar mitt stora intresse för resor mycket tid i anspråk. Bil-
den är från en resa till Grönland. Sköter medlemsregist-
ret och är kontaktperson till accessgruppen. E-post: ewa@
knutson.nu 
 

SNSF:s nya styrelse i korthet
Marie Lindelöf-Wastesson, sekreterare 
sedan 2005. Jag har arbetat på Dialysav-
delningen, Universitetssjukhuset i Lin-
köping sedan 1985. Startade hemhemo-
dialysenheten 2000 och där arbetar jag 
fortfarande. 2003 flyttade vi in på Gar-

nisondialysen, en lättvårdsavdelning som ligger utanför 
sjukhuset. Här finns självdialys, hemhemodialys och peri-
tonealdialys. Kontaktperson till hemhemodialysgruppen. 
E-post: marie.lindelof-wastesson@lio.se 

Agneta Pagels, vice sekreterare sedan 
2006. Arbetar med forskning, kvalitets-
säkring och vårdutveckling på Njurmedi-
cinska mottagningen vid Karolinska Uni-
versitetssjukhuset i Solna. Utöver detta är 
jag även engagerad i undervisningen på 

sjuksköterskeprogrammet vid KI. Jag har tidigare arbetat 
på Södersjukhusets hemodialysavdelning och njurmedi-
cinsk vårdavdelning vid Huddinge Sjukhus. Kontaktper-
son till njursviktskoordinatorsgruppen. E-post: agneta. 
pagels@karolinska.se

Lena Martin, suppleant sedan 2006. Ar-
betar som chefsjuksköterska på Dialy-
sen, Njurmedicinska kliniken, Danderyds 
sjukhus AB. Har arbetat inom njurmedi-
cin i ca 20 år och började njurbanan på 
dialysen, DS. På 90 talet arbetade jag med 

försäljning, utbildning och produktansvar på Prevancure 
AB och Althin Medical AB. Kontaktperson till utbildnings-
gruppen. E-post: lena.martin@ds.se
 

Anna Hallberg Karlsson, suppleant sedan 
2006. Arbetar på njurmedicinska enheten 
på Vrinnevisjukhuset i Norrköping som 
njursviktskoordinator sedan sommaren 
2004. Jag har arbetat inom njursjukvår-
den sedan februari 1993 och har erfaren-

het av både hemodialys och perionealdialys. Kontaktper-
son till arbetsgrupperna peritonealdialys samt nutrition. 
E-post: anna.hallberg-karlsson@lio.se 
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Dialysbehandling har funnits i Sverige i drygt 40 år om 
man undantar Lund som har behandlat patienter sedan slutet 
av 1940-talet. Vi har fått bättre maskiner som kan kontrollera 
ultafiltrationen och har en mängd olika finesser. Vätskorna är 
biokompatibla liksom filter och slangar vilket betyder att be-
handlingen är mera skonsam nu än förr. Det som har föränd-
rats mera långsamt är synen på patienten och hans/hennes 
förmåga att delta mera aktivt i sin egen behandling.

Stefan Jacobsson, verksamhetschef på Danderyds sjukhus 
är en engagerad förespråkare för att de njursjuka patienterna 
ska bli mera aktiva i sin sjukdom och behandling. Hälso- och 
sjukvårdslagen föreskriver att vi ska ge patienterna förutsätt-
ningar för att vara mera delaktiga, men det är ju också ett 

Framtidens dialyspatient kommer att vara mera självständig än idag, både på grund av bristande 
resurser men också som ett led i en medveten vårdfilosofi hos personalen. Personalen finner för-
hoppningsvis vägar att minska den stress som finns på arbetsplatsen. Båda dessa viktiga vårdfrå-
gor fick stor plats på årets vårmöte.

känt faktum att dialyspatienterna är väldigt många och blir 
allt fler. Så för framtiden måste vi hitta nya vägar om vi ska 
kunna ge alla människor som behöver en bra dialysbehand-
ling.

Stefan Jacobsson gav oss en bild i form av en trappa som 
både går upp och ner. Det nedersta trappsteget utgör starten 
av hemodialysbehandlingen. Där står både den patient som 
har sagt ja till självdialys och den som inte vill eller kan sköta 
sin behandling själv. Man ska kunna sköta sin egen behand-
ling till hundra procent om man vill, det vill säga gå hela trap-
pan upp. Men det ska också finnas möjlighet att göra en min-
dre insats. Kanske ta ett trappsteg eller två och klara av delar 
av behandlingen själv.

Vårmötet i SundSVall

Nya vägar till  
bättre behandling

Sjukskötare Magnus Westerlund och Sundsvallsdialysens chefs-
sjuksköterska Eila Hallberg med narkosläkare Mikael Broman 
som höll en föreläsning om »det metabola havet«.

En av vårmötets huvudarrangörer – sjuksköterskan 
Anna Hallberg.
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Föreläsarna från Sundsvall visade i sina anföranden prov 
på att tänka i nya banor för att få patienterna att bli mera ak-
tiva och må bättre. Vladimir Drybcak, sjuksköterska på Dialys-
avdelningen gjorde mellan mars och maj 2006 en studie med 
sex patienter med frågeställningen: Ökar fysisk aktivitet under 
dialysen dialyseffektiviteten? Vilken också var rubriken på Vladi-
mirs föredrag. Undersökningen gäller sängcykling under dia-
lysbehandling. Vladimir jämförde data från de behandlingar 
då patienterna cyklade och då de inte gjorde det och jämförde 
sedan resultaten. Den bästa behandlingen mätt som Kt/v fick 
patienterna då de cyklade. Det högsta värdet var 11,37 procent 
och det lägsta 6,72 procent bättre än det brukade vara. Skillna-
den mellan att cykla och inte cykla var 7,65 procent.

I en enkät tyckte alla patienter att det var roligt, benen blev 
starkare och varmare, sendragen minskade och de mådde 
bättre. Desto mer förvånande var det att alla patienter slutade 
cykla efter avslutad studie. Man kan fråga sig varför? Vladimir 
tror själv att det beror på gamla värderingar, patienterna vill bli 
omhändertagna och är vana vid att vara passiva under behand-
lingarna. Men personalens attityder har också stor betydelse.

Magnus Westerlund, sjuksköterska på Dialysavdelningen i 
Sundsvall föreläste om Optimal behandling enligt Sundsvalls-mo-
dellen. Efter ett inspirerande besök i Tassin har man i Sunds-
vall hittat nya vägar till en bättre behandling. Flera kom-
ponenter samverkar till en bra behandling, filter, access, 
blodflöde och dialysatflöde, nutritionen med mera. I Sverige 
dialyseras de flesta patienter på sjukhus tre gånger per vecka, 

Vid måttligt nedsatt 
njurfunktion ska vi:

Vid sjunkande  
njurfunktion ska vi:

Utreda Utbilda patienten

sätta diagnos försena progressen 

arbeta preventivt Göra en transpl.utredning

förhindra och försena  
progressen 

i god tid operera in en  
access för själv-dialys

VÅRMöTET I SuNDSVALL

Nya vägar till  
bättre behandling

Likaså måste man kunna gå trappan neråt om krafterna 
sviktar och få hjälp till en del, men behålla det man fortfa-
rande klarar av.

Även inom PD-behandlingen finns en slags trappa, där man 
har assisterad PD längst ner med hjälp till hundra procent el-
ler delvis för den som inte orkar själv. Kanske är CAPD nästa 
steg och APD (nattmaskin) trappans krön. Däremellan finns 
också en kombinerad HD + PD som gör att patienten kan ha 
sin självständiga roll under en längre tid.

Stefan Jacobsson gav oss ytterligare en modell för hur vi ska 
driva arbetet i den här riktningen.

Prevention skapar tid och möjlighet till utbildning. Alla 
patienter kan lära sig något som kan bli viktigt för deras 
framtida syn på sin behandling. För att kunna genomföra 
detta synsätt gäller det för alla parter att vara modiga och 
ha tålamod!

 ➝

Sundsvalls kongressarrangörer Gunnel Johnson, Monika Berg-
lund, Lena Friberg, Ulla Holmlund och Ulrika Sjölén.

Sjuksköterskorna från Trollhättans PD-mottagning Else 
Madsen, Ann Lindström och Leena Johansson talade om 
PD-behandlingen som förstahandsval.
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och enligt SDDB är 13 timmar per vecka en slags standard. 
I Sundsvall var medeldialystiden under 2006, 323 minuter 
med ett blodflöde på 380 ml/minut.

Med längre dialystider, sänkt temperatur, UF-profil och 
minskad viktnedgång minskar man blodtrycksfallen och pa-
tienterna mår bättre under behandlingarna. Andra förbätt-
rade parametrar är s-urea före dialys där snittet i Sverige är 
25,5 mmol/L  och i Sundsvall 15,5 mmol/L. Medel Kt/v 1, 79 
respektive 2,18. I Sundsvall anser man att vid en bra dialysbe-
handling är urea före dialys < 15 mmol/L, s-albumin 40 g/L  el-
ler normalt, UFR <0,6 kg/timma. 

Målsättningen är klar, att hela tiden bli bättre, helst ha 80 
procent fistlar, fysiskt aktiva patienter, förbättrat PTH max 
50 pmol/L, aktivt deltagande i behandlingen, ökat antal hem-
HD-patienter och att införa självdialys. 

Även när det gäller att utbilda patienterna har de varit ak-
tiva i Sundsvall. Marie Johansson och Gunnel Johnson har haft 
en kalk- och fosfatskola på dialysavdelningen med sju patien-
ter, två kvinnor och fem män. De som deltog i undervisningen 
skulle vid starten ha s-fosfat >1, 9 mmol/L och ha haft höga vär-
den > två månader. Målet med undervisningen var att patien-
ternas fosfat skulle ligga mellan 1,13 och 1,6, kalcium 2,1–2,4 
mmol/L, PTH 15–50 pmol/L och albumin >34 g/L.

De utbildade patienterna träffades i grupp vid tre tillfäl-
len, en gång per vecka efter dialys. När de frågade patienterna 
var de flesta nöjda och de ville att även de anhöriga skulle få 
var med i fortsättningen. Rubriken på föredraget var Kalk- och 
fosfatutbildning av patient i grupp.

Doktor Sherdil Nath talade om Precisionsdiagnostik. Verk-

tyg för smärtanalys. Doktor Nath som ursprungligen kommer 
från Indien har arbetat 30 år på Norrlands universitetssjuk-
hus. År 1979 bildade han den privata Smärtkliniken tillsam-
mans med professor Sebastian Reiz. Smärta i nacke och länd-
rygg är de största kroniska smärtproblemen i Sverige och det 
är halsryggs- och ländryggsartros, spinala smärtillstånd ef-
ter operationer och så kallade whiplashskador som lämpar 
sig bäst för Smärtklinikens metoder.

Alltför ofta ger man smärtlindrande läkemedel utan att 
först ställa en diagnos, och doktor Nath citerar Mark Twain:

»Om man har en hammare i handen ser allt ut som en spik.«
I stället ska man göra en noggrann genomgång av smär-

tans anatomi, klarlägga orsaker och mekanismer bakom för 
att komma fram till om smärtan är botbar eller ej. Är den inte 
botbar kan man ändå lindra på olika vis.

Den ischemiska smärtan är den allra svåraste att hjälpa, 
särskilt om inte patienten har någon cirkulatorisk reserv, en-
ligt doktor Nath. Då kan man inte ens hjälpa med en Sympa-
ticusblockad.

Samma noggranna kartläggning av bakomliggande me-
kanismer som vid smärttillstånd, gjorde beteendevetare 
Björn Timan med sitt inlägg Stress och personlighet. Han pe-
kade på att de problem som vi numera kallar för utmatt-
ningssyndrom fanns redan vid sekelskiftet 1800, men ordet 
i sig myntades på 1990-talet. Den här tiden var det män-
nen från den borgerliga klassen som var utschasade och av 
sina läkare skickades för att vila och dricka brunn. När se-
dan 1900-talet var nytt visade många kvinnor upp samma 
symptom. Arbetarklassens kvinnor som hade flyttat in till 
städerna från landsbygden arbetade bland annat som hant-

Sjuksköterska Lorna Engblom, Malmö, berättade om DOPPS 
(Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study) och är en av 
dem som ansvarar för studien i Sverige. 

Smärtdoktor Sherdil Nath, Umeå Universitetssjukhus, talade om 
olika verktyg för smärtanalys. 
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langare på byggen och bar plank och murbruk. Efter långa 
arbetsdagar skulle de också ta hand om barn och hem. Björn 
Timan funderade på vad själva övergången från en tid till en 
annan har för betydelse.

In i vårt sekel drabbas kvinnorna mest av utmattningssyn-
drom; de har vad man brukar kalla för emotionell stress. Kra-
ven att både sköta arbete och hem faller fortfarande tungt på 
dagens kvinnor.

Ett råd för att hålla den omedelbara stressen på avstånd 
är att tänka igenom en viss situation innan. Men man måste 
kunna säga, ja jag ska ta itu med det där problemet, men 
inte just nu!

Gunnar Åsberg, med tillägget »Sveriges roligaste filosof«, 
tog i sitt långa anförande Att vara här och nu också upp aspek-
ter på stress. Han menade att

– När vi inte har tid, har vi överskattat vår förmåga.
Gunnar Åsberg frågade sig hur man skulle kunna gå från 

avund, oro, egoism, trångsynthet och att vara ögontjänare 
till att bli generös, mogen, ha integritet och vara osjälvisk? Jo, 
man måste träna och utveckla sin empatiska förmåga. Man 
måste försöka ha en professionell hållning, ställa sig utanför 
och försöka förstå den andra personen.

Han talade också om ledarskap och pu-
bliken fick ge synonymer på det andra le-
det i ordet ledar-skap, nämligen skapa. 
Där fanns ord som forma, bygga, dana, 
utveckla, kreera och uppfinna. Ledarskap 
går ut på att i positiv bemärkelse skapa 
något. ■
text av Ulla Winge foto av Pia Lundström

Årets mottagare av  
SNSF stipendie blev: 
Emma Herlander-Thörnkvist på Garnisonsdialysen 
i linköping. Garnisonsdialysen har sedan 2003 arbe-
tat målmedvetet och framgångsrikt med att utveckla 
en fristående enhet för självdialys/hem-hd. enheten 
är en förebild för andra, och man har frikostigt tagit 
emot studiebesök och delat med sig av sitt arbetsma-
terial och därigenom gett andra inspiration att starta 
liknande verksamheter. snsf vill med stipendiesum-
man 10 000 kronor möjliggöra för personalen på Gar-
nisonsdialysen att själva få inspiration i sitt viktiga ar-
bete, stipendiet ska därför utgöra en grundplåt för ett 
studiebesök till tassinkliniken i frankrike.

Annelie Magnusson, njurmottagningen, Karolinska 
universitetssjukhuset solna. njurmottagningen ar-
betar aktivt för att utveckla och förbättra omhänder-
tagandet av patient med kroniskt njursvikt med syfte 
att bromsa sjukdomsprogress. Mottagningen har som 
viktigt omvårdnadsmål att stödja patienter att hantera 
sin hälsorelaterande situation. snsf vill uppmuntra 
arbetet med att befrämja ökad egenvård, delaktighet 
och aktiv livsstil hos patienter med njursvikt. peng-
arna, 10 000 kronor, kommer användas för ett studie-
besök vid Mössebergs rehabcenter där rehabilite-
ringskurser för njursjuka bedrivs.

Roche stipendier  
överlämnades till: 
Emma Herrlander Törnquist, på Garnisonsdialy-
sen linköping, vilka genom stipendiet på 20 000 kro-
nor kan möjliggöra resan till centre de rein artificiel 
i tassin i frankrike. en klinik som arbetar med långa 
dialyspass – 8 timmar – och är mycket omskriven in-
ternationellt med välmående patienter och god pa-
tientöverlevnad.

Matilda Appelgren, dialysmottagningen, Karolinska 
Universitetssjukhuset solna mottog 10 000 kronor. 
Matildas frågeställning »Kan införandet av anemian-
svarig sjuksköterska leda till en förbättring av patien-
ternas anemibehandling och att resurserna används 
på ett effektivare sätt? detta med bakgrund av att vi 
idag vet att anemibehandling är en mycket kostsam 
behandling«. Matilda appelgren vill vidareutveckla frå-
gan genom att följa upp och skriva en artikel om ett 
pågående vårdutvecklingsarbete. 

Sundsvalls sjuksköterskor Marie Johansson och Gunnel John-
son föreläste vid Vårmötet om sitt projekt kalk och fosfat utbild-
ning för patienter i grupp.
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Jag har följt diskussionerna på »Renalpro« senaste året. 
I mars handlade de om »Luftbubblor som passerar luftvak-
ten«. Grundfrågan är – Var kommer luften ifrån? 

»Ett problem är att dialysmaskiner tillåter negativa ar-
tärtryck så låga som –400 mmHg. Det låga trycket i artär-
slangen »smälter samman« de små luftbubblorna som 
finns kvar efter priming till större bubblor som kan upp-
täckas med ögat, men är fortfa-
rande så små att de passerar luft-
vakten utan larm. Artärtryck lägre 
än -260 mmHg orsakar också lite he-
molys när röda blodkropparna ex-
ploderar.

Blod innehåller inga mikrobubb-
lor. Blodet är inte känsligt för nega-
tiva tryck ner till –600 mmHg. Man har konstaterat he-
molys i blodslangarna, där det alltid finns lite luft, vid 
negativa tryck på –650 mmHg.

Luft kommer in i blodslangarna vid läckage där det är 
ett negativt tryck i slangsetet. Det finns i luftvakten, artär-
kammare, slangar vid tryckmätare, dåligt primade filter. 
En källa till läckage är luer-kopplingarna vid artärnålen. 
Kopplingen konstruerades på 1800-talet för injektioner 
med sprutor där det uppstår ett positivt tryck. Vid nega-
tivt tryck över kopplingen kan små mängder luft läcka in 
på grund av att konerna i kopplingen inte sluter riktigt 
tätt. Dessa bubblor/skum kan ses i artärkammaren. Luft 
påverkar också blodet så att det lättare koagulerar. 

Luft kan inte passera genom dialysmembranet. Luft-
molekyler diffunderar genom membranet. Eftersom di-
alysatet är avluftat så kommer molekyler att passera 
membranet på grund av koncentrationsgradienten över 
membranet; nitrogen och oxygen från blod till dialysat 
och koldioxid från dialysat till blod. Hur stor dos av luft 
i blodet som är dödlig diskuteras, olika artiklar nämner 
mellan 50–300 mL.1 

Det har varit en diskussion om det är olämpligt att pa-
tienter äter under dialyserna. De flesta tycker att det är 
viktigt att patienterna ska erbjudas mat under dialyserna. 
I USA har man andra rekommendationer. Man anser att 

det är en potential infektionsrisk när patienterna äter un-
der dialyserna. The National Center for Disease Controll & 
Prevention (CDC) rekommenderar att man ska isolera he-
modialyspatienter som har hepatit B. Patienter med andra 
infektioner som; MRSA, VRE, andra hepatiter, HIV/AIDS, clo-
stridie-diarrè dialyseras tillsammans med övriga patien-
ter. Det förekommer ofta på hemodialysavdelningar på 

sjukhus. Från patienter som har clo-
stridie-diarrè kan sporer fastna på 
personalens kläder och smitta ner an-
dra patienters mat eller dryck. Det har 
skett en olycka med dödlig utgång 
där en äldre patient proppade i sig en 
hård kaka som fastnade i luftvägarna. 
På en klinik har man förbjudit patien-

terna att äta under dialyserna eftersom man tycker att per-
sonalen måste ägna för mycket tid åt de patienter som 
kräks under dialyserna när de äter. På en annan klinik har 
man skrivit i journalerna hos de patienter som inte tål att 
äta under dialyserna att de inte får äta, andra som inte har 
problem får äta. ■

1. 300 ml kommer från artikeln; Gottlieb Jd, ericsson Ja, sweet rB. 

venous air emboliosm. anesthesia and analgesia 1965;44:773-9« 

fritt översatt från hans pollacheggs svar på frågor om luftbubblor. 

text Gunnar Malmström, enhetschef Mta, danderyds sjukhus aB 

samt ordförande i svensk förening för Medicinsk teknik och fy-

sik-dialys www.mtfd.se

» I uSA har man andra rekom-
mendationer. Man anser att 
det är en potential infektions-
risk när patienterna äter un-
der dialyserna.«

Låga negativa tryck  
ökar risk för luftbubblor

Vill du bli medlem i MTF-D? 
Betala då medlemsavgiften 300 sek/år till vår moderförening 

Mtf och anmäl dig därefter via e-post till vår medlemsregist-

rator. Medlemskapet innebär att man får ett brett kontaktnät 

med »dialysingenjörer« i sverige. dessutom får du tidningen 

dialäsen och dagens Medicin. se mer information om att bli 

medlem: www.mtf.nu
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Rikshospitalet i Oslo er Norges eneste transplantasjons-
sykehus. Her utføres det årlig mellom 210 og 260 nyretran-
splantasjoner. I 2006 ble det utført 213 transplantasjoner. 
Pasientene blir utskrevet fra Kirurgisk avdeling etter 7–10 da-
ger. Deretter følges pasientene i 10–12 uker ved Medisinsk po-
liklinikk før de blir sendt tilbake til sin faste nefrolog. Pasien-
tene går første måned etter transplantasjon til kontroll tre 
ganger i uken, deretter to ganger og tilslutt en gang i uken. I 

2006 utgjorde dette ca 3 700 konsultasjoner. Medisinsk poli-
klinikk har et eget »nyreteam« som består av nefrologer, as-
sistentleger under utdannelse til nefrologer, sykepleiere og 
sekretær. 

Våren 2004 gjennomgikk nyrepoliklinikken en grundig 
gjennomgang av pasientflyten. Dette resulterte i en omorga-
nisering. Poliklinikken for nyretransplanterte pasienter var 

Tverrfaglig oppfølging 
gjør pasienten fornøyd

Sykepleiekonsultasjoner for nyretransplanterte pasienter 
ved Rikshospitalet i oslo har förhoppningsvis kommet for å 
bli. Det er et godt tiltak for å effektivisere og kvalitetssikre 
oppfølgingen. Vi har fått mye positiv tilbakemelding fra pa-
sientene og våre nefrologer har sett fordelen av å ha et tverr-
faglig samarbeid. Nefrologene ønsker også sykepleiere mer 
med i oppfølgingen av transplanterte pasienter ut over de tre 
første månedene etter operasjon, og i oppfølging av uremipa-
sienter. Dette blir kanskje en ny utfordring i nærmeste fram-
tid? 

Fordelingsmøte med leger, sykepleier og sekretær.

Merethe Johansen
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tidligere åpen kun tre dager i uken. Det medførte lang vente-
tid og lite fleksibilitet. Pasientene hadde lite og tilfeldig kon-
takt med sykepleiere, og det var lite kontinuitet blant sykep-
leierne i oppfølgingen av de nyretransplanterte. 

Avdelingen ønsket en mer effektiv poliklinikk med et godt 
og helhetlig daglig tilbud til pasientene. Samtidig ønsket nef-
rologene et tettere samarbeid med sykepleierne og sykeplei-
erne ønsket å bidra mer i oppfølgingen av nyretransplan-
terte pasienter. Det ble opprettet en ressursgruppe med fem 
sykepleiere som hadde erfaring og interesse for nyrepasien-
ter. Tverrfaglige samarbeidsmøter mellom ledelsen, nefrolo-
ger, sykepleiere, sekretærer og Klinisk-kjemisk avdeling ble 
avholdt. Oppstart av sykepleiekonsultasjoner var et av tilta-
kene. Sykepleierne utarbeidet prosedyrer med avklarte an-
svarsforhold, samtidig som vi mottok intern opplæring av 
våre nefrologer. Vi dro også på studietur til »Royal Free Hos-
pital« i London, der sykepleierne har hatt egne konsultasjo-
ner for nyretransplanterte over lengre tid. 

Høsten 2004 startet vi opp med sykepleiekonsultasjoner og 
nå møtes »Nyreteamet« hver morgen for å gå gjennom dagens 
pasienter og deres blodprøvesvar. Vi diskuterer pasientene 
og deres kliniske status, og deretter blir pasientene fordelt 
mellom sykepleier og lege. Pasienter som har stabile blod-
prøver og pasienter som trenger ekstra sykepleiefaglig opp-
følging, som for eksempel psykisk støtte, undervisning og vei-
ledning, går oftere til kontroll hos sykepleier. 

Sykepleierne bruker cirka 20–40 minutter på hver konsul-
tasjon. Vi informerer pasienten om blodprøvesvar, måler BT, 
går gjennom transplantasjonsdagboken der pasienten har 
ført vekt, temp, drikke og diurese. Vi går også gjennom vi-
dere medisinering. I tilegg prøver vi å veilede pasienten i å 
mestre sin sykdom på best mulig måte. Hvordan har pasien-
ten det etter transplantasjonen? Vi prøver hele tiden å få til 
en åpen dialog, og vi fokuserer på de grunnleggende behov. 
Vi informerer blant annet om ernæring, bruk av nye medisi-
ner, aktivitet, hudproblemer, alkohol og samliv. Har pasien- ➝

Merethe JohansenVårt verktøy i sykepleiekonsultasjon; Transplantasjonsdagbok og transplantasjonsskjema
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Språkruta
Norska  Svenska
uke  vecka
utdannelse utbildning
avklart  tydlig
måle  mäta
meste  klara
måte  sätt
ramme  ram
tiltak  initiativ

ten spesielle behov, følger vi dette tett 
opp, for eksempel posttransplantasjons-
diabetes, ekstra opplæring i forhold 
til medisiner og problemer med ope-
rasjonssår. Vi kartlegger også pasien-
tens hjemmesituasjon. Har pasienten 
behov for sosionom, permisjoner eller 
kontakt med hjemmesykepleien? Ved 
å avklare slike spørsmål i forkant tror 
vi pasienten står bedre rustet til å møte 
hverdagen når han kommer hjem.

Vi mener sykepleierne har en annen 
tilnærming i pasientoppfølgingen enn 
det legen har. Sykepleierkonsultasjo-
ner bidrar derfor til at lege og sykep-
leier kompletterer hverandre til beste 
for pasienten. Sykepleierne prøver å 
ta seg god tid i samtalen og tenker på 
hele pasienten. Pasienten opplever ofte at legen kan ha mye 
å gjøre og at han føler at han ikke kan oppta legens »dyre-
bare« tid. Vi opplever ofte at pasienten kan ta opp »enkle« pro-
blemer med sykepleieren. Disse problemene kan likevel ha 
stor betydning for pasienten. Sykepleieren bruker et enklere 
språk enn legen og er bevist på at konsultasjonen gjennom-
føres i en avslappet atmosfære. Dette tror vi skaper en trygg 
ramme. Flere pasienter har gitt uttrykk for at de synes det er 
trygt å bli fulgt opp av både lege og sykepleier. 

Medisinsk poliklinikk har utvidet sitt tilbud til nyretran-
splanterte pasienter med mulighet for daglig oppfølging. 
Dette gir kortere ventetid og bedre tilgjengelighet. Vi tror at 
pasientene nå får et bedre og bredere tilbud. Det er økt kon-
takt med sykepleier, med mer fokus på pasientens grunnleg-
gende behov. Sykepleierne blir bedre kjent med pasientene 
enn tidligere og kan lettere fange opp problemer pasientene 

kan streve med. Det har blitt god kontinuitet i oppfølgingen 
ved at få sykepleiere og leger har kontakt med hver enkelt 
pasient. 

Sykepleierne i nyregruppa har fått en mer selvstendig 
funksjon med mer utfordrende og inspirerende arbeidsopp-
gaver. Vi opplever å ha fått større medvirkning og ansvar. Vi 
blir respektert av legene og kan komme med forslag til be-
handling og videre oppfølging av pasienten. Vi veileder også 
nye assistentleger i rutiner og pasientbehandling. Vi har fått 
til et meget godt tverrfaglig samarbeid der leger, sykepleiere 
og sekretærer utfyller hverandre til beste for pasienten. Sy-
kepleierne i nyregruppa har tilegnet seg mye ny spesialkunn-
skap. Dette har ført til økt lønnskompensasjon. ■

text Merethe Johansen og Anne Stenwig, sjukskøtersker vid Medis-

insk poliklinikk, rikshospitalet i oslo.
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Sykepleier i samtale med pasient.

Nyresykepleierne ved medisinsk poliklinikk: Anne Berrum, Merethe Johansen, Anne Stenwig, 
Margrete Maurstad og Oddny Sprakehaug.
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Ett ökat antal dialysenheter erbjuder hemo-
dialys i hemmet (HHD) som ett behandlings-
alternativ för njursjuka patienter. behand-
lingen lämpar sig för olika patientgrupper. 
Patienter i alla åldrar med olika kroniska 
njursjukdomar och varierande levnadsförhål-
landen kan dra fördel av HHD och de möjlig-
heter som den erbjuder.

Omfattande forskning visar att bloddialys i hemmet är ett 
mycket effektivt vårdalternativ. Patienten kan dialysera så 
ofta han behöver och när det passar honom bäst, en lång, 
mild nattdialys eller en kort dialys 5–6 gånger per vecka. Det 
blir lättare att fortsätta arbeta, ha hobbies och leva med fa-
miljen som vanligt. Om patienten inte klarar av att ha be-
handlingen hemma, måste han komma tillbaka till kliniken 
och blir då ofta mycket besviken. Problemet är, hur väljer 
man lämpliga patienter till denna behandlingsform? 

Innan man börjar med träningen och gör ombyggnader i 
hemmet, planerar vårdpersonalen dialysvården med patien-
ten. Då analyserar sjukskötaren patientens livssituation, hur 
sjuk han är, hans resurser och hurdant hem han har. Fast vi 
försöker välja patienterna noga, får patienten ibland sådana 
problem som leder till att han måste avsluta behandlingen. 

På Hemdialysenheten vid Helsingfors universitets central-
sjukhus (HUCS), har vi undervisat 150 njursjuka patienter för 
att utföra behandling hemma. Dessa patienter har genomfört 
över 25 000 hemodialysbehandlingar i sitt hem. För att utreda 
vilka problem patienterna har haft har vi systematiskt gått ige-
nom alla vårdberättelser. Vi gjorde en lista på likartade pro-
blem och orsaker som förekom hos ett flertal patienter.

Den största delen av de patienter som har slutat hembe-
handling har blivit transplanterade. 

Hemhemodialyspatienter är ofta i så god konditionen, att 
de är på transplantationslistan. 

Man har ibland frågat, om det lönar sig att utbilda patien-
ter som ska transplanteras. Men vi tycker det, ingen vet ju hur 
lång tid det tar för patienten att få en ny njure.

Tio patienter dog, några oväntat, men inte under dialys-
behandlingen. De hade varit hemma länge och haft en as-
sistent. 

Tjugoen patienter slutade HHD därför att de hade blivit sju-s
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Därför slutar man  
med dialys i hemmet



kare eller så gamla, att behandlingen blivit för tung för dem. 
Vi har även många diabetiker i hembehandling. 

På 23 patienter gjordes ingrepp för att lösa komplikatio-
ner med blodaccess. 

Fjorton patienter hade sociala problem under tiden de dia-
lyserade hemma och nio av dessa var tvungna att avsluta be-
handlingen. 

Tio patienter gick hos psykiater eller påbörjade antidepres-
siv medicinering. 

Dialysvattnet var ett problem för 16 patienter. Av dessa 
hade tolv egen brunn, de övriga hade kommunalt vatten.

Som en sammanfattning kan man säga att det finns flera or-
saker till att patienterna måste avsluta behandlingen hemma. 

Några av dem kan vi inte påverka. Patienterna blir transplan-
terade eller blir äldre och sjukare med tiden och dör. När vi 
väljer en patient som vi anser vara lämplig för hembehand-
ling är det svårt att tänka sig att patienten ska dö. Det är van-
ligt att det blir problem med blodaccessen, men de proble-
men är oftast inte orsak till att dialysbehandlingen hemma 
upphör. Fastän HHD patienterna drabbades av depression var 
det ingen orsak till att avsluta behandlingen. Egen brunn är 
inget hinder men man kan behöva extra kontroller av vat-
tenkvaliteten.

Om relationerna hemma är problemfyllda hjälper inte 
HHD upp situationen. Men om de är bra kan behandlingen 
till och med föra familjemedlemmarna närmare varandra. 
För att välja lämpliga patienter är det skäl att i förväg utreda 
de övriga familjemedlemmarnas syn på behandlingen. Pro-
blemen hemma kan annars leda till att HHD-behandlingen 
måste avslutas i förtid. ■

text av Riita Muroma-Karttunen, specialsjuk-

skötare på hemhemodialysen, hUcs, Kirur-

giska sjukhuset, invärtesmedicin, nefrologiska 

kliniken, helsingfors.

» om relationerna hemma är problemfyllda 
hjälper inte HHD upp situationen. Men om 
de är bra kan behandlingen till och med föra 
familjemedlemmarna närmare varandra.«
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Det är enkelt att ställa frågan om donation, men vilka 
dilemman ställs den tillfrågade inför? Andelen levande do-
natorer förväntas öka och det är viktigt att ta hänsyn till de-
ras upplevelser. På internet har levande donatorer publicerat 
sina berättelser med syfte att dela med sig av sina erfarenhe-
ter. Som en del av uppsatsen har 15 av dessa berättelser ana-
lyserats. Alla berättelser var skrivna på engelska och citaten 
har översatts till svenska.

Besluten som leder till samtycke
Det framkommer tydligt i donatorernas berättelser att många 
tycker att det är enkelt att säga ja till att donera, utan att fun-
dera på konsekvenserna. En del tog beslutet omedelbart. An-
dra har följt en närstående och dennes sjukdomsförlopp och 
tidigt förstått att transplantation var den enda utvägen. 

»Jag hade inga svårigheter med att vilja hjälpa min syster 
men jag kände mig väldigt orolig. Normalt sett blir jag illa-
mående bara av att känna lukten av en läkarmottagning och 
är förmodligen den största fegisen i världen när det gäller 
sjukvårdsbehandlingar. Men det dröjde inte länge förrän jag 
insåg att chansen att kunna skänka hälsa och liv till en annan 
människa och dessutom själv vara vid liv och kunna se det, är 
något som inte kommer igen. Jag måste bara göra det!«

»När min bror frågade mig om jag kunde donera min njure 
svarade jag ja. Mitt svar baserades bara på känslor därför att 
jag visste att om rollerna var ombytta skulle han ha gjort 
samma sak för mig. Jag hade ingen aning om vad jag hade gått 
med på (ungefär som att säga att man skall simma över kana-
len utan att fråga hur långt det är över till andra sidan).« 

För andra är det så självklart att donera att de erbjuder sig 
att donera till en främling.

»När jag fick höra talas om njurdonation på nyheterna 
tänkte jag; vilken bra ide! Det måste jag göra någon gång.«

I en berättelse framkom det att beslutsprocessen inte all-
tid är enkel och självklar. Beslutet var mer genomtänkt och 
grundade sig på fakta som vägdes för och emot.

   LäTT ATT SäGA 

JA, 
»Det var mycket funderingar och känslorna var upp och ner. 

Ville jag göra detta? Att vilja var inte rätta ordet för det jag 
kände men det fanns en respekt i att hjälpa brodern och själv-
isk del som rör känslorna om man säger nej. Det var svårt att 
säga ja, men omöjligt att säga nej. Jag tog mitt beslut mycket 
allvarligt. Efter ett noggrant vägande för och emot och dis-
kussioner med familjen som stöttade togs ett beslut.«

Ibland upplever donatorn att det inte finns något val.
»Min fru behövde min njure. Om hon inte fick den skulle 

hon bli låst vid en dialysapparat och till och med kanske dö. 
Donation var den enda möjligheten som fanns kvar.« 

Känslor mellan beslutet och operationen
Tiden innan operationen upplevde donatorerna som väldigt 
känslosam. Känslorna svängde mellan glädje, rädsla, oro och 
hoppfullhet. Glädje och hopp över att de passade som dona-
torer och kunde hjälpa en annan människa, men samtidigt 
oro över att någonting skulle gå fel.

»Det värsta är så klart rädslan – rädslan för det okända. Oro 
är rädslans närmaste vän. Jag kunde inte tänka på något an-
nat. Mina funderingar rörde allt ifrån smärta, operation, ärr, 
illamående, försäkringsfrågor, hur jag skulle må med ett or-
gan mindre, komplikationer och min egen död.«

»Tiden under utredningen var ett mentalt och känslomäs-
sigt helvete. Jag hade klumpar i magen hela tiden. Jag var så 
säker på att jag skulle matcha men rädd för att sjukhuset 
skulle sätta käppar i hjulet om de fann något fel på mig«.

Flera beskrev också en sådan total fokusering på operatio-
nen att de inte kunde tänka på något annat.

»Processen fick ett sådant känslomässigt fokus för mig, så 
jag ville bara att det snart skulle vara över. Det gick inte en 
dag utan att jag tänkte på transplantationen.« 

»Fyra dagar innan operationen fann läkarna en oregelbun-
den hjärtrytm (hos mottagaren) Transplantationen ställdes 
in, det kändes som någon drog undan mattan under våra föt-
ter. En känsla av tomhet inuti.«

I en uppsats i vårdvetenskap från Mälarda-
lens högskola har sjuksköterskorna Anne-
Lie Stenvall och Ann-Charlotte Åhström för-
djupat sig i levande donatorers upplevelser i 
samband med njur- eller leverdonation. bland 
annat har de analyserat 15 donatorers berät-
telser på internet. 

 ➝
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»När min bror frågade mig om jag kunde donera min njure 
svarade jag ja. Mitt svar baserades bara på känslor därför att 
jag visste att om rollerna var ombytta skulle han ha gjort 
samma sak för mig … «



Kroppsligt lidande
Bland de kroppsliga upplevelserna är smärta det som dona-
torerna beskriver som den främsta efter operationen.

»Ju mer jag vaknade efter operationen ju mer smärta kände 
jag. Jag ville bara skrika ut min smärta men insåg att det inte 
var OK. En sköterska kom och frågade hur det var och jag bad 
om mer smärtstillande.«

»Jag kan inte precis påstå att de följande dagarna var ro-
liga, tvärtom faktiskt. Trots att smärtan var hanterbar var 
den svår, och jag njöt inte av min första erfarenhet av en fo-
leykateter.«

Vidare beskrivs besvär från magtarmkanalen som en van-
ligt förekommande upplevelse.

»Illamående var ett problem som jag fick dras med länge 
och jag behövde även genomgå undersökningar som inte gav 
någon diagnos. Under denna tid upplevde jag oro över att det 
skulle vara något allvarligt fel.«

»I ungefär en månad hade jag problem med att få mage och 
tarmar att fungera ordentligt. Jag var riktigt sjuk och förlo-
rade mycket i vikt«.

Det kan vara svårt att föreställa sig före operationen hur 
det kommer att kännas efteråt, att förvandlas från frisk till 
sjuk över en natt.

»Det är tuffare än vad jag trodde det skulle vara. Jag har va-
rit en väldigt frisk person som alltid har läkt snabbt och jag 
var säker på att jag skulle vara i form på en månad. Att det är 
ett så stort ingrepp suger verkligen musten ur en.«

»Nu kom rädslan och ilskan. Jag har aldrig tidigare vårdats 
på sjukhuset. För att bli njurdonator krävs det en utmärkt 
hälsa. De ska skära upp mig för att jag är i perfekt skick.«

Själsligt lidande
Efter ingreppet förflyttas ofta fokus från donatorn till mot-
tagaren. Känslan som dominerar för många är en trötthets-

,
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känsla som varierar i tid från några veckor upp till år efter 
operationen.

»Jag led också av kronisk trötthet som varade över ett år 
trots att alla medicinska tester var normala.«

»Det tog ett par veckor att få ordning på känslorna och jag 
blev lite nere när jag upptäckte att mycket uppmärksamhe-
ten nu låg på mottagaren.«

En känsla av tomhet upplevs, någon beskriver dessutom 
en känsla av förlust.

»Nio dagar efter operationen grät jag hela kvällen över för-
lusten av en del av mig – en sorgsen känsla av förlust.«

När utgången av donationen inte är positiv, kan donato-
rerna känna ett ansvar även för mottagaren.

»När njuren jag gav henne slutade fungera grät jag inte 
bara för hennes skull utan också för själva njuren.«

I ett av fallen avled mottagaren några månader efter do-
nationen.

»Jag blev helt förkrossad över min väns död. Jag kände mig 
besviken, ifrågasättande, arg, sorgsen och samtidigt glad över 
att jag försökt. En av de mest oväntade känslorna var skuld-
känslor. Jag förstod rent logiskt att det var fel, men känslor 
och huvudet var inte överens.«

Det är viktigt att få omgivningens 
stöd för att känna att beslutet är det 
rätta både före och efter operationen.

Före donationen
»Jag berättade för min son och han 
stödde mig och var stolt vilket gjorde 
allt mycket lättare.«

»En av läkarna verkligen berörde mig 
på ett sätt som ingen tidigare hade gjort genom att säga att 
donera är en mycket ädel handling. Jag tror att skillnaden är 
att alla andra har pratat om vilken underbar människa jag är, 
vilket jag vet inte är sant. Den här läkaren pratade inte om 
mig som en person utan om det som jag ska göra.«

Efter donationen
»Jag fick inte någon förståelse från min familj efter operatio-
nen. De visste inte att donatorn ofta har mycket mer smärta 
och besvär än mottagaren.«

Det upplevs mycket positivt och tryggt att det finns någon 
person hemma som stöd under den första tiden efter opera-
tionen.

»Jag var särskilt välsignad med hjälp då jag kom hem. Inte 
bara min partner utan även vänner som hjälpte med matlag-
ning första veckan och vänner som tittade in för att se om jag 
behövde hjälp.«

»Att ha hjälp hemma är väldigt viktigt efteråt. Min man var 
hemma i två veckor. Nu har det gått sex veckor och jag kän-
ner mig fysiskt i perfekt form.«

Andra söker tröst och trygghet i sin tro.
»Min religiösa tro hjälpte genom hela utredningen och ti-

den före operationen.«

Behov av information
Att få tillräcklig kunskap och information är viktigt när ett 
beslut ska fattas och för att donatorn ska känna sig trygg.

»Jag blev guidad på sjukhusets avdelningar. Även ett möte 
ordnades så att jag fick prata med en som hade donerat för att 
få ta del av dennes erfarenheter och upplevelser. Under hela 
utredningen kände jag ett stort stöd och en respekt från per-
sonalen. Under alla intervjuer fanns min partner med som 
ett extra öra, skrev anteckningar och ställde frågor som jag 
inte tänkte på.«

»Under utredningen gavs mycket fakta, möjligheter och 
statistik. Mycket information var till stor hjälp, en del var 
förvirrande och motsägelsefull. Jag valde att vara »djävulens 
advokat« och ville vara välinformerad för ta ett genomtänkt 
beslut. Mina frågor uppfattades av transplantationsteamet 
som att jag var tveksam och därför avrådde mig att donera. 
Efter att jag förklarat hur viktigt det var mig att vara välin-
formerade och hur jag hanterade beslutsprocessen så antog 
de mig som donator till min bror.« 

Att vara förberedd hjälper donatorn att hantera situatio-
ner bättre. 

»Vi fick information om att mottagaren skulle må mycket 
bättre än donatorn första veckan. Det 
var sant. «

En handling av godhet
Samtliga donatorer känner att de har 
gjort en mycket fin insats för att hjälpa 
en medmänniska att få en bättre livs-
kvalitet. Det har berikat donatorn per-
sonligen och de vill gärna dela med sig 

till andra av sina upplevelser.
»Den här upplevelsen har varit den mest belönande upple-

velsen i mitt liv.«
»Trots att utgången inte var vad jag hade hoppats på så har 

donationen varit ett privilegium och en välsignelse. Jag upp-
lever det även som en »förändringsresa« som jag tänker på 
varje dag. Jag kommer aldrig att ångra att jag var donator 
och under samma omständigheter skulle jag ha tagit samma 
beslut. Jag känner tacksamhet att jag kunde ge min vän och 
hennes familj hopp och lite respit från deras problem även 
om det bara var för några veckor.«

Donation med levande donator är ett mångfacetterat 
ämne som väcker många frågor. Sjuksköterskan har ett stort 
ansvar i mötet med de personer som kan komma ifråga som 
levande donatorer och med de som genomgått en donation. 
För att kunna planera vården utifrån ett helhetsperspektiv är 
det viktigt att hon har förståelse och kunskap om hur män-
niskan påverkas under donationsprocessen. ■

text leg. sjuksköterskor Anne-Lie Stenvall och Ann-Charlotte Åh-
ström. hela uppsatsen kan fås genom att kontakta författarna 

e-post: anne-lie.stenvall@catraising.se, familjen.ahstrom@telia.com

» Det tog ett par veckor att få 
ordning på känslorna och jag 
blev lite nere när jag upp-
täckte att mycket uppmärk-
samheten nu låg på mottaga-
ren. «
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Vart annat år hålls kongressen Nordiska Njur-
dagar i något av de nordiska länderna. Årets 
kongress var den 29:e i ordningen och hölls 
på Svenska Mässan i Göteborg den 23–26 maj. 
Den lockade drygt 400 deltagare, främst från 
de nordiska länderna, men också från andra 
delar av världen. 

Organisationskommittén för årets Nordiska Njurdagar 
med professor Börje Haraldsson i spetsen kan gratuleras till 
en välorganiserad och mycket givande kongress. Föredragen 

hölls av världsledande experter och det var en trevlig bland-
ning under dagarna av grundvetenskap, översiktsföreläs-
ningar och förslag till kliniska riktlinjer. 

Bland de första föreläsarna var Peter Mathieson från Bris-
tol i England och han talade om behandling av fokal segmen-
tell glomeruloskleros (FSGS). Namnet FSGS betyder viss ärr-
bildning i delar av glomerulus. FSGS blir mer vanlig och kan 
ha olika kliniska tecken men det typiska är kraftig protei-
nuri, ofta så svår att patienten utvecklar nefrotiskt syndrom. 
Prognosen varierar men hos upp till 50 procent kan det leda 
till terminal njursvikt. Den viktigaste prognostiska faktorn 

NoRDISKA NjuRDAGAR I GöTEboRG

Alla alternativ behövs  
för individualiserad vård
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är radikalt minskat proteinläckage, antingen helt spontant, 
vilket är ovanligt, eller genom behandling. Efter njurtransp-
lantation kan FSGS komma tillbaka och proteinuri kan upp-
komma redan några timmar efter transplantationen. Risken 
för återkomst av FSGS är större om man fått en njure från 
en levande givare och omkring 20–30 procent av FSGS-pa-
tienterna drabbas, men risken minskar vid andra och tredje 
transplantationen. Evidensen för behandling av FSGS är då-
lig. FSGS är möjligen en sjukdom i podocyterna (glomerulära 
epitelceller) och den behandling som ges tror man har direkt 
effekt på podocyterna. I första hand ges höga doser av korti-
son i tablettform i upp till sex månader. Hos omkring 20–50 
procent av patienterna går proteinläckaget tillbaka med den 
behandlingen. Om patienten inte svarar på kortisonbehand-
lingen ges annan immundämpande behandling och cellgift. 
Symtomen ska också behandlas med bland annat diuretika, 
saltrestriktion, kolesterol- och blodtryckssänkande läkeme-
del. Lovande behandlingsresultat vid FSGS finns med nya im-
mundämpande läkemedel såsom rituximab.

– Tänk på att behandlingen inte får vara värre än sjukdo-
men i sig, avslutade doktor Peter Mathieson föreläsningen.

Ett spännande projekt, det så kallade NephroCare projektet, 
berättade Harald Bergrem från Stavanger i Norge om. Nephro-
Care projektet är ett kvalitetsprojekt som genomfördes under 
åren 1998–1999 av Scandinavian Society of Nephrology och 
WHO (Europa). Nitton njurmedicinska kliniker från Finland, 
Danmark, Norge, Island och Sverige deltog i projektet. Resul-
tatet visade att de flesta patienterna runt om på de njurmedi-
cinska klinikerna, det vill säga 59 procent, hade kronisk njur-
svikt grad 1, 2 och 3 (se faktarutan på sidan 50) vilket innebär 
njursvikt på ett relativt tidigt stadium. Resterande 41 procent 
hade avancerad njursvikt, grad 4 och 5. Sjutton procent av pa-
tienterna hade hemodialys (HD), sex procent peritonealdialys 
(PD) och tjugoen procent levde med fungerande njurtransp-
lantat. En tredjedel hade känd hjärt- kärlsjukdom, 20 procent 
av patienterna var rökare och 30 procent hade diabetes. Blod-
trycket var högt hos många patienter. Omkring 50 procent 
hade ett blodtryck över 140/90 mmHg och om man använder 
det lägre målvärdet, 130/80 mmHg, hade 75 procent ett blod-
tryck som var för högt. Projektets resultat visar hur svårt det 
kan vara att i praktiken uppnå de givna riktlinjerna och att 
det definitivt finns utrymme för förbättringar. Resultatet vi-

Ostindiefararen Götheborg intill 
kajen i Eriksberg, Göteborg. 

Michele doMe
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sade också att merparten av patienter på njurklinikerna i Nor-
den hade tidig njursvikt och trots det har största fokus varit 
på patienter med avancerad njursvikt. Enligt K/DOQI:s riktlin-
jer ska behandling inriktas på prevention i tidigt skede. Det 
har snart gått tio år sedan projektet genomfördes och doktor 
Bergrem uttryckte att det skulle vara mycket värdefullt att ge-
nomföra ett NephroCare projekt igen för att se vad som för-
ändrats över ett decennium – något som jag tror att många 
kan instämma i. 

Två danska läkare, James Heath från Herlev och Johan Pov-
lsen från Århus, pratade om peritonealdialysbehandling. Ja-
mes Heath hävdade att generellt är PD patienter friskare än 
HD patienter och att PD patienter har färre sjukdomar vid si-
dan av njursvikt. Under de första två behandlingsåren har pa-
tienter med PD-behandling en bättre överlevnad än patien-
ter med HD-behandling. Orsakerna till detta menade doktor 
Heath kan vara att PD-patienterna vätskemässigt inte pend-
lar mellan intorkning och övervätskning, och att PD-behand-
ling bidrar till att bevara njurfunktionen bättre. Dessutom 
triggar HD-behandling inflammationsprocesser hos patien-
terna, något som ökar risken för utveckling av hjärt-kärlsjuk-
dom. Under rubriken »Assisterad peritonealdialys (APD) mer 
än bara en dyr form av PD-behandling« talade Johan Povlsen 
från Skejby sjukhus Århus. Orsaker som finns till att patien-
ter inte startas i dialys är att de är gamla, att de remitteras 
sent till njurmedicin, har diabetes eller lever ensamma med 
dåligt socialt stöd. Den största gruppen av patienter i aktiv 
uremivård är över 65 år. Nittio procent av patienterna över 75 
år som går i dialys har HD och tio procent har PD. Detta kan 

förändras menar doktor Povelsen och beskrev ett projekt som 
startades i Århus år 2000. Man började med att teoretiskt och 
praktiskt utbilda primärvården och hemsjukvårdssköterskor 
i PD-träning och APD. För att kunna sköta patienternas APD i 
hemmet hade primärvårdens personal 24 timmars uppback-
ning under sju dagar i veckan av expertsjuksköterskorna på 
njurkliniken på sjukhuset. Patienterna i detta projekt som 
startade APD hade en medelålder på 74 år. Trettioåtta procent 
hade diabetes typ två, två tredjedelar var beroende av hjälp 
för att kunna bo kvar i sina hem och 73 procent hade flera 
allvarliga sjukdomar förutom njursvikten, det vill säga de 
var multipelt sjuka. Överlevnaden hos patienterna i projek-
tet var likvärdig med de patienter som själva klarar sin PD be-
handling. Patienterna i projektet hade en högre risk att få pe-

Peter Matheison från Bristol,England, berättade om behandlingen 
vid fokal segmentell glomeruloskleros, FSGS.
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Mattias Aurell med Harald Bergrem från Stavanger, Norge, som 
talade om kvalitetsprojektet NephroCare.
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» Projektets resultat visar hur svårt 
det kan vara att i praktiken uppnå 
de givna riktlinjerna och att det de-
finitivt finns utrymme för förbätt-
ringar.«
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ritonit vilket troligen beror på att de var multipelt sjuka och 
att de fick hjälp med påsbytena. Patienterna i projektet fick 
en bättre livskvalitet och kunde få sin behandling hemma till 
en kostnad som är den samma som HD på sjukhus. I Danmark 
är det 20 procent av PD patienterna som har APD, i Norge är 
det 23 och i Sverige bara 8 procent. 

Trettio års erfarenhet av hem-hemodialys (HHD) talade 
Eero Honkanen från Helsingfors i Finland om. HHD är billi-
gare än HD och riskerna för infektioner är mindre. Den första 
patienten i Helsingfors startade HHD 1968. När PD-behand-
ling kom minskade antalet patienter i HHD men i slutet av 
90-talet fick HHD en renässans och under åren 1998–2007 
har 151 patienter startats, många med diabetes och andra 
sjukdomar utom njursjukdomen. I början hade alla patien-

terna som startade HHD någon hjälp hemma, oftast maka el-
ler make men nu för tiden tränas de flesta att helt självstän-
digt – utan assistans hemma– sköta sin behandling. En fördel 
med HHD är att det blir som individuell terapi att själv ha kon-
trollen över sin behandling något som verkar positivt på över-
levnaden. Den vanligaste orsaken att avsluta HHD är njur-
transplantation. Just nu är det 36 patienter som har HHD i 
Finland. De flesta patienter har längre dialystider hemma än 
på Dialyscentrena och en tredjedel har dagliga dialyser. Ef-
tersom mycket dialys ger bättre balans i kroppen och kropps-
vätskorna är det möjligt att HHD är den bästa sortens dialys 
när det är möjligt.

Under kongressdagarna visades också över 50 vetenskap-
liga postrar och priser för bästa poster delades ut. Två vin-
nare utsågs och pristagarna var Madeleine Persson från Gö-
teborg och Mathias Haarhaus från Linköping. Madeleine 
Persson vann med postern – Liver-induced tolerance towards kid-
ney grafts is associated with increased indoleamine 2, 3-dioxygenase 
expression, which may be correlated to clinical outcome- och Math-
ias Haarhaus med postern – The novel bone alkaline phosphatase 
B1x isoform in predialysis kidney disease. Pristagarna fick diplom 
och 5000 kronor. 

De Nordiska njurdagarna avslutades med en paneldiskus-
sion där man kom fram till slutsatserna:
• Bra att alla dialysbehandlingsalternativ finns för att 
kunna individualisera
• PD bör vara förstahandsvalet när dialysbehov uppkommer
• Diskussion och information om dialys till patienten när 
GFR är cirka 15 ml/min och då är det också lämpligt att pla-
nera för access. 

Nästa gång de Nordiska njurdagarna 
ska hållas är i Helsingfors, Finland den 
26–29 augusti 2009. Det är då dags för 30 
års jubileum och ordförande för kongres-
sen i Finland är Eero Honkanen. ■

text av Annette Lennerling, leg sjuksköterska 

och medicine doktor 

Definition av njursvikt enligt  
K/DOQI guidelines
Glomerulär filtrationshastighet, GFR, beräknas i ml/min på � .7�m2 

kroppsyta. 

Njursvikt delas in i fem steg beroende av GFR nivå.
�) >90 

2) 60–89

�) �0–59

4) �5–29

5) <�5 eller dialys

Nordiska Njurdagars två postervinnare  
blev Mathias Haarhaus och …

a
n

e
t

t
e

 l
e

n
n

e
r

l
in

G

… Madeleine Persson.
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