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LEDARE
PIA LUNDSTRÖM | ANSVARIG UTGIVARE

I vardagen erinras jag av att det finns mängder av oli-
ka möten – det fysiska mötet med familjen, grannar och 
vänner, i skolan, på arbetet med kolleger och patienter, 
det tysta mötet med en okänd människa i affären eller 
kanske på bussen. Därtill mötet per telefon och e-post. För 
mig blir det mer och mer tydligt att det sistnämnda krä-
ver en annan koncentration och eftertänksamhet än det 
fysiska mötet. Orden – när jag e-postar – har inget ljud, mi-
mik eller kroppsrörelse, det vill säga ingen retorik. Mitt 
skrivna ord blir rätt torftigt och hårt och kan lätt tolkas 
på annat sätt en vad min avsikt var. För mig, som ibland 
kallas Pia Bråttom, gör sig vikten av impulskontroll mer 
och mer påmind. 

På årets chefsdagar var impulskontroll, att lägga band 
på sig och att lyssna på motparten även om man inte hål-
ler med, ett av tipsen. Åsa Lundquist Coey talade om de 
»fyra samtalsrummen«. Om man i ett samtal med annan 

MÄNGDER AV MÖTEN OCH SAMTAL
person kommer »igenom« alla rum har man lyckats med 
konsten att föra ett konstruktivt och gott samtal. 

Impulskontroll blev för mig därmed nyckeln till sam-
talsförbättring – men vi får väl se – jag kommer säkert, 
inom kort, att bli utvärderad i ämnet. 

Vårdpersonalen borde vara proffs på samtal och kom-
munikation och en del är det också. I arbetet med och an-
svaret för patienten som vill ha mer kontroll över sitt liv 
och sin behandling krävs god samtalsteknik. Likaså i mö-
tet med kollegan. Och du som är chef – ledarskap handlar 
om att reglera spänningar på en arbetsplats och den reg-
leras med hjälp av samtal. Grattis till dig som kan detta 
sedan tidigare. För er andra – börja träna nu! 

 pia lundström

Lästips: Mer om chefsdagarna sidan finner du på sidan 35.

Fantastiska samtal - fantastiska resultat av Åsa lundquist coey 

och agneta Villman.  

Nordiatrans 35.jubileumskongress I Helsingfors 9. - 10. mars 2007! 

  DÅTID – NUTID - FRAMTID 

Abstract för poster tas emot fram till den 1. februari. 

Vi delar också ut flera stipendier till våra medlemmar, lämna in din 
ansökan senast 15. februari 2007. 

Mera information får du på vår hemsida:  www.nordiatrans.org 
eller www.nordiatrans2007.dk

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL HELSINGFORS! 
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Den 10/11 disputerade sjuksköterskan Fredrik Uhlin, 
Njurmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Linkö-
ping.

Fredrik är nu medicine doktor med sin avhandling 
»Haemodialysis Treatment Monitored On-line by Ultra Vi-
olet Absorbance«.

Hårt arbete och många års slit ligger bakom de sam-
manställda artiklarna som mynnat ut i en ny mätmetod 
för monitorering on-line av bortdialyserade slaggämnen 
som är UV-absorberande, däribland sannolikt även några 
»riktiga« uremiska toxiner. 

Opponent var Professor Bernd Stegmayr, Njurmedi-
cinska sektionen, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. 
Fredrik blev godkänd efter ett par timmars givande dis-
kussion.

Dagen avslutades med en god middag i uppsluppen 
miljö i Läkarsällskapets festvåning i Linköping.

För mer information kontakta: fredrik.uhlin@lio.se

Medicine doktor i Linköping

Njurmedicinare får pris  
i medicinsk etik 
Läkaresällskapets pris i 
medicinsk etik i klinisk 
verksamhet har gått till 
njurmedicinare och över-
läkare Nils Grefberg verk-
sam på Centralsjukshuset 
i Växjö.

Med detta pris erhåller 
han 20 000 kronor och Cla-
rence Blomqvistmedaljen 
med motiveringen att han 
»genom sitt ödmjuka för-
hållningsätt sätter patienten i centrum och därigenom 
fungerar som en god förebild för kollegor och medarbe-
tare«.

Källa: Dagens Medicin nr 46

Njurmedicinskt Regionmöte
Framtidens Njursjukvård
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Anmälan senast 2006-12-31
www.ds.se/njur

Abstract senast 2006-11-01
www.ds.se/njur

8–9 februari 2007 i Stockholm
Aula Magna, Stockholms Universitet

JC 060387.qxd 06 07 03 09.17 Sida 1

Sommarpersonal? 
Platsannonsera i Dialäsen 1/2007 med utgivning vecka 6. 
Bokning och material senast 4/1. För mer information: 
www.dialasen.com
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Alwallsfonden 2007

Njursjukas stipendiefond till Pro-
fessor Nils Alwalls Minne lämnar bi-
drag till aktiviteter och projekt som 
syftar till att förbättra de njursjukas 
situation. Utdelningen ur fonden ges 
i form av rese- och studiestipendier 
samt som produktionsbidrag till per-
soner och projekt.
2006 års utdelning uppgick till 
56 000 kronor.

ansökan sker på särskild blankett i fyra exemplar och skall 
vara riksförbundet för njursjuka tillhanda senast den 31 mars 
2007.
ansökningsblanketter rekvireras från rnj:s kansli eller via 
hemsidan:
riksförbundet för njursjuka
box 1386
172 27 sundbyberg
tel. 08-546 405 00 , fax. 08-546 405 04, e-post: info@rnj.se
hemsida: www.rnj.se/fonder

Dags att söka 
forskningsbidrag 
från Gelinfonden
Stiftelsen Professor Lars-Erik 
Gelins Minnesfond utdelar 
bidrag för forsknings- och 
utvecklingsarbete som rör 
transplantationer av bukor-
gan. Projekten skall bedrivas 
i Sverige. 

2007 års utdelning uppgår till 700 000 kronor.

ansökan i sju exemplar skall vara stiftelsen tillhanda senast 
den 30 mars 2007. ansökningsblanketter finns på www.gelin-
fonden.org eller kan rekvireras från stiftelsens kansli.

stiftelsen professor lars-erik Gelins Minnesfond
box 12053, 402 41 GÖteborG
telefon: 031-365 98 16, telefax: 031-14 70 41 
e-post: njvs@rnj.se, hemsida: www.gelinfonden.org

Etalpha® är en aktiv D-vitaminmetabolit för behandling av 
sjukdomar orsakade av störningar i kalciummetabolismen.

Beredningsformer och styrka:
•  Kapslar: 0,25, 0,5 och 1,0 µg. 100 st.
•  Injektionsvätska: 2 µg/ml (för i.v. bruk). 10x0,5 ml, 10x1 ml.
•  Droppar: 2 µg/ml (en droppe ger 0,1 µg). 20 ml.

För mer information se Fass.

Referens 1: N. Hamdy et al. BMJ 1995; 310: 358-63 För mer information se FASS eller kontakta LEO Pharma Nordic.20
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Etalpha® förhindrar att PTH-halten i blodet blir för hög1

 Etalpha 200185  01/06/04  15:12  Side 1
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Utdelning ur Njurfonden 2006

Sökande  
Projekttitel  

Belopp

Akaberi, Shahriar Njurklin. Lund Hyperparathyroidism efter njurtransplantation 
25 000

Asgeirsson, Daniel  
Det glomerulära filtrets egenskaper vid proteinuri  

60 000

Njurklin. Lund

Axelsson, Jonas 
Kan det nyupptäckta proteiner visfatin förklara insulinresistans och  

Njurmed. 
endoteldys funktion hos njursjuka? 

50 000

Björnson Granqvist Anna Inflammatoriska markörers roll vid uppkomst av njurskada  
35 000

Njurmed. Sahlgrenska

Bruchfeld Annette HMGB-1s betydelse vid kronisk och inflammatorisk njursjukdom 35 000

Njurmed. Huddinge

Dunér Fredrik 
Strukturella och funktionella förändringar i njuren vid proteinuri 35 000

Njurmed.Huddinge

Guron Greger  
Patofysiologiska mekanismer vid renovaskulär hypertoni  

40 000

Njurmed.Sahlgrenska

Heijl, Caroline 
Trombocyters roll i den inflammatoriska aktiviteten vid småkärlsvaskulit  35 000

Njurmed./transpl.Malmö

Heiwe, Susanne 
Leder daglig hand-underarms träning till förbättrad a-v fistel överlevnad  

Karolinska Solna 
och funktion hos patienter med kronisk njursvikt 

50 000 

Hjalmarsson, Clara  Effects of alpha-lipoic acid on diabetic nephropathy 
30 000

Sahlgrenska Göteborg

Holgersson, Jan  
Förbättrad diagnostik och behandling vid ABO oförenlig

Karolinska Huddinge organtransplantation med levande donator 

 
Utdelas ur Tommy och Gösta Anderssons minnesfond  

50 000

Holgersson, Suchitra  Endothelial and immune dysfunction in chronic kidney diseases  50 000

Transpl.kirurgi Huddinge

Karpman, Diana  
Studier av patogenesen vid hemolytiskt uremiskt syndrom, trombotisk  

Avd.pediatrik Univ.sjh.Lund trombocytopen purpura, vaskulit och IgA nefropati  
30 000

Lorant, Tomas  
Studier av cellmedierad avstötning och oral immunisering vid 

Akademiska Uppsala xenotransplantation  

35 000

Magnusson, Per  
Klinisk signifikans av den nyupptäckta skelettmarkören B1x hos patienter  

Hälsouniv.Linköping med nedsatt njurfunktion som riskerar utveckla

 
renal osteodystrofi 

25 000

Nitescu, Nicoletta  
Betydelsen av reaktiva syreföreningar, trombin och endotelin vid  

Anestiklin. Sahlgrenska ischemisk och septiskakut njursvikt  
50 000

Rizell, Magnus  
Attityder till organdonation och organisation för organdonation 

Transpl.centrum Sahlgrenska på intensivvårdsavd 

25 000

Stenvinkel, Peter  
Studie av oxidativ stress, vaskulär kalcifiering och inflammation som riskfaktorer  

Njurmed.klin.Huddinge US. för kardiovaskulär sjukdom vid kronisk njursvikt  
50 000

Swolin-Elde, Diana, Drottning  Prospektiv 3 års studie av skelettpåverkan vid kronisk njursjuka barn 40 000

Silvias Barn- och ungdomssjukh. och ungdomar 

Göteborg

Njurfonden är Riksförbundet för Njursjukas forsknings-
fond och har till syfte att lämna bidrag till vetenskapliga 
forskningsprojekt som avses främja vården av kroniskt njursju-
ka. Projekten kan ha medicinsk, social eller psykologisk 
karaktär och skall bedrivas i Sverige. 2006 års utdelning 
uppgick till 700 000 kronor.

I samband med 2007 års utdelning utlyses ett speciellt 
forskningsbidrag på 100 000 kronor till Tommy och Gös-
ta Anderssons minne för forskning som berör njurtransplan-

tationer med levande donator. Ansökan sker på särskild blan-
kett.

ansökan i sex exemplar och skall vara riksförbundet för njursjuka 

tillhanda senast den 31 mars 2007.

ansökningsblanketter rekvireras från rnj:s kansli eller via hemsi-

dan.riksförbundet för njursjuka

box 1386 172 27 sundbyberg. tel. 08-546 405 00, fax. 08-546 405 

04 , e-post: info@rnj.se. hemsida: www.rnj.se/fonder

Njurfonden 2007
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EN PIONJÄR INOM 
TRANSPLANTATIONS-
KIRURGIN
Carl-Gustav Groth var underläkare vid Serafimerlasarettet i 
Stockholm när den första svenska njurtransplantationen utfördes 
1964. Sedan dess har han funnits med i utvecklingen av transplan-
tationsverksamheten som professor och klinikchef för den trans-
plantationskirurgiska kliniken vid Huddinge Sjukhus. Som profes-
sor emeritus har han nu hela världen som sitt arbetsfält.

Den första lyckade njur-
transplantationen i världen: 
en njursjuk ung man får en 
ny njure av sin tvillingbro-
der i Boston 1954.

Den första lyckade njur-
transplantationen i världen: 
en njursjuk ung man får en 
ny njure av sin tvillingbro-
der i Boston 1954.
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 Det har nu gått drygt femtio år sedan man gjorde 
den första lyckade njurtransplantationen i världen. En 
njursjuk ung man i USA fick 1954 en ny njure av sin tvil-

lingbror, bröderna var i själva verket enäggstvillingar vilket be-
visades av att de hade samma fingeravtryck. Detta var speciellt 
gynnsamt ur immunologisk synpunkt, avstötning kunde inte 
uppkomma. Njuren fungerade i många år. Tidigare hade ett 
 tiotal försök att transplantera njurar gjorts, men njurarna hade 
fungerat dåligt eller inte alls. Den framgångsrika transplanta-
tionen gjordes i Boston av kirurgen Joseph Murray. Ingreppet 
blev en vändpunkt för inställningen till transplantationer. 

I Sverige utförde Curt Franksson den första njurtransplan-
tationen tio år senare på Serafimerlasarettet. Kunskap fick in-

hämtas från, och delas med hela världen, men man anade att 
man var på rätt väg. Långsamt lärde man sig att ta hand om 
de olika problem som uppkom.

– Jag var då underläkare och jag fick i uppgift att filma ope-
rationen med en 8 millimeters filmkamera, berättar Groth. 
Olyckligtvis har filmen nu försvunnit.

Patienten var en 17-årig pojke och båda föräldrarna var vil-
liga att donera en av sina njurar. Det fanns då ingen vävnads-
typning utan den av föräldrarna som var utseendemässigt 
mest lik sonen antogs vara den lämpligaste donatorn, i det 
här fallet var det pappan. 

Efter några dagar var patienten botad från sin uremi och 
med hjälp av behandling med azatioprin fungerade njuren 
under tre års tid.

Azatioprin var det första immunhämmande läkemedlet 
och hade upptäckts i USA några år tidigare. Under 1970-talet 
transplanterades alltfler njurar i Sverige och runt om i värl-
den, dels från levande donatorer, det vill säga föräldrar och 
syskon, men också från avlidna personer.

Länge fanns bara azatioprin som immunhämmande med-
el, men 1980 blev cyklosporin tillgängligt och resultaten för-
bättrades dramatiskt. Under 90-talet tillkom ytterligare lä-
kemedel, till exempel takrolimus och MMF. Utvecklingen av 
immunhämmande läkemedel har haft avgörande betydelse 
för möjligheterna inom transplantationskirurgin.

– Man kunde nu individualisera behandlingen genom att 
kombinera preparaten eller byta preparat, säger Groth.

– Paradoxalt är dock att både cyklosporin och takrolimus 
är njurtoxiska. De många fördelar som preparaten hade över-
vägde dock. 

Efter att ha disputerat 1965 reste Groth till Denver i USA. 
Den främsta transplantationsverksamheten i världen fanns 
då i Denver, chef var den skicklige kirurgen Thomas Starzl. 
Han hade 1963 utfört den första levertransplantationen i 
världen. Levern ansågs av många vara ett alltför komplicerat 
organ att transplantera, att det verkligen var så visade sig i att 
de första levertransplantationerna misslyckades. 1967 lycka-
des dock Starzl och hans medarbetare genomföra de första 
lyckade levertransplantationerna i världen. Tre barn fick en 
ny lever. Groth deltog i dessa transplantationer och var ock-
så ansvarig för vården av barnen efter transplantationerna. 
Samma år gjordes också den första hjärttransplantationen i 
världen, av Christian Barnard i Sydafrika.  ➝

Professor Kurt Franksson gjorde den första 
njurtransplantationen i Sverige 1964.
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Det stod snart klart att den transplanterade levern eller 
hjärtat måste fungera genast efter transplantation, i annat 
fall uppstod allvarliga problem. Och så-
dana välfungerande organ kunde tas 
tillvara endast om hjärndödkriteriet 
användes. Hjärndödsbegreppet hade 
införts i många västländer på 70-talet, 
men i Sverige infördes det först 1988. 

Den första levertransplantationen i 
Sverige gjordes på Huddinge Sjukhus 
av Groth och medarbetare 1984. Hjärn-
dödsbegreppet var alltså inte accepterat, men levern kyldes 
ned omedelbart med en speciell teknik, och ingreppet lycka-
des. Idag har cirka 1500 levertransplantationer utförts i lan-
det. Resultaten är mycket bra och några patienter har nu haft 
sin nya lever i mer än 20 år.

Samma år gjordes också den första hjärttransplantatio-
nen i Sverige av Göran William-Olsson i Göteborg. Patienten 

fick ett hjärta som flögs till Sverige från Tyskland. Efter ope-
rationen förbättrades patientens hjärtfunktion men en rad 

komplikationer tillstötte och patienten 
avled. Ytterligare några transplantatio-
ner med utländska hjärtan gjordes i Gö-
teborg innan dödsbegreppet ändrades. 
En av dessa patienter lever idag, 18 år se-
nare, med sitt nya hjärta. Tills idag har 
cirka 500 svenska patienter fått ett nytt 
hjärta och resultaten är utmärkta. 

De nya effektiva immunhämmande läkemedlen, och möj-
ligheten att ta tillvara oskadade organ från hjärndöda är två 
viktiga milstolpar i utvecklingen av transplantationskirur-
gin. Så hur ser det ut inför framtiden?

– Viktiga framtidsprojekt är att få bättre tillgång på organ 
för transplantation, och att förhindra avstötning på ett bätt-
re sätt, säger Groth. 

»  Hjärndödsbegreppet var 
alltså inte accepterat, men 
levern kyldes ned omedel-
bart med en speciell teknik, 
och ingreppet lyckades.«

För 15 år sedan gjorde man på Huddinge sjukhus försök att be-
handla diabetiker genom att transplantera insulinproducerande 
celler från grisfoster Vid en biopsi tagen tre veckor efter transplan-
tationen hittade man viabla insulinproducerande celler (röd färga-
de). Detta var första gången man visat att grisceller kan överleva i 
mänskokroppen
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Groth berättar att man försöker utveckla metoder som spe-
cifikt hämmar immunsystemets attack mot transplantatet, 
man skall då få så kallad immunologisk tolerans.

– Patienten behandlas med läkemedel, men dessutom ger 
man vita blodkroppar från donatorn. Syftet är att patientens 
immunsystem ska arbeta med donatorns blodkroppar och på 
så sätt utveckla tolerans för det nya organet. Man borde då 
kunna sluta med de immunosuppressiva läkemedlen efter 
en tid. Metoden prövas idag på vissa sjukhus i USA.

Organbristen åskådliggörs med önskvärd tydlighet av en 
överslagsräkning som Groth gör. Varje år görs cirka 60 000 
njurtransplantationer i världen, medan cirka en halv mil-
jon människor drabbas av uremi varje år. Ytterligare siffror 
som belyser problemet är att det i Japan finns 250 000 pa-
tienter i dialys, men endast 500 transplantationer utförs per 
år i landet.

– Om man genom transplantation skall kunna hjälpa alla 
som behöver få ett nytt organ, måste man börja göra xe-
notransplantationer, det vill säga transplantera från djur till 
människa. 

I praktiken handlar det om att ta organ från gris. Grisens 
organ är lika människans, och man kan också få organ av oli-
ka storlek. Det är dessutom enkelt och billigt att föda upp gri-
sar. Apor är immunologiskt mer lik människan, men de stör-
re aporna är oftast utrotningshotade. De bär också på mycket 
virus, till exempel kom HIV från apor.

– Men det dröjer ett antal år innan 
xenotransplantation kan hjälpa pa-
tienter, säger Groth. Det finns i prin-
cip tre hinder: avstötningen, risken att 
överföra infektioner från djur till män-
niska, och något som jag kallar rädslan 
för det nya och okända.

Om mänskligt blod passerar genom ett grisorgan upp-
står en omedelbar immunologisk reaktion, så kallad hyper-
akut avstötning. Detta beror på att det på griscellerna finns 
en särskild sockerstruktur, gal. Människans celler har inte 
denna sockerstruktur, däremot innehåller människans blod 
antikroppar mot gal. Dessa antikroppar fastnar på griscel-
lerna och akut avstötning uppkommer. Sedan 1990-talet har 
man arbetat med att undvika den hyperakuta avstötning-

en genom att genmodifiera grisen, och 2002 lyckades man 
avlägsna galstrukturen hos grisar genom kloning. Då man 
transplanterat organ från sådana grisar till apa (som har anti-
kroppar mot gal precis som människan) uppkom ingen ome-
delbar avstötning. Däremot uppträdde tecken på avstötning 
efter några veckor eller månader. Man har alltså tagit ett steg 
i rätt riktning, men måste gå vidare. För närvarande arbetar 

man med att föra in mänskliga gener på 
grisar för att på det sättet minska risken 
för avstötning. 

Risken att överföra infektioner från 
gris till människa kan i de flesta avse-
enden undvikas om man använder nog-
grant kontrollerade grisar. Alla dägg-
djur, också grisen, har dock en sorts 
virus som ligger latent i cellkärnan, så 

kallade endogena virus. Detta virus har funnits så länge man 
vet och det har aldrig gett upphov till sjukdomar. När man 
började tala om att använda grisorgan för transplantation 
till människa påpekade forskare att dessa virus skulle kun-
na aktiveras efter transplantationen, och patienten skulle då 
kunna drabbas av en ny virussjukdom. Om så skedde skulle 
också patientens anhöriga, och vårdpersonal kunna bli smit-
tade, och i värsta fall skulle en epidemi kunna uppkomma.

»  För närvarande arbetar 
man med att föra in mänsk-
liga gener på grisar för att 
på det sättet minska risken 
för avstötning.«

 ➝

Dr CG Groth tillsammans med tre barn som var de första patien-
terna som genomgick en lyckad levertransplantation i världen i 
Denver, USA år 1967.
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– Under senare år har man studerat dessa endogena virus 
i detalj och man anser nu att risken är mindre än vad man 
först trodde, säger Groth.

– När det blir aktuellt att transplantera organ från gris till 
människa måste patienterna dock följas upp mycket nog-
grant med tanke på den eventuella risken för nya infektio-
ner, fortsätter han.

Den tredje bromsande faktorn är rädslan för det okända. 
Många tycker att transplantation från djur till människa stri-
der mot naturen, och att man experimenterar på sjuka män-
niskor. Liknande invändningar hördes också för 30–40 år se-
dan då man gjorde de första försöken att transplantera njure, 
lever och hjärta från en människa till en annan. Men när det 
visade sig att människor kunde bli helt friska efter transplan-
tation blev verksamheten accepterad.

Thomas Starzl sade för ett tjugotal år sedan att »erfaren-
heten har lärt oss att det som var omöjligt igår, och som är 
knappt utförbart idag, förmodligen är rutin imorgon«. Kan-
ske görs det första försöket med transplantation från gris till 
människa om 3–4 år. Det kommer sedan att ta ytterligare flera 
år innan sådana transplantationer kan göras rutinmässigt.

Som professor emeritus fortsätter Carl-Gustav Groth att ar-
beta med transplantationsfrågor. Han är speciellt intresse-
rad av transplantation av insulinproducerande cellöar som 
ett sätt att bota diabetes. Sedan slutet av 90-talet görs sådana 
transplantationer vid flera sjukhus i Sverige, bland annat på 
Huddinge Sjukhus. Cellöarna sprutas in i venen som går till 
levern, och cellerna kan där börja producera insulin. Cellerna 
kommer från bukspottskörtlar från avlidna personer.

Ett antal patienter har kunnat sluta med insulininjektio-
ner efter sådan celltransplantation. 
I andra fall har man inte lyckats upp-
nå detta. Det finns flera tänkbara för-
klaringar till detta: för lite celler har 
transplanterats, patienterna har ut-
vecklat insulinresistens, dessutom är 
en del av de immunosuppressiva läke-
medlen, till exempel cyklosporin, blod-
sockerhöjande.

– Vi vet att det finns ett mycket stort antal patienter med di-
abetes i världen och vi kan inte räkna med att det skall finnas 
tillräckligt med öar från avlidna människor för att behandla 
alla dessa patienter säger Groth. 

Ett alternativ skulle då vara att transplantera insulinpro-
ducerande celler från gris till människa. Redan för 15 år se-
dan gjorde man på Huddinge Sjukhus ett försök. Tio njur-
transplanterade diabetiker, som redan hade behandling med 
immunosuppressiva medel, transplanterades med insulin-
producerande celler framställda från grisfoster. Det visade 
sig då att griscellerna kunde överleva i människokroppen, 
men de kunde inte producera tillräcklig med insulin för att 
bota patientens diabetes.

Sedan några år tillbaka är professor Groth expert i trans-
plantationsfrågor vid världshälsoorganisationen, WHO. När 
vi träffas för intervjun skall han resa till Slovenien där repre-

sentanter för alla de länder som tidigare 
ingick i Sovjetunionen skall diskutera 
sina erfarenheter med transplantatio-
ner. Eftersom WHO är ett FN-organ är 
alla länder skyldiga att vara med. 

Groth berättar om ett tidigare sådant 
möte i Manilla i Asien.

– Där deltog en representant från lan-
det Papau-Nya Guinea. Han berättade att i hans lilla land 
fanns det 24 folkslag, och »alla ogillade varandra«, så där 
hade man stora problem med organdonationer.

Utöver sitt engagemang i WHO är Carl-Gustav Groth gäst-
professor vid universitet i Changsha i Kina, och vid Pittsburgh 
universitet i USA. Han besöker dessa universitet ett par gång-

er varje år.
– Det är stimulerande att som pensio-

nerad professor på detta sätt delta i ut-
vecklingen, säger han. ■

text av Anna-Lena Byström
arkivfoton av CG Groth

» Erfarenheten har lärt oss 
att det som var omöjligt 
igår, och som är knappt ut-
förbart idag, förmodligen är 
rutin imorgon«

Carl-Gustav Groth är expert i transplantationsfrågor vid världshäl-
soorganistationen WHO
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Flertalet patienter med kronisk njursvikt 
behandlas för anemi. Sjuksköterska Matil-
da Appelgren har tittat på livskvalitets-
förändring hos patienten samt förslag på 
omvårdnadsåtgärder i samband med anemi-
behandling. Här nedan presenteras en sam-
manfattning av hennes C-uppsats, utförd 
på Institutionen för omvårdnad vid Karo-
linska Institutet 2005. 

Idag är förbättrad livskvalitet en väldokumenterad följd 
av ett högre blodvärde. Enligt Svensk Njurmedicinsk Fören-
ings riktlinjer för njursjuka rekommenderas ett blodvärde 
mellan 110–130 gram per liter för patienter med hemodialys-
behandling (1). Detta kräver ofta behandling av erytropoetin 
och järn. För att anemibehandlingen 
ska bli så effektiv som möjligt förutsät-
ter det bland annat effektiv dialys, gott 
nutritionsstatus, frånvaro av infektion 
samt behandling av en eventuell sekun-
där hyperparathyreoidism.

Dialyssjuksköterskan har en optimal 
roll för att följa upp och utvärdera pa-
tientens anemibehandling genom sin 
kontinuitet med patienten. Genom regelbundna samtal med 
patienten planeras och dokumenteras patientens vård och 
omvårdnad. I dessa möten noterar sjuksköterskan föränd-
ringar i patientens välmående och omvårdnadsstatus upp-
dateras.

Syftet med studien var att beskriva på vilka sätt livskvali-
tet förbättras hos patienter i hemodialys vid anemibehand-

FÖLJA PATIENTENS 
LIVSKVALITET
SjuKSKöTERSKANS RoLL vID ANEMIbEHANDLING:

ling. Vidare var syftet att beskriva de omvårdnadsåtgärder 
som kan bidra till effektivare anemibehandling och därmed 
möjliggöra för förbättrad livskvalitet till patienter i hemodi-
alys. Studiens metod är en litteraturstudie. Analys av 16 ve-
tenskapliga artiklar genomfördes. 

I nuläget finns det mycket få randomiserade studier där 
omvårdnadsåtgärder i samband med anemibehandling till 
patienter i hemodialys är utvärderade. Denna litteraturstu-
die visar däremot att det finns teorier om att införandet av 
en anemiansvarig sjuksköterska (som registrerar, identifie-
rar och överrapporterar data gällande anemi) skulle kunna 
förbättra anemibehandlingen för den enskilde patienten och 
därmed verka för förbättrat välmående och ökad livskvali-
tet. 

Resultatet beskriver att anemibe-
handling och det resulterande ökade 
blodvärdet förbättrar patientens livs-
kvalitet på flera olika sätt. De mätbara 
förbättringarna som sker är ökning av 
fysisk förmåga, mer energi och därmed 
minskad upplevd trötthet, förbättrad 
kognitiv förmåga, förbättrade sociala 

relationer, ökad sexuell förmåga, minskade depressionsbe-
svär, minskad känsla av frustration samt förbättrad sömn. 

De omvårdnadsåtgärder som presenteras utifrån studiens 
resultat är; att utföra säker och adekvat anemibehandling, 
individuell vårdplanering och samordning, identifiering av 
anemi, initiering av anemibehandling, patientutbildning 
samt förebyggande arbete. 

Litteraturstudiens resultat belyser att sjuksköterskans om-

» Dialyssjuksköterskan har 
en optimal roll för att följa 
upp och utvärdera patien-
tens anemibehandling «
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vårdnadsåtgärder vid vård av hemodialyspatienter med ane-
mi och med anemibehandling är betydelsefulla. De flesta för-
fattarna talade för att sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder 
är att övervaka, observera och rapportera förändringar hos 
patienten. Uppföljning, samordning och dokumentation är 
förslag på omvårdnadsåtgärder som kan bidra till effektivare 
anemibehandling. Dessa åtgärder kan också möjliggöra för 
sjuksköterskan att arbeta förebyggande i samband med ane-
mibehandling. Litteraturen föreslår även att sjuksköterskan 
tillsammans med patienten ska genomföra patientundervis-
ning och ansvara för patientens individuella vårdplanering. 

På vilka områden upplevde patienten störst förbättring? 
Den upplevda tröttheten och sociala relationer visade sig 
vara de livskvalitetskategorier där patienten noterade tydli-
gast förbättring. Vid upplevd trötthet känner sig patienten 
svag, har dåligt med energi och känner sig utsliten, trög och 
sömnig. Sociala relationer beskrivs som hur nöjd patienten 
är med sitt privata liv, känslan av att vara beroende av andra 
samt bristen på frihetskänsla. Även begränsningar i att kun-
na sköta sitt hem och upplevelsen av transporterna till och 
från dialysavdelningen påverkar kategorin sociala relationer 

(2). Varför påverkas just upplevd trötthet och sociala relatio-
ner mest? Kan det vara så att dessa förändringar är lättast 
att identifiera eller är dessa två områden de viktigaste för pa-
tienten? Min teori är att dessa måste vara de mest centrala i 
patientens liv. Förbättring av dem sprider sig som ringar på 
vattnet och får positiva effekter på många plan. Sannolikt le-
der detta till förbättringar på andra områden hos patienten 
som till exempel minskade symtom i depression och mins-
kad upplevelse av frustration. 

»Säker och adekvat anemibehandling« är den omvårdnads-
åtgärd som presenteras av alla artikelförfattare i litteratur-
studien. Det är tydligt att detta är sjuksköterskans ansvars-
område. Dialyssjuksköterskan ansvarar för att administrera 
ordinerade läkemedel. Genom korrekt hantering av läke-
medlet ser sjuksköterskan till att patienten tillgodogör sig 
ordinerad dos och verkar för en komplikationsfri anemibe-
handling. För att detta skall uppnås krävs det kontinuerlig 
fortbildning till dialyssjuksköterskor som arbetar med ane-
mibehandling. 

Artikelförfattare från USA, England och Spanien menar 
att sjuksköterskan ska ha möjlighet att identifiera behov av  ➝
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och att initiera anemibehandling, vilket inte är vanligt fö-
rekommande för dialyssjuksköterskor i Sverige. Här är det 
läkaren som ansvarar för att identifiera behov av och som 
beslutar om behandling till patienten. En verksamhetsnära 
anemiansvarig sjuksköterska skulle kunna verka för snabb 
uppföljning av behandlingsresultat samt kunna anpassa 
anemibehandlingen utifrån den enskilde patienten. Var-
je patient bedöms då av sjuksköterskan utifrån ålder, livs-
stil, hjärt- och kärlsjukdomar och många andra parametrar. 
Med hjälp av denna status utformas sedan den individuella 
anemibehandlingen. I och med detta sätt att arbeta skulle 
fluktuerande hemoglobinvärden kunna förhindras och då-
lig respons på erytropoetinbehandling motverkas. Dessutom 
möjliggör detta till en kostnadseffektivitet och inte minst 
förbättrar vi för patienten.

I litteraturstudien framkom även resultat som tonar ned 
betydelsen av effekten av ökat blodvärde på livskvalitet. Det 
finns komplikationer som trombos i fistel eller graft och högt 
blodtryck registrerade i samband med anemibehandling och 
därmed högt blodvärde. 

Slutsatsen är att när patienten med hemodialysbehand-
ling får förbättrat blodvärde minskar patientens upplevelse 
av trötthet och hans sociala relationer förbättras. I och med 
detta ökar patientens självständighet. Med förbättrat blod-
värde orkar patienten engagera sig i sin sjukdomssituation 
och vara delaktig i sin hemodialysbehandling. All sjukvårds-

personal bör vara medveten om anemins konsekvenser samt 
hur en korrekt anemibehandling påverkar patienten och 
dess livskvalitet. Genom regelbundna rapporter från aktuell 
omvårdnads- och medicinsk forskning kan kunskap inhäm-
tas och spridas till hela vårdteamet. Det finns behov av fort-
satt forskning inom arbetets problemområde. Som följd av 
uppsatsens resultat prövas just nu omvårdnadsåtgärden »in-
dividuell anemibehandling« som ett vårdutvecklingsprojekt 
i tolv månader på dialysmottagningen öst, Karolinska univer-

sitetssjukhuset i Solna. ■

text av Matilda Appelgren, legitimerad sjuk-

sköterska, Dialysmottagningen a14: Karolinska 

universitetssjukhuset, solna

matilda.appelgren@karolinska.se
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hjalpmedel/riktlinjer_uremi.pdf

2. laupacis, a., Muirhead, n., Keown, p., & Wong, c. (1992). A Di-
sease- Specific Questionnaire for Assessing Quality of Life in 
Patients on Hemodialysis. nephron, Vol. 60, s. 302-306. Öns-
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Vid SNSFs årsmöte i Stockholm i maj valdes det in nya re-
presentanter till styrelsen. Dessa personer ansvarar och dri-
ver nu SNSF föreningsfrågor framåt. Har du som medlem 
frågor och önskemål kontakta dem så är de behjälpliga. 
Från och med detta år har styrelsens medlemmar ansvar 
för kontakten med varsin arbetsgrupp, vem som ansvarar 
för vilken grupp framgår nedan.

Anna Hallberg Karlsson: Arbetar som Ure-
mikoordinator på njurmedicinska enheten i 
Norrköping och är invald som suppleant i sty-
relsen. Anna är kontaktperson till Nutritions-
gruppen samt PD gruppen. 
E-post: anna.hallberg-karlsson@lio.se 

Ewa Knutson: Restokig kassör (bilden är från 
resa på Grönland) som jobbar på dialysav-
delning på NÄL sedan några år. Ewa sköter 
även föreningens medlemsregister. Hon har i 
många år också arbetat med bokföring på re-

visionsbyrå vid sidan av sjuksköterskearbetet. Ewa är kon-
taktperson till Accessgruppen E-post: ewa@knutson.nu

Marie Lindelöf-Wastesson, invald som sekre-
terare 2005, arbetar på HemHemodialys en-
heten i Linköping, en verksamhet som hon 
startade år 2000. Idag finns Hemhd på Garni-
sondialysen, en lättvårdsavdelning som lig-
ger utanför sjukhuset. Här finns tillgång till 

självdialys, HemHD och PD. Tidigare jobbade Marie på Lin-
köpings dialysavdelning där hon anställdes 1985. Marie är 
kontaktperson till Hem-hd-gruppen .

Marie’s motto: Att inget är omöjligt och att allt går att 
lösa! Det känns både kul o hedrande att ha fått ett uppdrag i 
SNSF, menar Marie.  E-post: marie.lindelof-wastesson@lio.se  

Agneta Pagels, vice sekreterare, arbetar med 
forskning, kvalitetssäkring och vårdutveck-
ling på njurmedicinska mottagningen vid 
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Ut-
över detta arbetar hon även en del med un-

dervisningen på sjuksköterskeprogrammet vid KI. Agneta 

DET ÄR VI SOM ÄR  
SNSF:s  STyRELSE

har tidigare arbetat på SöS hemodialysavdelning och njur-
medicinsk vårdavdelning på Huddinge Sjukhus. Agneta 
är kontaktperson till Uremikoordinatorsgruppen E-post:  
agneta.pagels@karolinska.se

Susanne Lidén, vice ordförande sedan 2001, 
arbetar som vårdchef på Njurmedicinska 
vårdenheten i Skövde, och är styrelsens kon-
taktperson mot Dokumentationsgruppen. 
E-post: susanne.liden@vgregion.se

Lena Martin, suppleant, arbetar som chefsjuk-
sköterska på Dialysen, Njurmedicinska klini-
ken, Danderyds sjukhus AB. Hon har arbetat 
inom njurmedicin i 20 år och började njur-
banan på dialysen, DS, som då hade 6 platser 

men idag har utökats till 29 platser. På 90 talet arbetade 
Lena inom »industrin«, Prevancure AB och Althin Medical 
AB. Hon brinner för att utveckla vården för de njursjuka 
genom att jobba med organisations och kompetensutveck-
ling. Lena menar att vårdens utveckling i allra högsta grad 
måste ske i samverkan. Dels måste vi lära oss att tillvarata 
patientens kompetens och dels måste vi lära oss att arbe-
ta mycket mer tvärprofessionellt. Hon hoppas kunna bidra 
till en fortsatt positiv utveckling av SNSF. Lena är kontakt-
person till utbildningsgruppen. 
E-post: lena.martin@ds.se

Marie Nykvist, ordförande i föreningen sedan 
årsmötet i år och återkommande skribent på 
SNSF-sidan i Dialäsen. Marie arbetar sedan ett 
par månader som avdelningschef på dialysav-
delningen i Trelleborg som till hör Kliniken 

för njumedicin och transplantation i Malmö. Dessförin-
nan var hon anställd som enhetschef på Njurmedicinska 
enheten i Hässleholm i tre år. Innan dess arbetade Marie 
som sjuksköterska på hemodialysavdelningen, Njurmedi-
cinska kliniken i Lund. Under de 18 åren där arbetade hon 
också som instruktionssjuksköterska och gick sedan vida-
re med att arbeta med verksamhetsutveckling. 
E-post: marie.nykvist@skane.se
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SNSF

bli medlem i SNSF
bli medlem i svensk nefrologsjuksköterskeförening! Med-
lemsavgiften är för a-medlem (sjuksköterska som arbetar 
inom njursjukvården) 140 seK/år.  
b-medlemmar betalar 80 seK/år (sjuksköterska som ar-
betar inom industrin). som medlem får man sitt eget exem-
plar av tidningen Dialäsen och en fin medlemsnål. avgiften  

 
sätts in på postgirokonto: 491 94 06-1. ange namn, adress 
och arbetsplats. 
Vid utebliven tidning eller ny adress kontakta 

Ewa Knutson, e-post: ewa@knutson.nu

Mer information finner du på: www.snsf.nu 

Efter att ha läst protokoll från styrelsemöten och års-
möten samt en del andra handlingar kan jag inte vara an-
nat än imponerad av SNSF:s utveckling. Samtidigt ser jag 
också att frågorna vi fokuserat på under åren ändrats vil-
ket är naturligt. Tiderna förändras och vi med dem.

Till följd av dessa förändringar har vi i styrelsen bör-
jat fundera över våra stadgar. Vad är det egentligen de 
säger och gör vi vad de säger? Vi ska driva »utbildnings-, 
säkerhets-, ansvars- och personalfrå-
gor inom området transplantation, 
njurmedicin och dialyssjukvård.« 
Vad menar vi med det? 

Ingenting nämns om samarbete 
med andra föreningar och inget hel-
ler om att utveckla vården för de njursjuka. Dessa frågor job-
bar vi med även om de inte nämns i stadgarna och det kan-
ske inte spelar någon roll, eller gör det? Borde vi inte kunna 
ersätta »inom området transplantation, njurmedicin och di-
alyssjukvård« med »inom området njurmedicin«? För det är 
väl det allt är, vi avser ju inga andra transplantationer?

Vilka frågor tycker ni vi ska fokusera på; utbildning, 
säkerhet, kontakter med andra föreningar, utveckling av 
omvårdnad eller helt andra frågor? När det gäller utbild-
ning, ska vi lägga kraft på formella utbildningar eller ska 
styrelsen tillsammans med sponsorer driva enstaka kurs-
tillfällen? Säkerhet, vad menar vi med det? Medicin tek-
nisk säkerhet eller vad? Är det så att vi kanske ska samarbe-
ta med SAMTIT (Svensk Användareförening för Medicinsk 
Teknik och –IT).

Kontakt med andra föreningar – nationellt, nordiskt, 
europeiskt eller internationellt – vad är syftet med det? 
Att lära nytt, delge kunskap, utveckla omvårdnaden, bilda 

nätverk eller vad? Om det är ny kunskap vi är ute efter då 
är det kanske ANNA (American Nephrology Nurses Society) 
vi ska samarbeta med?

Ja det finns många viktiga frågor men jag känner ändå att 
vi måste försöka renodla vårt arbete. Blir vi för breda är det 
risk att vi bara krafsar på ytan i många frågor. Eller är det 
kanske det vi ska göra, jag kanske blir för ambitiös? Fören-
ingsarbetet kan inte ta för mycket av vår tid så det gäller att 

hitta en balans i vad som är bra och vad 
som är utomordentligt viktigt.

Samarbetet med industrin nämns 
ingenstans men är ändå påtagligt. 
Vad vill vi med det och vad vill indu-

strin ha ut av oss och hur behåller vi vår neutralitet mot 
industrin? Vilken industri ska vi fokusera på, de som beta-
lar bäst eller de som tar fram de bästa produkterna eller 
vad? Skriv gärna till mig även ni som representerar indu-
strin och tala om vad ni tycker. 

Jag hoppas verkligen på att ni stormar mig med mail 
med era synpunkter. Vi i styrelsen anser att vi ska värna 
om medlemmarnas intressen men då måste vi veta vad ni 
tycker. Mitt i alltihop börjar jag fundera på om det är någ-
ra som läser min krönika, jag som tycker den är så viktig. 
Jag får hoppas att ni läser och att ni tar er tid att skriva till 
mig. Styrelsens engagemang är viktigt men vi är inte myck-
et utan er medlemmar. ■
Marie Nykvist, marie.nykvist@skane.se 

ordförande i svensk nefrologsjuksköterskeförening

Från och med 2007 kommer de som inte betalat medlemsavgiften 

till den 31/1 att tas bort från medlemsregistret. Det innebär att de 

inte får Dialäsen förrän medlemsavgiften betalats in.

Läser ni vad jag skriver?

»  blir vi för breda är det risk 
att vi bara krafsar på ytan i 
många frågor. «

DIALÄSEN 6.2006 2�
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Efter några välkomstord av föreningens president Althea 
Maahon höll Professor Luis Miguel Ruilope en förläsning 
om »Prevention of Renal Disease, the first step in cardio-vas-
cular Protection«. Därefter fick vi luta oss tillbaka och vila 
våra ögon på en grupp fantastiska dansare från Ibérca de 
Danza Company som övertog scenen med spansk modern 
dans baserad på den traditionella flamencon och tangon. 

Föreläsningar, paneldiskussioner och workshops fortsatte 
sedan parallellt i tre dagar med varierande innehåll och nivå. 
Antalet inskickade abstract fortsätter att öka. I år var det över 
200 stycken abstracts som skickats in och av dem godkändes 
96 och presenterades som posters. Ett antal gästföreläsare var 
också inbjudna och med stor glädje kan jag berätta att Sveri-
ge representerades av Naomi Clyne, verksamhetschef i Lund, 
och Susanne Heiwe, sjukgymnast från Karolinska institutet. 
Båda bjöd på uppskattade föreläsningar om vikten av träning 
för personer med njursvikt med en härlig respons från publi-
ken. Efter utvärderingen visade det sig att dessa två föreläs-
ningar hade röstats fram bland de tio bästa.

Kongressens vinnande manuskript var skrivet av 1) Christ-
offer Duncan, England An exploratory study of patients’ feelings 
asking healthcare professionals to wash their hands prior to a clin-

ical procedure and the influence that MRSA status and access to pa-
tient information may have on this. 2) Nick Polaschek, New Zee-
land Clinical attitudes towards home dialysis therapy. Två ämnen 
som även är aktuella i Sverige.

Vinnande posters blev 1) ett nefrologteam från Holland 
med ämnet Prevention of cardiovascular disease and decrease of re-
nal dysfunction in patients with CKD with the aid of nurse praction-
ers. 2) ett team från England Calciphilaxis – Calcific uremic arteri-
olopathy – causing infarction of subcutis and skin: a case study.

EDTNA/ERCA’s stipendiet sponsrades av Baxter och gick till 
Ann-Christin Karlsson från Visby, för Sveriges bästa inskicka-
de abstract Living with automated peritoneal dialysis.

Konferensen avslutades av professor Suhail Ahmad, Kana-
da som diskuterade framtiden och ersättandet av dialysma-
skinen med en tablett!

Nästa år ses vid i Florence den 15–18 september - temat blir 
då Managing the Complications of Chronic Kidney Disease. Ab-
stract ska vara inskickade senast den 14 februari, 2007. För visst 
har vi väl kunskaper och erfarenheter att dela med oss av?! ■

text Eva-Lena Nilsson, Key Member eDtna/erca

Foto Gunnar Malmström, se flera foton på www.edtna-erca.org 

Europamöte med 
fokus på prevention

Föreningen EDTNA/ERCA höll sin 35:e internationella konfe-
rens i Madrid med tema »Prevention, Care and Management of 
Renal Disease« och lockade nästan 2500 deltagare från olika 
delar av världen.

Professor Suhail Ah-
mad, Kanada som dis-
kuterade framtiden och 
ersättandet av dialysma-
skinen med en tablett!
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Konstnär vid Placa 
de Major i Madrids 
»gamla stan«.

Våra nyckelpersoner i EDTNA/ERCA; 
Eva-Lena Nilsson, Sverige; Maria Fettouhi, 
Danmark; Hilde Irene Langmo, Norge

Susanne Lidén från Skövde var med 
som sjuksköterska vid jordbävningska-
tastrofen i Marmaris i Turkiet 1999. Här 
i samtal med professor Sukru Sever 
som ledde räddningsteamet i Turkiet.

Peter Franke och Göran 
Windh, MTF-D, provar dialys-
stolar på utställningen.
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Vid årets edtna/erca-kongress hade ingenjörerna en 
egen session om vattenrening. Doktor Nick Hoenich från 
England talade om vad man skall tänka på när man kö-
per en ny vattenreningsanläggning: Cellulosamembran 
är ingen bra barriär mot endotoxiner, 
utan man bör välja ett modernt filter 
som tål hetdesinfektion, stora kolfil-
ter är bättre och billigare än små, och 
aluminiumvärdet efter RO skall vara 
< 1.0 umol/l. Annars kan hemoglobin-
värdet påverkas negativt. CRP-värdet 
är en markör för inflammatoriska 
processer i blodet och bör mätas re-
gelbundet. Ray James från London ta-
lade om vilken miljöpåverkan dialys 
har. Han studerade bland annat koldioxidutsläpp i sam-
band med leverans av dialysprodukter och vattenförbruk-
ning vid dialys. Slutsatsen var att hemdialys sliter min-
dre på miljön. Mathiew Reynolds från Charles River Lab 
i England visade enkla odlingsplattor som dialyspersona-
len själva kan odla på.

Utställningen var en besvikelse. Ingen tillverkare visade 
dialysmaskiner, utan det mest »tekniska« var dialysstolar.

Peter Stockman, ingenjör i Belgien, föreläste om sitt del-
tagande i Renal Disaster Relief Task Force som rycker ut 
vid stora olyckor runt om i världen. Han visade bilder och 
en poster om arbetet i det jordbävningsdrabbade Pakistan 
hösten 2005. Professor Sukru Sever från Turkiet beskrev 
vilka skador som drabbar människor vid jordbävningska-
tastrofer. Crush syndrom innebär krosskador på musk-
ler och vävnader, och det orsakar höga kreatininvärden. 

Compartment syndrom innebär att njurarna slutar fung-
era eftersom blodflödet genom dem är för lågt på grund 
av lågt blodtryck. När njurarna slutar arbeta kan kalium-
värdet stiga över 10 mmol/l vilket är ett dödligt tillstånd. 

Första hjälpen till människor som 
fastnat under rasmassorna är vätske-
tillförsel, cirka 1 liter koksalt per tim-
me. Susanne Lidén från Skövde var 
med som sjuksköterska vid jordbäv-
ningskatastrofen i Marmaris i Turki-
et 1999. Även det räddningsteamet 
leddes av professor Sukru Sever.

Dialysteknikergruppen som be-
stod av fyra ingenjörer träffades och 

påbörjade planeringen för nästa års kongress i Florens. Vi 
kommer att presentera ett heldagsprogram för ingenjörer 
nästa år som vi hoppas kommer att locka fler dialysingen-
jörer från Sverige, i år var vi fyra personer från Sverige. Pe-
ter Franke, Göran Windh, Åke Wallenbert och jag repre-
senterade MTF-D på kongressen. Vi diskuterade också en 
utbildning i Europa som följer EDTNA-ERCA’s Core Curricu-
lum för dialysingenjörer. Planen är att leta fram lämplig 
kurslitteratur för egna studier. Det fanns en distansutbild-

ning vid University of London, men ty-
värr är den kursen nerlagd på grund av 
för få sökande.

» När njurarna slutar arbe-
ta kan kaliumvärdet stiga 
över 10 mmol/l vilket är ett 
dödligt tillstånd.  Första 
hjälpen till människor som 
fastnat under rasmassorna 
är vätsketillförsel, cirka  
1 liter koksalt per timme.«

Turkiska och pakistanska  
katastroferfarenheter 

MTF-D

text Gunnar Malmström, enhetschef 

Mta, Danderyds sjukhus ab samt ord-

förande i svensk Förening för Medicinsk 

teknik och Fysik-dialys www.mtfd.se
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På gång
MtF-d medlemmar: regionmöte i stockholm för dialysin-
genjörer 2007-02-08. Vi har föreläsningar dag 1 på region-

mötet. anmälningsblanketter finns på www.ds.se/njur. Det 
är samma kostnad om man deltar en eller två dagar. MtF-D 
programmet finns på www.mtfd.se
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buD-
KAvLEN

Så här beskrev han med egna ord vad som hände den tred-
je september 1946:

»Vi fick slutligen tillstånd att behandla en patient som var 
i sådant tillstånd att åtgärden inte kunde medföra skada. Det 
var en redan döende medvetslös man med kronisk njursjuk-
dom, total njursvikt, stendammslunga och utbredd lungin-
flammation.

Vi kunde börja förberedelserna efter arbetsdagens slut och 
efter midnatt starta sex timmars dialysbehandling, som en-
ligt protokollet avslutades klockan 07.20.

Sängen och den monterade apparaten ställdes på ett långt 
bord i ett laboratorium. Apparaten måste stå högt. Vi hade 
ingen pump. Vid byte av dialysatvätska under behandling-

I början av september firade vi på dialysen att det var 60 år sedan den första dialysbe-
handlingen utfördes i Lund. Man kan undra vad professor Nils Alwall hade sagt om han 
hade sett dagens dialysvård i Lund.

Dialysvården i Lund  
– igår, idag, imorgon

ens gång tömdes apparatens glasburk genom en sughävert i 
en hink på golvet och ny vätska hälldes i.

En kirurg lade in kanylerna i blodkärlen på patientens un-
derarm. Visserligen gavs lokalbedövning, men det behövdes 
egentligen inte. Den medvetslöse reagerade inte på stick.

Den sjuke lyftes upp i sängen och de till kanylerna anslut-
na slangarna kopplades till apparaten. Omloppet började. 
Blodet i cellofanslangen lyste rött i glasbehållaren. Allt fung-
erade som planerat och fortlöpande laboratorieprov visade 
tillfredsställande dialysutbyte. Urinförgiftningen minskade. 
Regelbundna injektioner av heparinlösning i slangsystemet 
höll blodet flytande.

Efter avslut tog kirurgen bort kanylerna från patientens  ➝
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beredskap i hemmet lördag eftermiddag till söndag kväll.
Sedan 1971 erbjuder vi även nattdialys. 
Vår primära uppgift på Blocket är att behandla kroniskt 

njursjuka i behov av dialys, men vi bedriver också en stor akut 
verksamhet där vi servar dels sjukhusets intensivavdelning-
ar, och dels de mindre länssjukhusen. Dessutom behandlar vi 
patienter i behov av plasmaferes- och protein A-behandling.

Vi hjälper också hematologen och onkologen med att an-
lägga femoraliskatetrar på patienter som skall genomgå pe-
rifer stamcellsskörd på blodcentralen.

Som en av få dialysavdelningar i landet behandlar vi också 
barn i hemodialys. För närvarande har vi en flicka född 2000 
som kommer för HDF-behandling fem dagar i veckan. Sedan 
drygt ett år tillbaka får hon sin behandling via en AV-fistel, det 
fungerar alldeles utmärkt!

Filialen
Den 2:a januari 2006 invigdes dialysavdelningen Filialen 
som just är en filial (= son) till Blockets dialys. Här bedrivs 
hemodialys måndag – lördag dagtid. De patienter som får 
sin behandling här ska vara i mindre behov av andra om-

arm och sydde ihop såren. Patienten återfördes till sitt sjuk-
rum, omedveten om vad som försiggått. Vi tyckte oss kunna 
notera en viss förbättring av det allmänna tillståndet men 
kortvarig. Kanske ökade livslängden något. Patienten avled 
följande dygn«. (Alwall N, Konstgjord njure – Babels torn, 
1984).

Nu, 60 år senare, kan vi lugnt konstatera att utvecklingen 
verkligen gått framåt!

Njurkliniken på Universitetssjukhuset i Lund består i dag 
av två dialysavdelningar, Blocket och Filialen, samt en vård-
avdelning, njurmottagning och en hemdialysavdelning som 
även ansvarar för CAPD och självdialys.

Dialysavdelningen Blocket
Här förfogar vi i skrivande stund över 17 vårdplatser. Den to-
tala kapaciteten för antalet kroniska dialyspatienter är 54. 
Varje sjuksköterska ansvarar i regel för högst två patienter 
per dag eftersom vårdtyngden är generellt högre än på Fili-
alen. 

Verksamheten är schemalagd och bemannad från söndag 
kväll till lördag eftermiddag. Två sjuksköterskor har sedan 

Vår yngsta patient i dialys.



vårdnadsinsatser utöver dialys. Varje sjuksköterska ansva-
rar för 2–3 patienter per dag. Eftersom personaltätheten 
är begränsad på lördagar har en sjuksköterska beredskap i 
hemmet mellan 07.00–09.00. Denna åtgärd underlättar för 
sjuksköterskorna vid eventuell sjukvakans lördag morgon.

De totalt 36 patienter som får dialys på Filialen har möj-
lighet att börja sin dag med gymnastik i vår nya träningslo-
kal. Många patienter uppskattar de individuella träningspro-
gram som våra sjukgymnaster utarbetar.

När Filialen byggdes iordningställdes ett isoleringsrum 
med kravspecificerad ventilation. På så sätt kan alla patienter 
som varit utomlands få sin dialys här även om svar på MRSA/

VRE odlingar inte är klara. Tidigare fick dessa patienter dialy-
seras på infektionskliniken i väntan på provsvar.

Samarbete mellan enheterna
Våra visioner gäller främst samarbetet mellan de två dialys-
avdelningarna, Blocket och Filialen. Vi strävar efter ett lik-
artat arbetssätt på båda avdelningarna även om verksamhe-
terna skiljer sig åt som vi beskrivit ovan. Som exempel kan 
nämnas att vi har samma chef, dokumenterar i samma da-

tajournal, har gemensamma PM samt arbetar enligt model-
len med patientansvarig läkare och kontaktsjuksköterska 
för varje enskild patient. Vinsterna med detta likartade ar-
betssätt är att vi då kan nyttja både patientplatser och per-
sonalresurser på ett optimalt sätt. Vi, avdelningsansvari-
ga sjuksköterskor, står i daglig kontakt med varandra för 
att samordna våra planeringar på bästa sätt. Detta samarbe-
te underlättar tillexempel vid sjukvakanser och brist på pa-
tientplatser.

Några sätt att öka »vi-känslan« mellan avdelningarna är 
att ordna gemensamma utbildningstillfällen, arbetsgrupper 
och diskussionsgrupper.

Det finns mycket att jobba med framöver och vi ser förde-
lar och vinster med detta arbetssätt mellan två dialysavdel-
ningar.

Nu skickar vi vidare Budkavlen till Trelleborg! ■

text Christel Persson, avdelningsansvarig sjuksköterska, dialysavdel-

ningen blocket och Pia Andersson, avdelningsansvarig sjuksköter-

ska, dialysavdelningen Filialen, lund.

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

Reagensstickorna förvaras i rumstemperatur. Enkelt handhavande. Analyserna ger svar 

inom 1/2 minut.

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

tion av dialysapparater och vattenrenare.

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

rar blod och proteinläckage i dialysfiltret.

WaterSoft används för kontroll av avhärdare för RO.

Herbahealth

Björkholmsv. 214

132 52 Saltsjö-Boo, Sverige

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

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

» Några sätt att öka ’vi-känslan’ mellan 
avdelningarna är att ordna gemensam-
ma utbildningstillfällen, arbetsgrupper 
och diskussionsgrupper.«

– Vi ser fördelar med att arbeta gemensamt för våra två dialysav-
delningar menar Christel Persson och Pia Andersson.

buD-
KAvLEN
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Friska vindar blåste över årets chefsdagar 
på Rånäs slott i Roslagen. Fokus låg på den 
kompetenta patienten och det nytänkande 
som krävs för att organisationen ska kun-
na stödja individens friska resurser istället 
för att »göra patienten sjuk«. Inspirerande 
föreläsare gav näring åt många nydanande 
diskussioner. 

De senaste 10–20 åren har njursjukvården fokuserat på 
att utveckla dialysteknik och transplantation. Betydligt 
mindre har handlat om hur patienten förbereds inför sin 
kommande dialysstart och ännu mindre har handlat om 
prevention. Det är dags att rikta fokus både mot att förhin-
dra och att fördröja dialysstart genom tidig upptäckt av 
njursvikt. Men om och när det väl är dags att påbörja dialys 
är det önskvärt att patienten är förberedd på ett sådant sätt 
att han över huvudtaget inte behöver passera en sjukhus-
bunden dialysavdelning. 

– Dialys ansågs som en intensivvårdsspecialitet under 60- 
och 70-talen men idag är det önskvärt att behandlingen är 
placerad så långt bort därifrån som möjligt. Behandlingen 
bör i så stor utsträckning som möjligt skötas av patienten 
själv, menar Stefan Jacobson, verksamhetschef vid njurmedi-
cinska kliniken, Danderyds Sjukhus i Stockholm. 

Dialyspatienter har hög mortalitet. I åldersgruppen 40–65 
år avlider 60 av 100 patienter inom en femårsperiod, jämför-
bart med patienter drabbade av kronisk myeloisk leukemi 
eller coloncancer. Många av dialyspatienterna lider av flera 
sjukdomar som bidrar till den höga dödligheten, och det är 
därför viktigt att inte bara fokusera på överlevnad utan se mer 
till patientens möjlighet att öka sin livskvalitet, trots dialys.

I Sverige är i princip alla hemodialysmottagningar (HD) be-
lägna på sjukhus med nära tillgång till medicinska resurser 
som till exempel intensivvård, röntgen och konsulter. Detta 
trots att de flesta patienter sällan behöver utnyttja den här 
formen av vård. En relevant fråga är däremot vad sjukvården 
signalerar till patienten när man 156 gånger om året låter 
honom åka taxi till ett sjukhus vars tunga resurser han kan-
ske alls inte behöver. 

Stefan Jacobson påtalar att Sverige är ganska unikt på det 
här planet. I många andra länder har man kommit mycket 
längre när det gäller att decentralisera dialysmöjligheterna. I 
Iowa USA har man till exempel en dialysmottagning i ett köp-
centrum, centralt beläget och med goda parkeringsmöjlighe-
ter för patienterna. Någon sjukreseersättning finns inte där. I 
Sverige betraktas det som en rättighet för alla, oavsett fysisk 
kapacitet, att åka taxi till sin behandling, en kostnad som 
bara i Stockholm uppgår till 20 miljoner om året. 

Det är alltså hög tid att även svenska patienter tillskrivs 

DIALäSENS CHEFSDAGAR 2006
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en högre egenvårdsförmåga än vad 
som ligger i vår långvariga passivi-
serande tradition. Under diskussio-
nerna framkommer att viljan till 
förändring finns och att mycket akti-
vitet redan är på gång i rätt riktning 
med bland annat självdialysmottag-
ningar. Vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna har pa-
tienterna till exempel möjlighet att boka in sina tider på så 
kallat tvättstugeschema. För närvarande innebär det att två 
platser är försedda med y-koppling så att maskinerna kan an-
vändas omlott och ibland även parallellt. På det ena tappstäl-
let delar tre patienter på tider om tre timmar fem gånger i 
veckan, och på det andra två patienter på fyra timmar gånger 
fyra per vecka. Patienterna bokar veckovis in de tider de öns-
kar dialysera. Här finns också en hemdialysmottagning där 
alltfler patienter nu tränas för att själva sköta sin behand-
ling i hemmet.

Men i den bästa av världar borde i stort sett all dialysverk-
samhet flytta ut från sjukhusen och betraktas som öppen-
vård. Kvar på sjukhusen borde endast några få temporära 
platser finnas för dem som akut är i behov av tyngre vårdin-
satser. Inom peritonealdialysbehandlingen (PD) finns lång er-
farenhet av att placera vården i patientens egen vardagsmiljö 
och ingen PD-läkare skulle väl anse att den ska ske på sjukhus 
annat än vid akut försämrade tillstånd.

– Vid Vanderbilt Clinic i USA, som är en av de mest fram-
stående dialysklinikerna i världen finns inte en enda patient 
som dialyserar kroniskt på sjukhus. Några dialysplatser finns 
på universitetssjukhuset för patienter som temporärt är i be-
hov av sjukhusets alla resurser vid olika komplikationer så-
som till exempel allvarliga infektioner, accessproblem med 
mera men för övrigt har man ett väl utbyggt system av satel-
litmottagningar som ligger ute i samhället, säger Stefan Ja-
cobson.

Av tradition är sjukvårdspersonal ofta benägen att snabbt 

sätta upp begränsningar när det istället 
borde förutsättas att alla har möjlighet 
att klara sin behandling. Undersökning-
ar har visat att majoriteten av alla pa-
tienter, upp till cirka 80 procent, har vil-
jan att sköta sin dialysbehandling själv 

(självdialys, såväl PD som HD). Stefan Jacobson berättar om 
aboriginerna i Australien, en befolkning som är drabbad av 
mycket njursjukdom. Det är ett förtryckt folk med utbredd an-
alfabetism, många är undernärda och barn som föds har ofta 
låg födelsevikt. Men trots detta har många av de patienter som 
har dialys någon form av självdialys i eller nära hemmet.

 Det finns egentligen hur många möjligheter som helst för 
att ge patienten förutsättningar för att upprätthålla så myck-
et som möjligt av sitt övriga liv trots dialysbehandling. Att 
sköta hela eller så mycket som möjligt av sin behandling själv 
innebär bland annat att man kan anpassa sina dialystider ef-
ter andra aktiviteter, ha olika dialystider varje vecka och att 
lättare kunna få gästdialys. Mycket av denna frihet har PD-
patienterna tillgång till sedan länge men ska det bli verk-
lighet även för HD-patienterna krävs ett betydligt mer flexi-
belt tänkande än vad man har idag. Till exempel behövs fler 
dialysmottagningar placerade ute i samhället, kanske utan 
fasta öppettider. Man kan också överväga att ge patienterna 
tillgång till mottagningen med eget passerkort och kanske 
möjlighet till internetbokning av dialystid.

Många patienter ligger redan i startgroparna, men när är 
personalen redo att släppa greppet? 

Vilka uppgifter som kan överlåtas till patienten i form av 
egenvård måste bedömas från fall till fall. Bedömningen görs 
av ansvarig läkare. Detsamma gäller behovet av utbildning 
och instruktioner. När det gäller egenvård används inte be-
greppet delegering.

Det är den som utbildar patienten som examinerar, men 
läkaren måste bedöma patientens lämplighet och detta ska 
regelbundet dokumenteras i journalen. Efter det att patien-

Helén Sandahl, från Värnamo sjukhus 
i pausen med Eva Forsell från Löwen-
strömska.

Mona Libot, SÖS, Marit Lundgren, Dan-
deryds sjukhus AB och Kerstin Karlsson, 
Kungsholmsdialysen.

Åsa Lundquist-Coey och Marie Nykvist
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ten undervisats och tränats är det 
viktigt att ett kontrakt eller körkort 
upprättas mellan patient, patien-
tansvarig läkare och den sjukskö-
terska som har tränat patienten. 
Ansvaret som läggs på patienten 
gäller dels handhavandet av appa-
raturen, dels själva behandlingen. Uppföljning bör 
ske inom individuella intervall och rutiner för rapportering 
av avvikelser ska finnas.

– Det spelar ingen roll vad dokumentet kallas men det ska 
tydliggöra vad patienten kan och vad åtar sig att ansvara för 
själv. Det ska innehålla klara riktlinjer som kan utvärderas. 
Och kom ihåg, man ska inte skriva det för myndighetens 
skull, säger Marita Calner, byrådirektör på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen anser att ett nationellt körkort för självdia-
lyspatienter är en god idé. Det skulle till exempel kunna un-
derlätta vid gästdialys.

För den här typen av avancerad egenvård finns inte så 
mycket föreskrifter men Marita Calner hänvisar bland an-
nat till SOSF 1996:9 Allmänna råd om personlig assistans och 
sjukvårdsuppgifter. I SOSFS 2001:17 finns Socialstyrelsens fö-
reskrifter och allmänna råd om delegering av läkemedels-
hantering och krav på dokumentationens utförande står i 
patientjournallagen (1985:562). Mer om patientsäkerhet kan 
läsas på Socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se/pa-
tientsakerhet. Här kommer en ny fallstudie att presenteras 
varje månad som kan ge tips om hur man kan tänka. En god 
idé är också att söka Socialstyrelsens föreskrifter på Socialsty-
relsens hemsida. Författningshandboken blir snabbt inaktu-
ell efter det att den tryckts.

Uppenbarligen sker stora förändringar i synen på patien-
ten och hans förmåga att ta ansvar för sin sjukdom och dess 
behandling. Carina Nildalen, sjuksköterska och grundutbil-
dad i kognitiv psykoterapi, har arbetat med patientens egen-
vård på olika sätt under 20 år.

– Tidigare gällde det att tekniskt utbilda patienten i hur 

man byter en PD-påse och sedan bocka 
av checklistor på vad han klarade. Nu 
vill vi hellre utveckla och stärka patien-
tens andra färdigheter, menar hon.

En strategi som är viktig är att leva i 
nuet. För patienten kan den förmågan 
vara viktig för att inte hamna i en enda 

lång väntan på att det är dags att starta i dialys till exempel. 
Vårt medvetande är ofta upptaget med tankar på antingen 
vad som har hänt eller vad som kommer att hända, istället 
för att fokusera på vad som är här och nu. För att uppnå med-
veten närvaro här och nu finns fyra grundstenar. 

• Observera. Uppmärksamma tankar, känslor, reaktioner. 
• Beskriva. Sätta ord på det som uppmärksammas.
• Inte döma. Uppmärksamma vad som händer utan att vär-

dera.
• Delta. Bli ett med upplevelsen.

En händelse sätter omedelbart igång en rad automatis-
ka tankar. Alla har olika sätt att reagera på samma händelse 
och det beror på att vi redan från livets början har olika upp-
levelser som färgar vårt sätt att tolka världen. Tankarna le-
der till en känsloupplevelse vi blir glada, ledsen eller kanske 
oroliga över. Varför känslan uppstår är viktigt att förstå då 
det ger möjligheten till att reflektera, uppleva kontroll och 
att kunna göra val som går i linje med egna livsmål. Medve-
ten närvaro gör det möjligt att upptäcka vad som pågår här 
och nu. Att arbeta med den här förmågan är viktig för alla, 
och inför en framtid där egenvården utvecklas alltmer är den 
här kunskapen minst lika användbar för patienten som den 
rent tekniska.

Samtal är grunden för all utveckling men däremot är väl 
samtalsteknik inte alltid det lättaste. Ofta går åsikter isär och 
man bryr sig inte om att verkligen lyssna på vad motparten 
säger och menar. 

– Samtal går genom fyra »rum«. Tar man sig igenom alla 
rummen och hamnar i det fjärde har man tillgång till ett  ➝

Socialstyrelsens representant Marita 
Calner med Stefan Jacobson.

Yvonne Axelsson, Danderyds Sjukhus, 
Lena Carlson Bjering, Höglandssjuk-
huset och Faluns Annica G Scott.

Jenny Wellin-Berger, Karolinska, Marianne Carlberg Åkerblad, Sahlgrenska Universitets-sjukhuset/Mölndal och Agneta Sundberg,  Kronan, Karolinska sjukhuset.
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Hur många tabletter behöver dina patienter
för att kontrollera sitt serumfosfat?

När du väljer Fosrenol® behöver majoriteten av patienterna 
endast en tuggtablett per måltid*.
* SPC
INDIKATIONER: Fosfatbindare för kontroll av hyperfosfatemi hos patienter med kronisk njursvikt i hemodialys eller CAPD. 
Tuggtabletter, 500 mg, 750 mg, förpackningsstorlek 90st.För ytterligare information: Se produktresumé på www.fass.se 

tel 08-412 98 00 
www.swedishorphan.com

Hur många tabletter behöver dina patienter
för att kontrollera sitt serumfosfat?

extremt effektivt redskap där man »tänker tillsammans«, sä-
ger Åsa Lundquist-Coey som är processkonsult och utbildar 
bland annat coacher och processledare. 

Det första rummet innehåller mycket artighet, ren informa-
tion och fria associationer. Ett alldagligt samtal med andra ord. 
I det andra rummet börjar åsikter att vädras. Det blir diskus-
sion, debatt, värderingar, vinnare och förlorare. Många samtal 
stannar här. Ingen vill ge med sig eller så måste ett beslut fat-
tas. För att samtalet ska kunna förflyttas till rum tre krävs att de 
inblandade har en intention att nå en högre nivå och att de an-
vänder sin emotionella intelligens som bygger mycket på själv-
kännedom. Det innefattar impulskontroll och empati.

Impulsen att vilja »hämnas« på den som har en annan åsikt 
handlar ofta om någon tidigare känslomässig störning och 
inte just det aktuella samtalet. Att vara medveten om det bi-
drar till impulskontroll, man kan lägga band på sig och lyss-
na på motparten. Man kan visa empati utan att för den skull 
hålla med. Men man kan anstränga sig att förstå vad den an-
dra menar, och kanske rent av kunna ändra sin åsikt. Det är 
moget att kunna ändra sig. Låter man sig påverkas i den här 
riktningen kan samtalet slutligen hamna i rum fyra, metalo-
gen. Här förs det mogna konstruktiva samtalet som leder vi-
dare. Men det här handlar inte om att bli perfekt utan återi-
gen om att vara medveten.

Ett bra ledarskap förutsätter fyra funktioner – leda, chefa, 
coacha och att vara medmänniska. I samtal med sina anställ-
da kan man hoppa mellan de olika funktionerna. Som ledare 
är uppgiften att vara visionär för verksamheten, stärka team-
känslan och tydliggöra målen. Chefsfunktionen är av admi-
nistrativ art och handlar om att skapa struktur och att se till 
att rutiner och arbetet fungerar.

Men det är till exempel ingen idé att försöka föra ett sam-
tal med någon som är upprörd, utan man får börja med att 
vara medmänniska. Sedan kan man övergå att coacha, hjäl-
pa individen i hans tankeprocess utan att för den skull gå in 
och ta över ansvaret. Det gör man genom att ställa öppna frå-
gor och att låta bli att ge goda råd. Som coach kan man hål-
la sig helt neutral, och man måste inte lösa problemet. Man 
behöver inte ens förstå vad den andra menar, det viktiga är 
att den som coachas förstår. Försök fokusera på den andras 
tankar kring problemet, som ofta kan vara något helt annat 
egentligen än vad som sägs. Något som också är viktigt att 
minnas är att tystnad är ett gott tecken på att personen i frå-
ga tänker och arbetar med svaret. 

Konklusionen av all kunskap och tankar som förmedlades 
under de här två oktoberdagarna måste vara att det finns så 
mycket inneboende kraft och möjligheter hos alla männis-
kor, bara de tillåter sig att använda sin förmåga. ■
text av Anna-Lena Byström
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under njurmedicinskt vårmöte hölls ett 
symposium om smärta och den digra pro-
blematik som ofta ligger bakom svårighe-
ten att finna adekvat smärtbehandling.
Tre föreläsare, Per Hansson, Gun jörne-
skog och Ingegerd odar-Cederlöf, som i 
turordning sammanfattas kort här nedan, 
delgav sina kunskaper i det angelägna äm-
net som det finns all anledning att hålla sig 
ödmjuk inför. 

Smärta kan vara neurogen, nociceptiv utlöst av vävnads-
skada, psykogen eller smärta utan känd orsak. 

Den neurogena smärtan kan orsakas av många olika fakto-
rer, som till exempel polyneuropati, trauma, plexusskador, 
strålnings-och cellgiftbehandling, herpes zoster, amputation 
och stroke. Diabetesneuropati utvecklas hos 16 procent av 
alla diabetiker och är alltså mycket vanligt förekommande. 
Eftersom många njurpatienter är diabetiker är den neuroge-
na smärtan också vanlig inom njurmedicin. 

Professor Per Hansson, algolog och neurolog vid Karolinska 
Universitetssjukhuset i Solna, talade om neurogen smärta. 

Bakom den neurogena smärtan finns fyra olika mekanis-
mer. På perifer nivå är natriumkanalerna nödvändiga för att 
en nervimpuls ska uppstå. En nervskada ger till exempel ökat 
antal natriumkanaler och orsakar en spontant aktiv nerv dyg-
net runt. I ryggmärgen ökar antalet calciumkanaler som ger 
en större mängd transmittorsubstans i synapsen, vilket trig-
gar igång systemet till en ökad retbarhet. 

Vilken mekanism som »ställer till det« är högst individu-
ellt och en nischad behandling är nödvändig. Men det finns 
inga farmakologiska preparat som är riktade specifikt mot 
neurogen smärta. Karbamazepin, tricykliska antidepressiva 
och SSRI-preparat kan ha effekt mot natriumkanalsföränd-
ringar. Antikonvulsiva, såsom gabapentin, verkar mot calci-
umkanalsförändringar. Opioider har dålig effekt på den här 
typen av smärta. Men en kombinationsbehandling och ytter-
ligare vetenskaplig kunskap när det gäller kombinationer av 
behandling för den här typen av smärttillstånd behövs. 

Diabetes orsakar förändringar i både mikro- så väl som 
makrocirkulationen med svåra komplikationer som följd. 
Makroangiopatin orsakar kardiovaskulära och cerebrovasku-
lära sjukdomar samt perifer arteriell kärlsjukdom. På mik-

ronivå ses neuropati, nefropati och retinopati. Funktionellt 
leder det till kronisk kapillär ischemi och en nedsatt förmå-
ga till vasodilatation. Hos diabetiker med komplikationer så-
som perifer kärlsjukdom är mikrocirkulationen maximalt 
dilaterad redan i vila och möjligheten att vid behov öka blod-
flödet är nedsatt. Det leder även till både försämrad transport 
av syre och näring ut i vävnaden tillika dålig borttransport av 
slaggprodukter. Man kan se en ökad frekvens av amputatio-
ner hos diabetiker som också är uremiska.

Gun Jörneskog är läkare på endokrin -och- diabetesenhe-
ten vid Danderyds sjukhus. Här har en studie utförts där man 
tittat på vilken betydelse akuta hemodynamiska förändring-
ar under hemodialys har för blodcirkulation i ben och föt-
ter. I studien ingick tio patienter med diabetes och tio icke-
diabetiker. Medianålder var 57 år, plus minus 20 år. Tiden i 
dialys var tre år, plus minus ett år. Perifer mikro- och mak-
rocirkulation mättes under tre hemodialyser. Makrocirkula-
tionen mättes med vanligt blodtryck i armen samt blodtryck-
et i stortån. Mikrocirkulationen i foten kontrollerades med 
hjälp av transkutan syretension och laser doppler. 

Två patienter i diabetesgruppen tappade »tåblodtryck-
et« helt (0 mmHg) vid alla tre behandlingarna, vilket kan 
ha betydelse för risken för gangränutveckling. Både patien-
terna med och patienterna utan diabetes sjönk i vikt, arm-
blodtryck, tåblodtryck och transkutan syretension, och ing-
en skillnad sågs mellan grupperna, möjligen på grund av att 
materialet är för litet.

Uremiska patienter befinner sig ofta i ett multipelt smärt-
tillstånd och kan ha både nociceptiv neurogen, psykogen 
smärta, och smärta utan känd orsak. Det beror framförallt 
på komorbiditet av till exempel hjärt- och kärlsjukdom, 
som kan påverka coronarkärl, perifera kärl och mesenteri-
alkärl, neurologiska sjukdomar samt diabetes med neuropa-
tier. Rubbad kalk-fosfatbalans med urkalkning av skelettet, 
mjukdelsförkalkning och kärlförkalkning är en annan or-
sak. Patienter med kronisk njursvikt har dessutom ofta för-
höjda inflammationsparametrar och nedsatt immunförsvar 
som också bidrar till att smärtbehandling många gånger är 
svårbemästrad.

Vidare har njurinsufficienta en förändrad farmakokinetik 
varför dosen ofta måste anpassas. Vid en uremiprogress mås-
te man också vara noga att välja läkemedel som i sig inte för-
värrar njursvikten.

SMÄRTA 
ETT FLERDIMENSIONELLT PROBLEM
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Både moderstubstans och metabolit kan nå förhöjda nivåer i 
blodet vid njursvikt. Risken ökar då avsevärt för biverkningar 
såsom yrsel, illamående, kräkningar och konfusion. 

När det gäller opioider metaboliseras de lika snabbt hos 
njurinsufficienta som hos njurfriska. Däremot ligger de ak-
tiva metaboliterna kvar betydligt längre hos den som har 
njursvikt och kan ansamlas vid upprepade doser. Problemet 
stävjas med förlängt intervall alternativt lägre dos. Samma 
försiktighet gäller vid användandet av kombinationsprepa-
rat som innehåller kodein som bland annat metaboliseras 
till morfin.

Gabapentin, som används vid neurogen smärta, utsöndras 
oförändrat via njurarna. Preparatet ska ges i minskande dos 
allteftersom njurfunktionen försämras.

NSAID-preparat är direkt olämpliga på grund av den ökade 
blödningsrisken eftersom njursviktspatienten ofta har för-
ändringar i magslemhinnan. Preparaten kan dessutom orsa-
ka hjärtsvikt, hypertoni samt förvärra njursvikten. 

Ytterligare en dimension är dosering av läkemedel som 
inte är tillgängliga för dialys. Det kan till exempel bero på att 
de inte är vattenlösliga eller har en stor distributionsvolym, 
det vill säga att det finns mycket läkemedel ute i vävnader-
na. Dessa läkemedel metaboliseras ofta, men kan behöva dos-
reduceras på grund av aktiva metaboliter. SSRI-preparat och 
tricykliska antidepressiva är exempel på sådana medel. Läke-
medel som är tillgängliga för dialys är de som har liten distri-
butionsvolym och därför i huvudsak cirkulerar i blodbanan, 
är vattenlösliga och har liten bindning till proteiner. 

Exempel på sådana medel är gabapentin, som dialyseras ut 
till betydande del, men finns kvar mellan dialyserna hos pa-
tienter med dialyskrävande njursvikt.

På grund av blödningsrisken väljer man bort intramusku-
lära injektioner på njurinsufficienta, men effekten av en sub-
kutan injektion är tveksam på grund av ofta dålig perifer cir-
kulation.

Patienter med njursvikt har ett stort behov av analgetika 
samtidigt som deras sjukdom i sig skapar stor risk för biverk-
ningar av läkemedel. 

Men mycket är fortfarande okänt när det gäller vad som 
händer farmakokinetiskt hos njursinsufficienta och det gäl-
ler att vara kritiskt observant. Det är svårt att på ett enkelt 
sätt hitta fakta kring vilken dos och vilket läkemedel som kan 
vara lämpligt. En annan viktig aspekt är att öka medvetenhe-
ten kring smärtproblematiken hos personal som arbetar med 
njursviktspatienter i alla stadier.

Symposiets moderator var Monica Bjuke, sjuksköterska 
med magisterexamen inom smärta. Hon arbetar som smärt-
sjuksköterska på njurmedicinska kliniken vid Karolinska 
Universitetssjukhuset och är en efterfrågad resurs av både 
patienter och personal. ■

text av Anna-Lena Byström
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Effekt, biverkningar och terapikontroll måste styra be-
handlingen. 

– Det är lätt att tro att det inte är någon fara med läkemedel 
som metaboliseras i levern, men det skulle jag vilja säga att 
så är inte fallet säger Ingegerd Odar-Cederlöf, docent vid av-
delningen för klinisk farmakologi, Karolinska Universitets-
sjukhuset i Huddinge.

Man vet egentligen väldigt lite vad som händer och många 
sådana läkemedel bildar metaboliter som sedan ska utsönd-
ras via njurarna. Individuella skillnader i leverns metabolism 
bidrar också till problematiken.

Paracetamol är ett exempel på läkemedel som metabolise-
ras i levern men som har höga nivåer av metaboliter vid njur-
svikt. Detta gäller även dexofen. Både modersubstans och 
metaboliter av dexofen har förlångsammad elimination vid 
njursvikt och kan i höga koncentrationer vara både sederan-
de och andningsdeprimerande. Vid njursvikt krävs alltså för-
siktighet och dosreduktion.

Tramadols metaboliter är mer aktiva än modersubstansen. 



» Många frakturer uppkommer hos trans-
planterade patienter med normal bentät-

het. Det beror på att risken för frakturer 
är relaterat till benets struktur och styrka 

mer än själva bentätheten.«

a
n

n
a

 s
V

a
n

F
e

l
D

t



DIALÄSEN 6.2006 4�

Vanligen anordnas ITNS årliga kongress i USA eller Cana-
da men årets kongress hölls i Europa på World Trade Center 
i Rotterdam i Nederländerna den 5–7 oktober. Samtidigt fi-
rades föreningens 15 års jubileum. Temat för kongressen var 
Building Bridges for Successful Transplantation.

Sjuksköterskor från över 20 länder var representerade. 
Vi var sju från Sverige, fyra sjuksköterskor från transplan-
tationsenheten på Karolinska universi-
tetssjukhuset i Huddinge, två från enhe-
ten för transplantation och leverkirurgi 
på Sahlgrenska universitetssjukhuset i 
Göteborg och en från läkemedelsindu-
strin. Det var tre dagar fyllda med in-
tressanta och professionella föredrag 
och det var mycket stimulerande att 
träffa sjuksköterskor från olika delar av 
världen som alla arbetar med organtransplanterade patien-
ter. Dels upptäcker man skillnader men framförallt också lik-
heter och hur mycket vi har gemensamt i vården av den trans-
planterade patienten. 

Som alltid när man deltagit i en kongress är det omöjligt 
att återge allt, men jag har valt att här referera två av föredra-
gen som båda handlar om den njurtransplanterade patien-
ten. Det första är en översiktsföreläsning om diabetes mel-
litus som debuterat efter njurtransplantation och hölls av 
doktor Vervoort som är diabetolog och nefrolog i Nijmegen 
i Nederländerna. Och det andra föredraget handlade om för-
lust av benvävnad i skelettet efter njurtransplantation och 

ByGG BROAR 
 FöR LYCKAD TRANSPLANTATIoN 

föredraget hölls av doktor de Sévaux som är nefrolog, ock-
så i Nijmegen.

Diabetes mellitus efter njurtransplantation 
De vanligaste dödsorsakerna hos njurtransplanterade pa-
tienter är hjärt- kärlsjukdom och infektion. Diabetes melli-
tus som debuterar efter njurtransplantation, så kallad post 
transplant diabetes mellitus (PTDM), har satts i samband med 

dessa orsaker och bidrar stort till ökad 
sjuklighet och dödlighet hos njurtransp-
lanterade patienter. Riskfaktorerna för 
att få PTDM liknar de som finns hos dem 
i befolkningen som inte är transplante-
rade. Konsekvenserna av PTDM är också 
de samma, det vill säga hjärt- kärlsjuk-
dom, infektioner och småkärlskompli-
kationer. Detta medför både försämrad 

transplantatfunktion och överlevnad. Den första månaden 
efter njurtransplantation är det mycket stor risk att patien-
ten utvecklar diabetes och omkring 25 procent av de njur-
transplanterade patienterna utvecklar diabetes inom tre år. 

Riskfaktorer för att utveckla PTDM

• Ålder över 40 år
• Övervikt och fetma
• Ärftliga faktorer
• Etnicitet
• Metabolt syndrom

Drygt 350 sjuksköterskor som på olika sätt är involverade i  
vården av de organtransplanterade patienterna samlades under 
tre oktoberdagar i Rotterdam för att delta i International Trans-
plant Nurses Society (ITNS) kongress. Annette Lennerling  
deltog i kongressen och återger här två föredrag som hölls om 
njurtransplanterade patienter. 

» Dels upptäcker man skill-
nader men framförallt ock-
så likheter och hur mycket 
vi har gemensamt i vården 
av den transplanterade pa-
tienten. «
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• Glukosintolerans
• Njure från nyss avliden donator
• Immundämpande läkemedel
• Hepatit C

Stigande ålder är en riskfaktor för PTDM och redan vid 40 års 
ålder ökar risken. Övervikt och fetma ökar lavinartat i hela 
befolkningen framförallt i USA och med detta följer en ökad 
risk att utveckla diabetes. Risken för PTDM ökar också om det 
finns diabetes i familjen eller om man är svart, av spansk el-
ler indisk härkomst. Glukokortikoider som ingår i den immu-
nosuppressiva behandlingen efter njurtransplantation, är en 
stor riskfaktor men också läkemedlen calcineurinhämmare, 
cyklosporin A och takrolimus. Hepatit C virus är en annan 
riskfaktor för PTDM men orsaken är okänd, eventuellt beror 
det på en direkt påverkan på de insulinproducerande celler-
na eller en påverkan på hela bukspottkörteln. 

Utveckling av PTDM ger en försämrad patientöverlevnad 
med en ökad risk för död i hjärt- kärlsjukdom eller en infek-
tion. Transplantatöverlevnaden efter tio år är 65 procent hos 
de patienter som inte utvecklat diabetes efter njurtransplan-
tationen och 40–45 procent hos dem som utvecklat PTDM. Det 

vill säga för dem som utvecklar diabetes fungerar transplan-
tatet under kortare tid. För att minska risken för utveckling 
av diabetes efter njurtransplantation och för upptäcka PTDM 
tidigt föreslås följande:

•  Screening och riskbedömning före njurtransplantation 
• Motivera patienten till livsstilsförändringar
•  Fasteblodsocker ska mätas varje vecka under de första fyra 

veckorna efter njurtransplantation. Därefter 3, 6 och 12 
månader efter njurtransplantationen och sedan årligen

•  HbA1c ska inte mätas de förta tre månaderna men däref-
ter ska det mätas var tredje månad

• Behandlingen ska individualiseras
• Minskad kortisondos om möjligt

Förlust av benvävnad i skelettet efter  
njurtransplantation 
Steroider orsakar förlust av benvävnad i skelettet och för-
lust av benvävnad är i sin tur förknippat med frakturer. I de 
flesta immunosuppressiva protokoll ingår glukokortikoider 
som en viktig del i läkemedelsbehandlingen efter transplan-
tationen. 

När man använder undersökningsmetoden DEXA, mäter  ➝
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man bentätheten, Bone Mineral Density (BMD). Man mäter ben-
tätheten i skelettet men får ingen information om benets 
struktur eller styrka. För att få mer information om struktur 
och styrka i skelettet måste en benbiopsi tas och det är en mer 
komplicerad undersökning.

Redan när en patient njurtransplanteras är skelettet onor-
malt på grund av att njursjukdom ger olika rubbningar som 
påverkar skelettet som till exempel hyperparathyreoidism, 
D-vitaminbrist och underproduktion av olika könshormo-
ner. Problemet detta ger är snarare att benvävnadens struk-
tur förändras än förlusten av benmassa. 
Transplantationen korrigerar D-vita-
minbristen, uremin och hyperparathy-
reoidismen och resulterar i att struk-
turen i skelettets ben normaliseras. I 
samband med transplantationen sätts 
den immundämpande behandlingen 
med glukokortikoider in som föränd-
rar benvävnaden och orsakar minskad 
bentäthet. Redan vid njurtransplanta-
tionen är BMD något lägre än vad som är 
normalt och under de första sex måna-
derna efter transplantationen förlorar patienten ytterligare 
4–7 procent av BMD i lårbenet och 4–9 procent BMD i ländryg-
gen. Förlusten av BMD motsvarar den som uppkommer hos 

kvinnor i samband med menopaus. Efter de första sex måna-
derna efter transplantationen stabiliseras bentätheten igen. 

Risken för frakturer är ökad i dialysbehandling och ökar 
ytterligare efter njurtransplantation. De transplanterade 
patienterna får ofta andra frakturer än de som är klassiska 
vid benskörhet (fotleder, handleder, höfter). I normalbefolk-
ningen finns en tydlig relation mellan låg bentäthet och risk 
för frakturer. För den transplanterade patienten är den inte 
lika tydlig. Många frakturer uppkommer hos transplantera-
de patienter med normal bentäthet. Det beror på att risken 
för frakturer är relaterat till benets struktur och styrka mer 

än själva bentätheten. Tyvärr är struk-
tur och styrka mer komplicerat att un-
dersöka än bentäthet, vilket gör att det 
är bentäthet man undersöker.

Vad kan man göra? Dels handlar det 
om att förebygga den tidiga snabba för-
ändringen i skelettet det vill säga det 
första året efter transplantation och 
dels om behandling på längre sikt. 

Förslag till förebyggande behandling 
av de tidiga förändringarna är; kalcium, 

D-vitamin metaboliter, calcitonin, steroidfritt immunsup-
pressions protokoll, behandling av hyperparathyreoidism 
samt hormonersättning. Det samma gäller för behandling 
på längre sikt. Målet med behandlingen är att minska förlus-
ten av bentäthet och att därigenom minska risken för frak-
turer. Idag finns dock inga data på att om man minskar för-
lusten av bentäthet hos njurtransplanterade så får de färre 
frakturer.  

Det här är ett litet smakprov av vad ITNS kongressen i Rot-
terdam hade att erbjuda. Den gav oss som hade förmånen 
att vara där tre lärorika och trevliga dagar med föreläsning-
ar av hög kvalitet. Jag vill avslutningsvis varmt rekommen-
dera alla sjuksköterskor som är intresserade av och/eller del-
tar i vården av de organtransplanterade patienterna att bli 

medlem i ITNS och att åka på deras kon-
gresser. ■

text Annette Lennerling, Medicine doktor, leg 

sjuksköterska, enheten för transplantation och 

leverkirurgi, sahlgrenska universitetssjukhuset 

i Göteborg. 

Faktaruta ITNS
The International Transplant Nurses Society – itns – bil-
dades av sjuksköterskor i pittsburgh i pennsylvania, usa, 
1992. itns är en ideell förening för sjuksköterskor som är in-
tresserade av och deltar i vården av organtransplanterade 
patienter. bland föreningens målsättningar kan nämnas att 
verka för bildandet av nätverk för kommunikation mellan pro-
fessionella sjuksköterskor inom organtransplantation. att ar-
beta för att kontinuerlig fortbildning bedrivs samt att befräm-
ja och stödja forskningen inom transplantationsvården. itns 
anordnar årliga kongresser och tillhandahåller många olika 
informationsbroschyrer. itns:s medlemmarna består idag i 
huvudsak av sjuksköterskor från nordamerika med 77 pro-
cent från usa och tolv procent från canada. 
endast tio procent av medlemmarna är från europa men det-
ta är något man arbetar med att försöka förändra. Vill du veta 
mer om föreningen gå in på www.itns.org.

» Risken för frakturer är 
ökad i dialysbehandling och 
ökar ytterligare efter njur-
transplantation. De trans-
planterade patienterna får 
ofta andra frakturer än de 
som är klassiska vid ben-
skörhet.«




