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STEVE GSCHMEISSNER / SCIENCE pHoTo lIbRaRy
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PIA LUNDSTRÖM | ANSVARIG UTGIVARE

Varje arbetsplats bör ha ett tydligt arbetsgivarmärke – 
ordet kommer från engelska employee branding – och hur 
chefen är spelar en avgörande roll – för det är just chefen 
som sätter prägeln på arbetsklimatet. Är du en chef som 
vågar tänka i nya banor, vill ha anställda med olika åldrar, 
utländsk bakgrund, olika erfarenheter och vilja att tillva-
rata dessa erfarenheter – då är du på rätt väg. Framtidens 
arbetsgivare måste mer än någonsin se till att visa sig vara 
en attraktiv arbetsplats. Så se till att vara det om ni vill 
kunna anställa de bästa och kanske framförallt kunna be-
hålla er nuvarande personal. 

Hur gör man då för att bibehålla eller bli en attraktiv 
arbetsplats? Vid årets chefsdagar fick deltagarna tips om 
detta. En av föreläsarna var Ann Gardulf, rektor på Röda 
Korsets Högskola i Stockholm, som presenterade resultat 
från en studie hon gjort tillsammans med andra forskare. 
För att få sjuksköterskor att stanna på arbetsplatsen, måste 
man som chef förstå vikten av att tillvarata sjuksköterskor-
nas professionella kompetens och det är viktigt att man 
känner stöd att använda sig av nya forskningsresultat. 

Se till att ha en attraktiv arbetSplatS

        pÅ GÅnG
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Nya möten? E-posta: info@dialasen.com

Förhindra sjukdom är jag övertygad om att vi alla vill. 
Vid chefsdagarna berättade överläkare och docent Astrid 
Seeberger om Svenskt Njurregister, ett kvalitetsinstru-
ment för sköterskor och läkare. Registret behövs för att 
kunna följa och förbättra de njursjuka patienternas hälso-
tillstånd. Man måste kunna identifiera och behandla risk-
faktorer för progressen av njursjukdomen, men också för-
bättra överlevnaden för dialyspatienterna. 

Föreläsningen avslutades med orden; en dålig doktor 
behandlar en sjukdom när den har brutit ut, en medel-
måttig doktor behandlar sjukdomen innan den bryter ut 
och en bra doktor förhindrar att sjukdom uppstår. 

I detta nummer har Per Åke Zillén, njursviktig patient, 
bjudits in som en av Dialäsens nya krönikörer. Han vurmar 
och arbetar just för att stoppa njursjukdomen i ett tidigare 
skede än vad som sker idag. Ett annat viktigt redskap för 
att förhindra progress är tidig patientutbildning – något 
som han starkt rekommenderar ansvariga inom sjukvår-
den att beakta. Pia Lundström
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Den nationella biobanken 
för navelsträngsblod är pla-
cerad på Sahlgrenska uni-
versitetssjukhuset och verk-
samheten pågår där för 
fullt sedan knappt ett år 
tillbaka. Efter att lämpliga 
lokaler och laboratorier 
iordningställts invigde soci-
alminister Göran Hägglund 
biobanken officiellt den 8 
november 2007. Bakgrun-
den till inrättandet av en 
Nationell biobank för navel-
strängsblod är svårigheten 
att hitta lämpliga givare till 
alla som behöver transplan-

teras. Till 25 procent av de 
patienter som behöver blod-
stamscellstransplanteras 
(benmärgstransplanteras) 
hittar man ingen lämplig 
givare, vare sig inom famil-
jen eller bland de 12 mil-
joner frivilliga givare som 
finns registrerade runt om 
i världen. Stamcellstrans-
plantation kräver nämligen 
överensstämmelse mellan 
donatorn och mottagarens 
vävnadstyp – HLA. Navel-
strängsblod är rikt på stam-
celler och dessa stamcel-
ler har den alldeles unika 

egenskapen att HLA inte be-
höver stämma lika väl mel-
lan givare och mottagare. 
Med stamceller från navel-
strängsblod blir det möj-
ligt att hitta en givare till 
de allra flesta patienter 
som behöver blodstamcell-
stransplanteras.

Ytterligare information finns på 

www.sahlgrenska.se/su/swed-

cord 

Källa: Information & kommunika-

tion, Sahlgrenska Universitets-

sjukhuset.

Nationella biobanken för  
navelsträngsblod invigd 

Cosmofer®
(lågmolekylärt järndextran)

Möjligheten till höga doser (upp till 20mg/kg 
kroppsvikt) medför att doseringsintervallen kan 
förlängas. För t.ex. polikliniska patienter kan det 
innebära två järninfusioner per år istället för var 
fjärde vecka.
Ref: ”Riktlinjer för omhändertagande av patienter med njursvikt” 
Svensk Njurmedicinsk Förening, version 2, 2007. www.njur.se

Kontakta oss gärna!
Mats Eliasson  073 326 91 63      m.eliasson@q-med.com
Christina Leitner  070 974 90 69      c.leitner@q-med.com

Järn(III)hydroxiddextran-komplex. 50 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning. Glasampuller 5x2 ml. 
Cosmofer är indicerat vid järnbrist då järndepåerna snabbt behöver fyllas, perorala järnpreparat inte 
tolereras eller har bristande effekt. För fullständig information se www.fass.se

Q-Med AB, Seminariegatan 21, 752 28 Uppsala 
Tel. 018-474 90 00 Fax 018-474 90 01

Cosmofer
(lågmolekylärt järndextr

Möjligheten till höga doser (upp till 20mg/kg 
kroppsvikt) medför att doseringsintervallen kan 
förlängas. För t.ex. polikliniska patienter kan det 
innebära två järninfusioner per år istället för var 
fjärde vecka.
Ref: ”Riktlinjer för omhändertagande av patienter med njursvikt” 
Svensk Njurmedicinsk Förening, version 2, 2007. www.njur.se

Kontakta oss gärna!
Mats Eliasson  073 326 91 63      m.eliasson@q-med.com
Christina Leitner  070 974 90 69      c.leitner@q-med.com

Järn(III)hydroxiddextran-komplex. 50 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning. Glasampuller 5x2 ml. 
Cosmofer är indicerat vid järnbrist då järndepåerna snabbt behöver fyllas, perorala järnpreparat inte 
tolereras eller har bristande effekt. För fullständig information se www.fass.se

Dags att söka
stipendium!
• Nordiatrans stipendium 
30 000 NOK
• Nordiatrans resestipen-
dium 10 000 NOK

Ansökan senast 15/2-2008
Utdelas på Nordiatrans 
kongress 7–8 mars 2008, 
Göteborg.

För information:  

www.nordiatrans.org 
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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

Alwallsfonden
Njurförbundets stipendie-
fond till Professor Nils Al-
walls Minne lämnar bi-
drag till aktiviteter och 
projekt som syftar till att 
förbättra de njursjukas si-
tuation. Utdelningen ur 
fonden ges i form av rese- 
och studiestipendier samt 
som produktionsbidrag 
till personer och projekt. 
2007 års utdelning upp-
gick till 53 000 kronor.

Ansökan sker på särskild blankett i fyra exemplar och 
skall vara Njurförbundet tillhanda senast den 31 mars 
2008.

Ansökningsblanketter rekvireras från Njurförbundets 
kansli eller via hemsidan.

Njurförbundet

Box 1386

172 27 Sundbyberg

Tel. 08-546 405 00 , fax. 08-546 405 04

e-post: info@njurforbundet.se

Hemsida: www.njurforbundet.se/fonder

Njurfonden
Njurfonden är Njurförbundets forsknings-
fond och har till syfte att lämna bidrag 
till vetenskapliga forskningsprojekt som avses 
främja vården av kroniskt njursjuka. Projek-
ten kan ha medicinsk, social eller psykolo-
gisk karaktär och skall bedrivas i Sverige. 2007 års utdel-
ning uppgick till 700 000 kronor.

I samband med 2008 års utdelning utlyses ett speciellt 
forskningsbidrag på 100 000 kronor till Tommy och Gösta 
Anderssons minne för forskning som berör njurtransplanta-
tioner med levande donator. Ansökan sker på särskild blan-
kett.

Ansökan i sex exemplar och skall vara Njurförbundet 
tillhanda senast den 31 mars 2008.

Ansökningsblanketter rekvireras från Njurförbundets 
kansli eller via hemsidan.

Njurförbundet

Box 1386

172 27 Sundbyberg

Tel. 08-546 405 00, fax. 08-546 405 04  

e-post: info@njurforbundet.se

Hemsida: www.njurforbundet.se/fonder

Ökat antal fall av MRSA 
Smittskyddsinstitutet fick in rapporter om 548 nya fall 
av MRSA under första halvåret 2007. Det är en ökning 
med 20 procent jämfört med samma tidsperiod 2006, då 
455 fall rapporterades.

Informationen i anmälningarna är ofta alltför knapp-
händig för att man ska kunna finna orsaker till ök-
ningen. Värdefull information för att finna rätt strategi 
för att förhindra smittspridning är om patienten är smit-
tad i Sverige eller utomlands, eller om smittan hittats i 
samband med screening, smittspårning eller sjukdom.

Johan Struwe, överläkare på epidemiologiska avdel-
ningen vid Smittskyddsinstitutet, menar att de otillräck-
ligt ifyllda anmälningarna kräver mycket onödigt extra-
arbete för att skaffa nödvändig information för att förstå 
vad som händer.

Man ser en ökning över hela Sverige, och den beror 
inte på något särskilt utbrott. Det finns en jämn fördel-
ning mellan könen, och fall finns i alla åldersgrupper. 
Medelåldern har däremot sjunkit från 43,9 år till 39,4 år.

Källa: Pressmeddelande Smittskyddsinstitutet 4/10 2007
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Gör som mer än hälften av Sveriges          
dialysavdelningar och använd Stop-Hemo,
blodstillande vadd vid avslut av hemodia-
lys vid de tillfällen då blödningen är svår 
att stoppa med sedvanligt avslutningsma-
terial. Genom att påskynda koagulationen 
uppnås en tidsvinst för både patient och 
vårdpersonal. Ett fördelaktigt pris bidrar 
dessutom till lägre vårdkostnader.

För information om användning
och verkningsmekanism besök

www.stophemo.se

Finns på sjukhusapotek och alla andra apotek.

Furukullen AB · Box 24073 · 104 50 Stockholm

Halvsida var 07.indd   1 07-04-11   08.16.33

Ny metod  
att upptäcka  
urinblåsecancer
En ny metod att diagnostisera urinblåsetumörer har ut-
vecklats på urologsektionen vid kirurgkliniken, NU-sjuk-
vården.

Operation av nyupptäckta urinblåsetumörer sker ge-
nom ett resektoskop, ett optiskt instrument med vitt ljus 
och metalltrådsslynga, som förs in genom urinröret. På 
så sätt kan synliga tumörer avlägsnas. Men blåstumörer 
kan många gånger vara svåra att upptäcka endast med 
vitt ljus och blotta ögat.

Med hjälp av den nya tekniken kan man nu i samband 
med operationen även upptäcka tidiga förändringar i 
urinblåsan. Tekniken innebär att man en timme innan 
behandlingen sprutar in ett läkemedel i urinblåsan. Det 
sedvanliga vita ljuset kompletteras sedan med blått ljus, 
som får cancercellerna att fluorisera i rött. Förändringar 
som då bara är början till en ny tumör kan lätt upptäckas 
och tas bort.

För patienterna innebär det här en större trygghet. 
Alla förändringar hittas på ett tidigt stadium samtidigt 
som de blir radikalt bortopererade.

I förlängningen kommer detta att leda till minskat an-
tal återfall, som i sin tur leder till färre reoperationer.

Det innebär också kortare väntetider för patienter med 
nyupptäckt urinblåsecancer.

Källa: Pressmeddelande NU-sjukvården 26/10 2007
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Sorkfeber, nephropathia epidemica, är sedan 1989 en an-
mälningspliktig sjukdom, vilket innebär att alla nyupp-
täckta fall ska anmälas till Smittskyddsinstitutet. Sjukdo-
men orsakas av puumalavirus, efter den fyndort i Finland 
där det första virusisolatet upptäcktes. 

Sorkfebersäsongen räknas mellan 1 juli och 30 juni 
varje år eftersom antalet insjuknade är som störst un-
der vinterhalvåret och höstförekomsten av puu-
malavirusets värd skogssorken är det som star-
kast korrelerar till antalet insjuknade i sorkfeber. 
Man kan även se tydliga mellanårvariationer be-
roende på skogssorkens 3–4 åriga bestånds-
cykler. 

Nittio procent av alla sjukdomsfall rappor-
teras från de fyra nordligaste länen. Orsaken 
till det är en högre förekomst av 
skogssork ovanför den så kall-
lade Limes Norrlandicus 
som går genom Värm-
land, Västmanland och snett upp 
över Gästrikland, men rapporter in-
kommer även från till exempel Uppsala, 
Stockholm och Örebro län.

Den senaste säsongen 2006/2007, såg 
man oväntat en kraftig ökning då 1394 
nya fall av sjukdomen anmäldes. Sedan 
1989 har antalet insjuknade i medeltal varit 279 
(median 198). Om beräkningarna för inneva-
rande säsong håller i sig kommer risken att in-
sjukna i sorkfeber vinterhalvåret 2007/2008 
att öka ytterligare.

Symtomen på sorkfeber är hög feber, all-
män sjukdomskänsla, magont och ibland 
ses hudblödningar. På grund av njurpåver-
kan har man initialt minskade urinmängder 
som sedan ökar. Ibland kan dialys bli aktuell.

Det finns ingen botande behandling, men sjuk-
domen läker vanligen ut av sig själv. Vaccin finns för när-
varande inte men är under utveckling.

Källa: läkartidningen nr 46 2007, vol 104

Ökning av  
sorkfeber i vinter
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Under hösten uppvakta-
des socialdepartemen-
tet av en delegation 
bestående av transplan-
tationsläkare, kuratorer 
och representanter från 
patientföreningen Njur-
förbundet. De framförde 
krav på ett nationellt re-
gelverk som garanterar 
ekonomisk ersättning och 
medicinsk uppföljning för 
alla levande njurdonato-
rer. Man vill ha ett natio-
nellt beslut på den ersättning och det försäkringsskydd 
njurdonatorer ska ha rätt till samt riktlinjer för medi-
cinsk uppföljning. Dessutom vill man att levande donato-

Ersättning och uppföljning –  
krav för donatorer

rer ska få ett livslångt frikort för fortsatta hälsokontrol-
ler. Det finns personer som donerat en njure för över 40 
år sedan och som inte erbjudits någon medicinsk efter-
kontroll. Komplikationer efter njurdonation är ovanliga 
men den som efter en njurdonation drabbas av hypertoni 
eller diabetes löper större risk att själv drabbas av njur-
svikt. Därför bör alla landsting och regioner kalla njur-
donatorer för kontroll av blodtryck och njurfunktion en 
gång per år. Docent Ingela Fehrman–Ekholm, transplan-
tationsenheten på Sahlgrenska universitetssjukhuset, 
var en av deltagarna i delegationen som uppvaktade so-
cialdepartementet. Hon har initierat en studie, som just 
nu pågår, där 1100 personer som donerat en njure under 
åren 1965 till 2005 erbjuds att medicinskt följas upp. 

Källa: Stefan Helte, Dagens Medicin nr 42

Magnetkamerakontrast  
livsfarligt vid nedsatt njurfunktion

Det metalliska grundämnet Gadolinium finns i nästan 
alla kontrastmedel som används vid magnetkameraun-
dersökningar (MRI). Ämnet kan orsaka nefrogen syste-
misk fibros (NSF) ett tillstånd som kan leda till döden 
genom att huden och vissa inre organ omvandlas till 
bindväv. Innan en patient remitteras till MRI ska njur-
funktionen utredas. För att undersöka njurfunktionen 
räcker det inte med att serum kreatinin mäts utan en be-
räkning av glomerulär filtration behövs. Omkring fem 
procent av Sveriges befolkning har nedsatt njurfunktion 
och av alla personer över 70 år har var fjärde sänkt njur-
funktion. Amerikanska hälsovårds-myndigheten gick ny-
ligen ut med en varning efter att ha fått flera rapporter 
om personer som utvecklat NSF efter att ha givits kon-
trastmedel med Gadolinium. Från myndigheten betonar 
man också vikten av att undersöka njurfunktion och att 
vara försiktig vid doseringen av kontrastmedlet till pa-
tienter som är i riskzonen. 

Källa: Johan Nilsson, Dagens Medicin nr 43S
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Lars Engqvist – 
hedersmedlem  
i Livet som Gåva
I Sverige är allmänhetens 
donationsvilja hög, högst i 
hela Europa. Åtta av tio är 
positiva till donation. De 
senaste årens ökning av do-
nationer håller i sig men 
bristen på organ är fortfa-
rande mycket stor och om-
kring 600 personer väntar 
på nya organ.

I samband med den Euro-
peiska donationsdagen den 
13 oktober 2007 utsågs Lars 
Engqvist till 2007 års heders-
medlem i föreningen Livet 
som Gåva. Hedersmedlem-
skapets syfte är att ge det till 
personer som under lång 
tid visat ett djupt personligt 

engagemang för donation. 
Lars Engqvist var Sveriges 
socialminister under åren 
1998–2004. Utmärkelsen 
till Lars Engqvist är ett bevis 
för de insatser han bidragit 
med för att öka antalet do-
nationer. Han är den första 
socialminister som lyssnat 
till den starka opinion som 
under 20 år försökt över-
tyga landets beslutsfattare 
om att resurser måste satsas 
för att öka antalet donatio-
ner. Han har medverkat till 
att donationsprojektet Livs-
viktigt startades 2003 och 
till att Donationsrådet in-
rättades 2005. Donationsrå-
det har som uppgift att be-
främja donation av organ 
och vävnader.
Källa: Newsdesk 2007-10-11

NYHETERNYHETER

Läkare vill införa  
blodtryckskontroll i skolan

Läkaren Osama Al Rayyes 
på Universitetssjukhuset 
i Malmö (UMAS) vill in-
föra blodtryckskontoll i 
skolhälsovården. I sitt ar-
bete på UMAS träffar han 
unga människor som sö-
ker akut för huvudvärk 
och som har mycket höga 
blodtryck, i genomsnitt 

220/120 mmHg. I vissa fall leder det till kronisk dialys-
behandling. Han menar att detta skulle kunna undvikas 
om rutinmässig blodtryckskontroll infördes i skolhälso-
vården. Det är ett enkelt test som inte kostar en krona, 
och som kunde göras två gånger om året. Genom att kon-
trollera blodtrycket skulle enstaka fall kunna upptäckas i 
ett tidigt skede vilket har stor betydelse för den enskilde 
individen och också samhällsekonomiskt. 

Källa: Dagens Medicin nr 41 2007
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Under det senaste decenniet har flera rapporter ifrågasatt 
om alla barn som har haft pyelonefrit ska röntgenundersö-
kas. Bland annat har det visat sig att många missbildningar 
i urinvägarna upptäcks redan i samband med födelsen, och 
att betydelsen av ensidiga njurskador inte är så stor för ut-
vecklingen av en framtida njursvikt som man trott. Därtill 
har man sett att förekomsten av vesikouretalreflux (VUR) är 
överskattad när det gäller njurskador, dessutom har VUR en 
stor självläkningsförmåga.

 Det finns alltså stor risk att rutinmässig röntgen av urin-
vägarna på barn egentligen gör mer skada än nytta, till ex-
empel med tanke på att barnet utsätts för en icke försumbar 
mängd strålning och att undersökningen vanligen upplevs 
som mycket obehaglig av både barn och föräldrar. 

Det är viktigt att göra en tydlig nivåskillnad mellan en ne-
dre urinvägsinfektion, cystit, som inte hotar skada njurfunk-
tionen, och en akut pyelonefrit. I Sverige gör man redan det, 
och utredning av upprepade cystiter riktas endast mot urin-
blåsan. I England har man hitintills utrett och behandlat alla 
nivåer av urinvägsinfektioner på samma sätt.

Faktorer som ökar risken för förekomst av missbildningar 
i urinvägarna är dåligt urinflöde, palpabel resistens i buken, 
bakteriemi, allvarlig septisk sjukdom, förhöjt serumkreati-

nin under infektionen, dåligt terapisvar (ingen avsevärd för-
bättring inom 48 timmar) eller infektion med annan bakte-
rie än E. coli. 

Enligt de nya riktlinjerna från NICE ska barn med en eller 
flera riskfaktorer, eller barn med upprepade pyelonefriter, 
utredas radiologiskt. Övriga barn behöver inte ens undersö-
kas med ultraljud, som rekommenderas som basundersök-
ning. Om ultraljudet är patologiskt, görs vidare utredning 
med till exempel njurskintigrafi. 

Det finns också en viss åldersuppdelning, där till exempel 
spädbarn under sex månader rekommenderas utredning of-
tare än barn över tre år. 

NICE-gruppen har inte heller funnit stöd för rutinmässigt 
antibiotikaprofylax vid röntgen i samband med akut pyelo-
nefrit eller till barn med VUR.

Däremot betonar de nya riktlinjerna att det är viktigt med 
tidig diagnostik och behandling för att undvika en framtida 
njursvikt. ■

Nice-rapporten i sin helhet kan läsas på

http://guidance.nice.org.uk/cg54/niceguidance/pdf/english

Källa läkartidningen nr 45 2007, volym 104

Mer restriktiv utredning av 
barns urinvägsinfektioner

I England har man nyligen infört nya rikt-
linjer för att utreda och behandla barn med 
urinvägsinfektioner. Två års omfattande ar-
bete av en multiprofessionell arbetsgrupp, 
tillsatt av National Institute for Health and 
Clinical Excellence (NICE), ligger till grund 
för de nya rekommendationerna. 
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Sommarens sista vackra söndag samlades dialyspatien-
ter, anhöriga och personal från dialysavdelningen till en 
gemensam träff i församlingshemmet. Avesta kommuns 
anhörigsamordnare Katrin Lindholm och diakon Inga Lund-
gren-Mähler stod bakom arrangemanget, som avslutade en 
utbildning i medmänskligt stöd för personalen på Avesta La-
sarett. Syftet med utbildningen har varit att på ett bättre sätt 
kunna ta om hand om och stödja de anhöriga.

Som inledning guidades vi runt i Gamla Byn som är en gam-
mal stadsdel i Avesta. Sedan informerade transportchef Erik 
Håkansson om sjukresor i länet. Eftersom detta är ett viktigt 
ämne för dialyspatienterna blev diskussionen livlig. En repre-
sentant för Njursjukas förening fanns också på plats. 

Sjuktransporterna i Dalarnas län har från och med första 
juli genomgått en omorganisation. Hos transportföretaget 

Anhörigträff i Avesta
bokas nu all färdtjänst, alla sjukresor och delar av skoltrafi-
ken i länet. Detta har inneburit en förändring för patienterna 
när det gäller resor till och från dialysen. Under diskussionen 
framkom att flera patienter var missnöjda med sina resor, till 
exempel långa väntetider, patienter till samma resmål åker 
i olika bilar, chaufförer som inte hittar samt att hemresan 
från dialysen ofta innebär kringresande med andra patien-
ter. Erik Håkansson lovade att se över detta och försöka för-
bättra dialyspatienternas resesituation.

Dagen avslutades med sång- och musikunderhållning av 
dialyspersonalen. Träffen blev lyckad och uppskattades både 
av patienter och anhöriga. ■

text av Yvonne Lundvall och Anette Sahlqvist, leg sjuksköterskor 

vid Dialysen, avesta lasarett.
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En ung man som levertransplanterades på Karolinska uni-
versitetssjukhuset i Huddinge i december förra året drabba-
des några veckor senare av en akut allergisk reaktion. På väg 
till ett vanligt återbesök på sjukhuset hade mannen ätit en 
chokladbit, en Snickers, och i samband med läkarbesöket vi-
sade han tydliga tecken på en allergisk reaktion. Mannen 
hade aldrig tidigare haft någon allergi, vilket gjorde att läka-
ren började fundera på om den allergiska reaktionen kunde 
ha något med levertransplantationen att göra. Läkaren kon-
taktade transplantationskoordinatorn och det visade sig att 
personen som donerat levern hade avlidit till följd av en ana-
fylaktisk chock efter att ha ätit jordnötter. Blodprover som 
togs på den levertransplanterade mannen visade att också 
han var allergisk mot jordnötter och slutsatsen blev att han 
måste ha fått allergin från leverdonatorn. 

Två liknande fall finns tidigare rapporterade – ett från USA 
och ett från Frankrike – i båda fallen har donatorerna varit 
jordnötsallergiker. Dessa, nu tre fall, tyder på att levern har 
en immunologisk funktion. Ingen patient har blivit allergisk 
efter transplantation av njure, hjärta, lungor eller bukspott-
körtel.

Man vet i dagsläget inte om den levertransplanterade man-
nens allergi är bestående eller övergående. Om den är över-
gående kan den ha uppstått genom att jordnötsspecifika 
IgE-antikroppar överförts i samband med levertransplanta-
tionen, men om den inte är övergående kan man tänka sig 
att allergin finns lagrad på något sätt i minnesceller i levern. 
På Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge ska man nu 
undersöka alla som levertransplanterats och jämföra blod-
prover som tagits före och efter transplantationen för att stu-
dera om den transplanterade levern påverkat immunsyste-
met och i så fall på vilket sätt. ■

Källa: Dagens Medicin, Johan Nilsson nr 45

Jordnötsallergi efter  
levertransplantation 
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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 (övriga 
intresserade) 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 ar-
betsplats. 
Vid utebliven tidning eller ny adress kon-

takta Ewa Knutson, e-post:  

ewa@knutson.nu

Mer information finner du på: www.snsf.nu 

Min vana trogen spinner jag vidare på temat samarbete 
och samverkan. Den 28 oktober var jag och ordföranden 
för Svensk Njurmedicinsk Förening, Björn Wikström, in-
bjudna till Njurförbundets ordförandekonferens i Stock-
holm. Vi fick tillfälle att presentera våra respektive för-
eningar och sedan diskuterade vi samarbete kring bland 
annat World Kidney Day 2008. Vi hade många bra diskus-
sioner och för mig blev det uppenbart hur mycket vi har 
att vinna på att samverka i frågor av gemensamt intresse. 
Vi är mycket tacksamma för Njurförbundets yttrande till 
Sveriges Kommuner och Landsting angående finansie-
ringen av Svenskt Njurregister.

Alla på mötet var överens om att 
World Kidney Day 2008 i Sverige bör 
fokusera på information till allmän-
heten om njurarnas funktion och hur 
viktiga de är. Syftet ska inte vara att diagnostisera njur-
sjukdom utan att nå ut med budskapet om hur viktigt det 
är att sköta om sin kropp och sina njurar och att lära sig 
vara observant på tecken på att njurarna sviktar. Vår ge-
mensamma ståndpunkt är också att inte lägga för mycket 
vikt vid transplantation och donation, det har vi särskilda 
dagar för. Helst ska vi lämna sjukhusen och ge oss ut på 
allmän plats, bibliotek och affärscentra kom som förslag. 
Njurförbundet centralt kommer att ta fram en layout till 
poster och broschyr me den gemensam text och ett gemen-
samt budskap. Även om vi kan fokusera på lite olika sa-
ker på olika ställen i landet så ska grundbudskapet kännas 
igen från norr till söder. Förmodligen kommer NjF, SNF 
och SNSF att göra någon gemensam pressrelease, i övrigt 
bör samarbetet ske lokalt. Kom nu igen alla chefer och verk-
samhetsansvariga, reservera den 13 mars i er almanacka 
för denna viktiga dag! Kontakta er lokala patientförening 

och planera tillsammans hur ni kan nå ut med budskapet 
på bästa sätt. Hemsidan www.worldkidneyday.org innehål-
ler massor av tips och idéer från hela världen. Hjälp oss så 
att vi nästa år också finns med bland de länder som gjort 
något av den här dagen. 2007 var det 67 länder som presen-
terade sina aktiviteter på hemsidan och Sverige fanns inte 
med. Låt oss ändra på det 2008.

I övrigt har årets chefsdagar gått av stapeln. En viktig 
mötesplats för oss som arbetar som chefer inom den njur-
medicinska vården. Vi fick ta del av inspirerande föreläs-

ningar och bra diskussioner med kolle-
ger i en härlig miljö. 

Vårt samarbete med Svensk Sjukskö-
terskeförening tar sakta men säkert 
fart. Nu finns vi med i adresslistan i Om-
vårdnadsmagasinet och även på hemsi-

dan www.swenurse.se under sektioner. Utbildningsgrup-
pen använder SSF:s kompetens och erfarenhet när de nu 
jobbar vidare med vår kompetensbeskrivning. Som sagt, 
samarbete och samverkan är kul och nyttigt. 

Slutligen vill jag efterlysa intresserade personer till vår 
arbetsgrupp för PD. Vill du vara med så kontakta styrel-
sesuppleanten Anna Hallberg-Karlsson, kontaktuppgifter 
finns på vår hemsida www.snsf.nu ■

Marie Nykvist, marie.nykvist@skane.se 

ordförande i Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening

Kom IgEN dEN 13 maRS 2008

World Kidney Day

» Hjälp oss så att vi nästa år 
också finns med bland de 
länder som gjort något av 
den här dagen. «

MARIE NYKVIST | ORDFÖRANDE I SNSF
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anette Bygdén-Nylander, även kallad Nes-
sie, har varit med i den njurmedicinska värl-
den i drygt 40 år. Hon tar oss här med på en 
historisk tripp till en tid då 4000 liter vatten 
skulle blandas med salter och glukos till ett 
rätt sammansatt dialysat, för hand. och när 
dagen var slut, då var det bara att personligen 
hoppa ner i den stora rostfria tanken för att 
skura den ren. 

Året var 1966 då Nessie började som sjukvårdsbiträde på 
den njurmedicinska vårdavdelningen vid Umeå lasarett. Hon 
hade egentligen tankar på att bli polis, men pappa hemma 
i Lycksele menade att sjukvården var en bra arbetsplats, här 
fanns det alltid arbete. 

ÅtErbLicKAr pÅ  
EN SvuNNEN tiD

– Vi hade laboratoriet inne på dialysen, och när jag gick 
in dit med prover så blev jag lite fascinerad av att teknikern 
John alltid stod därinne och plaskade i blod på golvet, berät-
tar Nessie. 

Och detta förde Nessie vidare från vårdavdelningen till dia-
lysen. Med tiden läste hon vidare till undersköterska.

Vad teknikern gjorde när han stod där och slaskade på gol-
vet var att spola igenom och rengöra filtren, som användes 
flera gånger. Filtren var stora och byggdes ihop inför varje di-
alys.

– Dialysatet blandande man som undersköterska för hand, 
i en rostfri jättetank på 4000 liter som fylldes med vatten. 
På hyllorna hade vi påsar med natrium, kalium, magnesium 
och glukos, som blandades i vattnet. 

– Det blev alldeles kladdigt i rummet av glukosen, så man 
fick ha mössa på sig.

Sedan var det bara att blanda med hjälp av ett rör med 
tryckluft i. En doppler mätte konduktiviteten, men prover på 
specifik vikt skickades till kemiska laboratoriet. Innan svaret 
därifrån hade kommit fick inte dialyserna starta.

– Vi delade ut »dagens blandarblomma« till den som lycka-
des göra den bästa blandningen.

Dialysatet från den stora tanken gick sedan till tre mindre 
tankar, via ett omfattande rörsystem som satt synligt på väg-
gen. Två patienter fick dialysat från samma tank.

– Det där systemet borde vara varje rörmokares dröm, me-
nar Nessie.

Själva dialysen genomfördes genom en fristående pump 
som drev blodet genom filtret och tillbaka.

Och när dagens sista dialys var klar, fick man personligen 
hoppa ner i dialystanken och skura rent den. Det fanns visst 
någon ambitiös hygiensköterska som hade betänkligheter.

Hur mycket heparin patienten skulle ha fick regleras ma-
nuellt, och kontrollerades genom täta blodprover, som ana-
lyserades på plats, under behandlingen. 

– Som undersköterska var det min uppgift att sköta det, be-

Max Sievert dialysapparaten är svensktillverkad på 60-talet. Pro-
fessor Jonas Bergström konstruerade dialysapparaten tillsam-
mans med en ingenjör.
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ÅtErbLicKAr pÅ  
EN SvuNNEN tiD

» Vi hade laboratoriet inne på dialysen, och när 
jag gick in dit med prover så blev jag lite fasci-
nerad av att teknikern John alltid stod därinne 
och plaskade i blod på golvet. «
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rättar Nessie. Idag kan man ju tycka att det var att ta på sig lite 
väl mycket ansvar. Men tiden var sådan. Överläkaren i Umeå 
delegerade väldigt mycket. Vi undersköterskor gav till och 
med blod. Men det kändes alltid som vi visste vad vi gjorde.

Att ultrafiltrera var också ett riktigt hantverk, och öns-
kad dragning kunde högst godtyckligt ställas in som ett nega-
tivt tryck på rörsystemet på väggen. Plötsligt kunde ett tick-
ande ljud höras som talade för att dragningen hade stuckit 
iväg upp till maximal nivå.

– Man fick gå efter patienternas blodtryck och hur de 
mådde för övrigt, hur mycket som var draget kunde man inte 
se förrän efter dialysen var slut. Det gällde att hela tiden vara 
närvarande.

– Patienterna hade blodtrycksfall hela tiden, kräktes och 
led svårt av uremiklåda. Vi fick ordna med långskaftade bor-
star som de kunde klia sig med, berättar Nessie.

Vid Umeå lasarett var det vanligt att patienterna hade väl-
digt lång resväg, och ingen gick i dialys mer än två gånger 
i veckan, men då ofta åtta timmar i sträck. De glesa dialys-
tillfällena ledde till att många patienter hade stora problem 
med kalium, vätska och andra uremiska symtom. 

För att till exempel ge akut ultrafiltration hade man för öv-
rigt mycket begränsade resurser. 

– Vi fick ta till den så kallade skarifikationen, berättar Nes-
sie.

Den innebar patienten fick sitta upprätt, med benen rakt 
ner, och med hjälp av benblodtrycksmanschetter stasades 
det venösa återflödet av. På så sätt hamnade vätskan i under-
benen, som bedövades med Xylocain och lindades med ste-
rila handdukar. Med hjälp av 50–75 gröna kanyler som pla-
cerades subkutant i vartdera benet, kunde man så tappa ut 
upp till tio liter vätska.

Vilken befrielse var det inte den dag dialysmaskinen Drake 
Willock från USA gjorde entré, som innebar att varje patient 
fick en helt egen maskin. Med hjälp av ett fyrventilsystem 
blandade den dialysatet. Nu slapp man alltså blanda dialysa-
tet för hand i den jättelika tankern. 

Drake Willock hade i och för sig ingen luftvakt, men den 
mätte temperatur, ventryck och konduktivitet. Och den hade 
kontroll för tillförsel av heparin, dock delades själva heparin-
pumpen av två patienter. 

– Det gällde att se till att båda fick, säger Nessie. Men visst 
kunde det hända ibland att den ena fick nästan allt och den 
andra inget.

De accesser man hade att tillgå var, förutom ljumskpunk-
tion, shuntar, typ Büselmeier eller Scribner. De lades in av 
avdelningsläkaren i behandlingsrummet, assisterad av sjuk-
sköterska eller undersköterska.

– När shunten behövde sotas, var det vi som öppnade den 
och fiskade ut långa koagler. 

Det är också en sådan sak som jag först i efterhand insett 
var ganska riskabel.

Mellan raderna kan man förstå att det fanns en närhet 
inom hela arbetsgruppen, trots att det var i en tid då det 
fanns en ganska uttalad hierarki. Kanske berodde det på att 
personalgruppen var liten och patienter var relativt få. Kan-
ske skapades den gemensamma strävan delvis av de betydligt 
mer begränsade resurser som fanns. 

Nessie ger ett exempel på hur det kunde gå till:
– Den här lördagen är nog den värsta i mitt liv. Vi fick dels 

in en patient akut från Örnsköldsvik med skyhögt kalium 
och dels en ny patient, där ingenting fungerade. Koppling-
arna på slangsetet lossnade hela tiden, alla delar var för sig 
och fick sättas ihop till ett set. Dessutom koagulerade blodet 
stup i ett. Men patienten behövde ju sin dialys, och till slut 
frågade överläkaren om vi kunde fixa fram tråd så vi kunde 
knyta ihop slangarna. När dagen äntligen var slut framåt 19-
tiden på kvällen, var vi alla helt slut, men vi hade fixat det 
tillsammans.

– Här fanns också en nära gemenskap över hela kliniken. 
Man såg hela verksamheten: uremimottagningen, vårdavdel-
ningen, dialysen och transplantationsmottagningen. Vi hade 
fester och mycket annat kul ihop.

Makens arbete förde familjen till Stockholm1976, och se-
dan dess har Nessie arbetat inom njurmedicin vid Karolinska 
Sjukhuset i Solna, framförallt på dialysen. 

– Jag hade väl tänkt mig att byta specialitet bara jag rotat 
mig lite i Stockholm, men jag har trivts så bra att jag blivit 
kvar. Jag hade också planer på att läsa vidare till sjuksköter-
ska, men jag fick barn i samma veva.

De senaste tjugo åren har hon varit involverad i njurme-
dicinska klinikens forskning. Många är de forskare som Nes-

» den här lördagen är nog den värsta i mitt liv. Vi fick 
dels in en patient akut från Örnsköldsvik med skyhögt 
kalium och dels en ny patient, där ingenting fungerade. 
Kopplingarna på slangsetet lossnade hela tiden, alla de-
lar var för sig och fick sättas ihop till ett set. «

 ➝
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sie har hjälpt. Att delta i forskningen har även berikat hen-
nes eget arbete.

– När vi höll på med EPO-studien fick jag åka till Nordiat-
rans kongress i Köpenhamn och föredra den. Jag var jättener-
vös men med god support, betablockare och en stark vilja 
gick det jättebra.

– Visst kliar det i fingrarna ibland att gå ut och dialysera. 
Även om jag ofta är förvånad över hur tekniken har utveck-
lats skulle jag nog kunna prima en dialysmaskin. Och att 
sticka är jag väldigt bra på.

Vi konstaterar att det är stor skillnad idag, när det mesta 
mäts och ställs in automatiskt. »Allt blir bättre«, men samti-
digt kanske mycket av finliret och hantverket går förlorat. 
En digital siffra är bara en siffra, som dessutom mycket väl 
kan visa fel. De manuella observationerna, som att lyssna sig 
fram till patientens blodtryck med hjälp av stetoskop, eller 
att känna på pulsen kan ge så mycket mer information. 

Samtidigt ser vi att en god väsentlig skillnad är att många 
patienter verkar må bättre idag, tack vare att dialysbehand-
lingen har gått framåt.

Fritiden innehåller mycket umgänge med familj och vän-
ner. 

– Jag har bland annat »tantgänget« hemma på gården. Vi är 
ett gäng på sex stycken där jag är den yngsta och den äldsta 
är 86 år. Vi träffas ofta, äter middag och har oerhört roligt 
ihop, säger Nessie.

Bästa avkopplingen för övrigt är att lösa 
korsord och att läsa deckare i fåtöljen.

Och så finns ju en stor del av hjärtat kvar 
i Norrland. Kanske blir det inte återflytt 
dit, men stugan finns utanför Kalix.  ■ 

text av Anna-Lena byström

» Visst kliar det i fingrarna ibland att 
gå ut och dialysera. Även om jag ofta är 
förvånad över hur tekniken har ut-
vecklats skulle jag nog kunna prima en 
dialysmaskin. och att sticka är jag väl-
digt bra på. «

Här ses tre mindre mellanlagringstankar som dialysatet förde-
lades till från 4 000 literstanken. Efter kontroll av blandningen 
kopplades dialysapparaterna med slangar över golvet till tan-
karna. Två patienter delade sedan dialysat från samma tank.

Nessie har hjälpt många forskare genom åren.
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KRÖNIKa

»Patientmedvirkning som pasienten ser det« var rub-
riken på en artikel i senaste numret av Dialäsen. Aslaug 
Södal Myrseth vid Rikshospitalet i Oslo redovisade dels 
olika modeller för patientmedverkan som den beskrivs i 
litteraturen och dels resultatet från en fokusgrupp. 

För att kunna medverka i behandlingen behöver patien-
ten teoretiska och praktiska kunskaper samt en god moti-
vation, en känsla av att ha »makt« över sin situation. Det är 
i mötet mellan vårdens och patientens 
respektive kompetenser – i en vuxen-
vuxen-relation – som en för bägge par-
ter positiv samverkan kan uppstå. Avgö-
rande är dock, enligt Aslaug, attityden 
till samverkan, det är den som främjar 
eller hämmar patientmedverkan.

Varför är då patientmedverkan så 
viktig? I samspelet mellan vård och pa-
tient bör alla tillgängliga kompetenser tas till vara. Dok-
torns kompetens är självklart oerhört viktig. Men patien-
ten är eller blir också så småningom expert på sin egen 
kropp och patienten är den som bokstavligt talat »äger pro-
blemet«. 

För många behandlingar är patientens kunskaper, vilja 
och förmåga helt avgörande. I de inledande och brom-
sande faserna av njursjukdom är patientens helhjärtade 
medverkan närmast en förutsättning för behandlings-
framgång. Doktorn analyserar och ger patienten recept 
på läkemedel, men det är patienten som varje dag skall 
ta medicinen. Och det är patienten – och bara patienten 
– som på doktorns ordination skall kontrollera sin diabe-
tes och sin vikt, som regelbundet skall röra på sig fysiskt, 
som skall sluta röka och minska på saltintaget, som skall 
äta en speciell kost och dricka måttligt. Alla dessa delar av 
behandlingen har patienten ansvar för.

För att klara av att ta detta ansvar behöver patienten en 
rejäl utbildning och en stark övertygelse att varje del av 
behandlingen gör skillnad och att det därför är viktigt att 
lära sig mer och följa ordinationerna. Den uppgift som re-

dovisades i Njursjukvårdsindex att bara cirka hälften av de 
njursviktiga patienterna i hälften av landstingen deltar i 
»njurskola« är därför både förvånande och oroande. Varför 
får inte (närmare) 100% av patienterna i alla landsting en 
rejäl utbildning inför sin dialysstart? 

Den traditionella njurskolan innehåller en tydlig mål-
konflikt. Det ena målet – att förbereda för dialys – är själv-

klart. Det andra målet – att försöka 
bromsa sjukdomsutvecklingen – blir 
lätt ett slag i luften, dels därför att ut-
bildningen ofta kommer för sent för att 
ha någon påtaglig effekt och dels för att 
intrycket lätt är att det spelar ingen roll 
vad man gör, det blir i alla fall dialys – 
snart.

Lösningen på denna målkonflikt är 
enkel: De kliniker som vill satsa på att bromsa progressio-
nen bör dela på utbildningen i två delar. Den första delen 
skulle genomföras tidigare i sjukdomsutvecklingen och 
fokusera enbart på att bromsa progressionen och mini-
mera symtom och risk för komplikationer. Den andra de-
len skulle som nu förbereda för dialys eller transplanta-
tion. 

Det här borde inte vara svårt att genomföra. Och även 
här är det attityden det hänger på – precis som Aslaug 
skrev. ■

per Åke Zillén. e-post: pazillen@telia.com

patientmedverkan  
– en förutsättning

» I de inledande och brom-
sande faserna av njursjuk-
dom är patientens helhjär-
tade medverkan närmast en 
förutsättning för behand-
lingsframgång. «

PER ÅKE ZILLéN | NJURSVIKTIG PATIENT
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landet med detta koncept. Frekventa dialyser har som fördel 
bland annat mindre svängningar i vätska och slaggprodukter, 
ett lägre och stabilare blodtryck, generellt ökat välbefinnande, 
förbättrad aptit, minskat behov av ESA ( Erytropoetin Stimu-
lating Agents) och minskade problem med känselrubbningar. 
Vi har under hela tiden, från projekt till etablerad verksam-
het, förankrat arbetet evidensbaserat och vetenskapligt.

Som motpol och jämförelse ställs inte sällan, förutom kon-
ventionell dialys, långa dialyser på tre gånger åtta timmar. 
En mycket känd klinik med detta behandlingskoncept är 
Tassinkliniken i Lyon, Frankrike.

Under våra första år på Garnisonsdialysen har vi tagit emot 
en oändlig rad studiebesök, främst från Sverige men även 
från utlandet, och vi kände att det nu var vår tur att får lite 
»input« och inspiration. Vi kan känna visst släktskap med en 
klinik som använder okonventionella metoder och som be-

Vid Tassinkliniken i Lyon dialyserar patien-
terna upp till åtta timmar i sträck, tre gånger 
i veckan. goda effekter när det till exempel 
gäller blodtryck, anemi och fosfat minskar be-
hovet att kontrollera detta med hjälp av läke-
medel.
Personalen vid garnisonsdialysen i Linköping 
gjorde en studieresa till kliniken i oktober, 
för att hämta inspiration och nya kunskaper.

Vi har på Garnisonsdialysen, Njurmedicinska kliniken i 
Linköping sedan starten 2003 arbetat med frekvent dialys, 
hemhemodialys och självdialys som verksamhetsidé. Förde-
larna med detta sätt att bedriva dialys har de senaste åren 
uppmärksammats både nationellt och internationellt. Garni-
sonsdialysen i Linköping var dock en av de första enheterna i 

Maria Elenstål, Bernd Ramsauer, Emma Herr-
lander Törnquist, Karin Evertsson, Dr.Charles 
Chazot, Lotta Almgren, chefssjuksköterska 
Fabienne och Annika Eriksson.
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höver en välmotiverad patientgrupp. Under våren 2007 sökte 
vi stipendier för att kunna besöka denna klinik och resan blev 
verklighet i oktober 2007.

Tassinkliniken har funnits sedan 1969 och är en privat kli-
nik med 250 patienter. Sextio procent av patienterna behand-
las 7–8 timmar 3 gånger i veckan och 40 procent behandlas 
5–6 timmar 3 gånger i veckan. De långa dialyserna förklarar 
den låga morbiditeten och den i jämförelse låga mortalite-
ten. Patienterna pressas också hårt i blodtryck/torrvikt och 
dieten har strikta saltrestriktioner. Viktuppgångarna mel-
lan dialyserna är låga tack vare långsam ultrafiltration och 
saltrestriktioner.

Tidigare, fram till mitten av 1990-talet, har man använt 
simpel vattenrening, cuprofanfilter och acetat i dialysat och 
ändå haft en mycket bra patientöverlevnad.

Numera använder man RO-filtrerat vatten, lågpermeabla 
filter och bikarbonat i dialysat.

Kliniken har en liten mottagning men många patienter 
kom också som remittenter. Ingen peritonealdialysverksam-
het (PD-) bedrivs utan patienter med önskemål om PD-infor-
mation predialytiskt fick detta ge-
nom konsult.

Studiebesöket hölls under ledning 
av Dr. Charles Chazot som tagit över 
ledningen efter Dr. Bernard Charra, 
numera pensionerad. Båda är frek-
vent publicerade i vetenskaplig lit-
teratur inom ämnet långa dialyser. 
Dagen innehöll ett digert program där flera av klinikens över-
sköterskor och doktorer deltog och föreläste kring extracel-
lulär vätska, blodtryckskontroll, nattliga dialyser, fosfatkon-
troll, fistelfunktioner och nutrition. Vi fick en rundvandring 
på den numera något slitna kliniken med tillhörande träd-
gård. Enligt Dr. Chazot finns planer att inom en närmare 
framtid flytta verksamheten till mer moderna lokaler.

Patienterna dialyserar främst dagtid, vissa som självdia-
lyspatienter, men en stor del dialyserade enbart natt. Dessa 
var ofta patienter i arbete. Nattdialyserna på har samma för-
delar som långa dagliga: god anemi-, fosfat- och blodtrycks-
kontroll och dessutom kombineras sömn och behandling. 
Dock använde 50 procent av nattpatienterna sömnmedel och 
rapporterade ofta sömnproblem. Detta försökte avhjälpas 
med tysta larm och ljusdämpade displayer på maskinerna. 
Samtliga patienter på kliniken sticks med »mjuka nålar«, det 
vill säga med plastkanyler.

Endast ett fåtal patienter har hemhemodialys. Detta kan 
kanske förklaras att det i Frankrike finns en lag som säger att 
dialyskliniker måste finnas tillgängliga för patienterna inom 
en halvtimmes resväg. 

Mycket få patienter använde antihypertensiva läkeme-
del. Dr. Chazot menar att blodtrycket kan hållas nere med 
ultrafiltration. Detta sker genom att initialt pressa torrvik-

ten genom frekventa behandlingar med långsam dragning 
för att sedan gå över till långa dialyser tre gånger i veckan. 
Saltinskränkt kosthållning minskar törsten. Doktorns över-
tygelse och uthållighet i tecken på resultat är A och O för att 
optimal torrvikt/blodtryck ska kunna uppnås. En gyllene re-
gel är att om blodtrycket stiger mot slutet av dialysbehand-
lingen finns mer vätska att dra. Inom ett par veckor var de 
flesta nystartade patienter anuriska. Blodtryckskontroll, me-
nar Chazot, spelar en avgörande roll för minskad risk för en 
tidig död i kardiovaskulär sjukdom på lång sikt.

Patienterna på Tassinkliniken har mycket god fosfatkon-
troll genom de långa behandlingarna. Endast ett fåtal an-
vände fosfatbindare och då initialt med aluminiumbaserade 
läkemedel för att sedan gå över till företrädesvis Sevelamer.

En av klinikens nefrologer opererar också många av pa-
tienternas AV-fistlar. Den stora fördelen med detta var korta 
väntetider och man kunde därmed undvika akuta starter på 
katetrar. Vi fick också en känsla av att man stack relativt ti-
digt i fistlarna. Några patienter hade shuntar. Kliniken hade 
också en egen radiolog men vid större ingrepp såsom ballong-

dilatationer fick patienterna remitte-
ras till annat sjukhus.

Patienterna på Tassinkliniken ser-
veras saltfri och proteinrik kost. Man 
har en egen kock och lägger stor vikt 
på måltidens betydelse. Förrätt, varm-
rätt, ostbricka och dessert serveras 
varje dag, ibland med vin till.

I anslutning till dialysen finns en njurmedicinsk vårdav-
delning och där finns också ett sjukhem för »pensionerade« 
dialyspatienter. Sjukhemmet har 18 platser och det var nå-
got man var mycket stolt över. Vi tror inte att det konceptet 
är särskilt vanligt.

Studiebesöket var otroligt givande och det är alltid roligt 
att möta entusiaster. Visst hade personalen stundom svårt att 
motivera patienterna till åtta timmars behandling och det 
är sannolikt därför man i vissa fall kan inskränka sig till fem 
timmar. Men då har man å andra sidan tagit stor hänsyn till 
patientens ålder och sociala situation i övrigt. Det tyder på 
ett intresse för en skräddarsydd behandling. Vi hoppas nu att 
detta kan vara applicerbart på vår egen verksamhet. Visst kan 
man ha en idé om vad man vetenskapligt och erfarenhets-
mässigt tror är bäst dialysregim för patienten men det finns 
andra viktiga faktorer att ta hänsyn till. Vi tror fortfarande 
att korta frekventa dialyser är ett bra koncept men känner oss 
absolut öppna för att kunna erbjuda våra patienter fler alter-
nativ. I hemhemodialys är valfriheten stor men kanske kan 
långa dialyser även vara något för vår självdialysenhet. ■

text av Emma Herrlander törnquist, med kolleger.  

emma.herrlander.tornquist@lio.se

» Vi tror fortfarande att korta 
frekventa dialyser är ett bra 
koncept men känner oss absolut 
öppna för att kunna erbjuda 
våra patienter fler alternativ. «
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Med hjälp av stipendium från SNSF och Njurförbundet kunde 
vår arbetsgrupp besöka Rehabcenter Mösseberg i Falköping. 
Huvudsyftet med vår resa var att få en ökad kunskap och in-
sikt om deras verksamhet och framför allt deras kurs »Kom i 
form« för njursjuka. Vi ville veta mer om hur deras kurspro-
gram var upplagt och på vilket sätt de arbetar med motiva-
tion, egenvård och livsstilsförändringar. 

»Kom i form« kurs för njursjuka
Femton patienter får plats på varje kurs. Grundkursen är tolv 
dagar och efter sex månader är det en uppföljning på fem 
dagar. Målgrupp är patienter med kro-
nisk njursvikt, patienter som är njur-
transplanterade och patienter med di-
alysbehandling.

Kursens målsättning är att stimu-
lera deltagarna till en mer aktiv och 
hälsobefrämjande livsstil. Genom per-
sonlig vägledning, föreläsningar och 
gruppsamtal syftar kursen till att ge 
deltagarna:

• En ökad lust till fysisk aktivering och möjlighet att prova 
på olika träningssätt. 

• En ökad kunskap om friskvård, kost, kondition och 
styrka, stress och krishantering. 

• Förutsättningar till en ökad livskvalitet såväl, fysiskt, 
psykiskt, socialt som existentiellt.

Utefter en målstyrd remiss och i samråd med patient och be-
handlingsteam läggs ett individuellt program upp som inne-
håller både individuella aktiviteter och grupp aktiviteter. I 
behandlingsteamet ingår läkare, sjukgymnast, dietist, sjuk-
sköterska, psykolog, massör, samtalsterapeut med flera. 

Som kursnamnet anger så läggs stort fokus på kost och 
motion och i kursutvärderingarna visar sig dessa områden 
vara de mest uppskattade. Dietisten ger föreläsningar, indi-
viduella kostråd och finns också med vid luncherna för att ge 
praktiska tips. Sjukgymnasten gör någon typ av individuell 
bedömning/test vid första besöket. Individuella mål sätts upp 
som ska fungera som en »morot« för patientens fortsatta trä-
ning på hemmaplan. Mål och resultat utvärderas och disku-
teras under uppföljningsveckan.

Utöver varje enskild patients individuella program finns 
möjlighet att delta i andra aktiviteter som huset erbjuder. 

Det finns också ett stort utbud SPA be-
handlingar som patienten kan »krydda« 
sin tillvaro med. Uppföljningsveckan 
syftar till som tidigare nämnts att ge 
patienten respons på sin hemträning, 
kostanpassning och individuellt upp-
satta mål. 

Patienter som kommer på remiss be-
talar 80 kronor per dygn. I detta ingår 

enkelrum med helpension, individuellt program, en mas-
sage och ett kurbad per vecka, övriga allmänna aktiviteter, 
träningslokal, bassäng och bastu. Närstående som vill vara 
med under hela eller delar av resan betalar 725 kr per dygn 
för del i dubbelrum med helpension.

vårt intryck
Kurorten Mösseberg är belägen i den vackra Mössebergspar-
ken i Falköping och har funnits sedan 1867. Redan när vi kom 
in i den höstbeklädda parken kändes ett lugn och vi förnam 
en rogivande tystnad. Detta första intryck bestod och för-
stärktes under vistelsen. Huvudbyggnadens stora salonger 
med vackra möbler bidrog till att storstadsstressen rann av 

RaPPoRT FRåN mÖSSEBERg

KurSEr SoM 
KrYDDAr LivEt
På Rehabcenter mösseberg hålls kurser för att stimulera patienter med kronisk njur-
svikt i olika stadier och för njurtransplanterade till egenvård och en hälsosam livsstil. 
Personalen på Njurmedicinska mottagningen och Pd mottagningen vid Karolinska i 
Solna har varit där. med en särskild handlingsplan hoppas de nu kunna locka fler pa-
tienter att delta i kurserna.

» Som kursnamnet anger så 
läggs stort fokus på kost och 
motion och i kursutvärdering-
arna visar sig dessa områden 
vara de mest uppskattade.«
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oss efter hand. Vi åt fantastiskt goda måltider och vid både 
lunch och middag fanns ett stort urval av sallader och grön-
saker.

Programmet för »Kom i form« kursen kändes professionellt 
upplagt och det verkade finnas en vilja att genom utvärde-
ringar kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten. 
Deras förhållningssätt och inriktning mot hälsobefrämjande 
aktiviteter stämmer väl överens med vårt eget synsätt på vår-
den. Vi ser patientundervisningen som en viktig del i behand-
lingen och vi vill stödja och uppmuntra patienters delaktig-
het och egenvårdsförmåga. Patienters kunskap, förmåga till 
egenvård och handlingsberedskap har en positiv betydelse 
för både behandlingsresultat och upplevd livskvalité vilket 
också många studier visar. 

Avtal
Stockholms läns landsting (SLL) har ett avtal som ger njur-
sjuka patienter möjlighet till rehabilitering på Mösseberg. 

Tidigare var denna kurs förlagd på Lillsved och verksamhe-
ten startades upp på initiativ av sjuksköterskan Kerstin Berg-
ström som då arbetade vid njurmedicinska kliniken på dåva-
rande Huddinge sjukhus. »Kom i form« kursen har bedrivits 
i Mössebergs regi sedan 2003 och från början planerades tre 
kurser per termin. Eftersom remissinflödet inte blev så stort 
som förväntat har antal kurser dragits ner till en per termin. 
Vår omedelbara reaktion på detta var att detta måste vi ändra 
på. 

Hur kommer det sig att så få patienter remitteras? Vi har 
inte svaret på det men vi tror att möjligheten till rehabilite-
ringskurs lätt faller i glömska och att vi behöver skapa ett sys-
tem som håller den levande som ett naturligt behandlingsal-
ternativ. Inom SLL finns cirka 700 patienter med avancerad 
njursvikt och cirka 1200 patienter i någon form av aktiv ure-
mivård. Många av våra patienter behöver hjälp att komma i 
gång med en aktivare livsstil, en hjälp som de oftast inte kan 

Från vänster till höger – uppifrån och ned: Irene Paul, Anette Nilsson, Myra Holmlund, Christine Olsbro,
Rose-Marie Åkers, Annelie Magnusson, Ailie Westerdahl, Agneta Pagels och Marie Wång.

 ➝
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erbjudas på ett strukturerat sätt hos oss. Det ska börjas i tid, 
det vill säga fler patienter som ännu inte börjat i aktiv uremi-
vård borde få chansen. Kan ett egenvårdsintresse odlas och 
egenvårdsförmågan stärkas redan före dialysstart så kanske 
tiden fram till dialysstart ytterligare kan förlängas?!

Vår förhoppning är att följande handlingsplan ska resul-
tera i ett ökat antal remisser/ansökningar och därmed fler 
»Kom igång« kurser på Mösseberg.

vårt handlingsprogram:
• Att utarbeta en trevlig och inspirerande patientinforma-
tionspärm om Mösseberg och »Kom i form« kursen.
• Att informera och inspirera övriga enheter inom den egna 
kliniken. Kanske vi kan ha en kontaktperson/inspiratör på 
varje enhet?
• Att genom information få hela vårdteamet att uppmärk-
samma denna möjlighet och att uppmuntra till dialog med 
patientansvarig läkare om att skriva remiss.
• Att diskutera med läkargruppen om vikten av att skriva en 
tydlig målinriktad remiss.

• Att vår njursviktskoordinator mer aktivt ska informera och 
motivera patienter med avancerad njursvikt om möjligheten 
att söka/få remiss till »Kom i form« kurs.
• Att vi som vårdpersonal ska bli bättre på att följa upp pa-
tienter som deltagit i kursen. Att fråga efter uppsatta mål 
och vara ett stöd för patienten i det fortsatta arbetet/beteen-
deförändringen.
• Att bjuda in PD patienter till en träff där de får möjlighet 
att träffa en patient som varit på Mösseberg. 
• Att bjuda in en eller flera representanter från Mösseberg 
att föreläsa på kliniken. 
• Att diskutera med Njurförbundet om att skriva om Mösse-
berg i deras tidning »Njurfunk«.

Vill du veta mer så kan du gå in på deras hemsida:
www.mosseberg.se  ■

text av Njurmedicinska mottagningen och pD mottagningen, Karolin-

ska universitetssjukhuset i Solna genom Annelie Magnusson, chef-

sjuksköterska, annelie.magnusson@karolinska.se

»Kom i form«-kurserna startades av Kerstin Bergström på Lillsved: Idag finns verksamheten på Mösse-
bergs Rehabklinik. Dialyspatienter som deltar kan under vistelsen få sin behandling i Falköping. 
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de italienska nefrologerna utför fistelopera-
tionerna själva, och följer sedan noga funktio-
nen av dem. man vinnlägger sig om att i god 
tid före dialysstart spara de egna kärlen. 
arbetsgruppen för diad dialysaccessdatabas 
i Karlstad, Karlskoga och Örebro har varit på 
studiebesök.

Italien har Europas högsta andel nativa AV -fistlar enligt 
DOPPS II, med en prevalens (patienter i dialys) på 85 procent 
jämfört med Sveriges 58 procent. Detta trots att det inte är så 
stor skillnad i medelålder, 64,4 år jämfört med Sverige 63,1 
år, eller tidsintervall mellan patientens första träff med nef-
rolog och dialysstart. I Italien träffade 68 procent av patien-
terna en nefrolog ett år före dialysstart, i Sverige 66 procent.

Sedan ett par år tillbaka har vi en ar-
betsgrupp bestående av läkare och dia-
lyssjuksköterskor från dialysenheterna 
i Karlstad, Karlskoga och Örebro. Vi har 
arbetat fram en gemensam databas för 
dialysaccesser, DiAD med ADB tele USÖ, 
(Universitetssjukhuset i Örebro). 

Vi beslöt att göra en studieresa till 
Italien för att lära oss mer våren 2006. 
Till vår grupp anslöt kärlkirurger från Karlstad och Karlskoga 
samt en biomedicinsk analytiker från Karlstad med stor er-
farenhet av ultraljudskartläggning av armarnas kärl och du-
plex av AV-fistlar. 

Vår värd var Maurizio Gallieni, nefrolog och medlem i den 
nationella accessgruppen, numera också medredaktör för 
»Journal of vascular access«. Han ordnade studiebesök på kli-
niker i Brescia och i Lecco samt ett avslutande besök på hans 

arbetsplats »Azienda Ospedalieria Sao Paolo« i Milano där vi 
också deltog i ett regionalt accessmöte.

»Spedali civili di Brescia«, har ett upptagningsområde på 
en miljon och anses vara ett av Italiens bästa sjukhus. Totalt 
18 nefrologer ansvarade för 180 hemodialyspatienter, varav 
100 dialyserades på sjukhuset och de övriga på tre satellitav-
delningar. Den sjukhusanslutna dialysavdelningen beman-
nades av två överläkare och två underläkare. Nefrologerna 
skötte själva undersökningen med kärlmapping preopera-
tivt, fisteloperationer och efterföljande duplexkontroller. De 
gjorde också årliga ekocardiografiundersökningar på alla he-
modialyspatienter och skötte också inläggningar av centrala 
dialyskatetrar (CDK).

Det rådde brist på dialyssjuksköterskor i Italien. Varje sjuk-
sköterska startade 3–4 patienter och do-
kumenterade mycket sparsamt. En un-
derläkare fanns hela tiden till hands 
som gjorde bedömningar till exempel 
avseende ultrafiltrationer och doku-
menterade i en lättöverskådlig data-
journal. 

Standardbehandlingen var fyra tim-
mar tre gånger i veckan, cirka 20 procent erhöll hemodiafil-
trationsbehandling. Många patienter kom med ambulans av 
kostnadsskäl, det var svårt finansiera transporter på annat 
sätt. En annan kuriositet var också de stora vågar som i fot-
ändan på varje patientsäng, där varje hekto viktnedgång vid 
ultrafiltration kunde följas. Man upplevde detta system som 
mycket pedagogiskt.

På dialysavdelningen användes ett litet enkelt rum för ope-

Hög andel  
Av-fistlar i italien

» det rådde brist på dialys-
sjuksköterskor i Italien. 
Varje sjuksköterska startade 
3–4 patienter och dokumente-
rade mycket sparsamt.  «
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rationer av AV- fistlar Vi blev inbjudna att närvara vid anlägg-
ning av en radio-cephal fistel. Endast lokalbedövning gavs 
och patienten gick hem direkt efter ingreppet. Överarmsfist-
lar anlades också polikliniskt men opererande läkare får då 
hjälp av anestesiolog. 

Efter anläggning av graftfistlar kvarstannar patienten på 
sjukhuset. Något antibiotika eller antikoagulation gavs ej, 
infektioner såg man aldrig. Väntetiden 
för fisteloperation är max två veckor. 
Andelen AV-fistlar är cirka 70 procent, 
graftfistlar cirka 30 procent och CDK 
endast någon procent.

Vi såg en hel del patienter med så kall-
lad »midarm fistel« det vill säga en fis-

tel mellan arteria radialis och vena cephalica men med anas-
tomosen mellan kärlen högre upp på underarmen. Två nålar 
kunde sitta på underarmen men ibland en nedanför och en 
ovanför armvecket.

Första stick gjordes efter cirka fyra veckor och då med 
tunna 17 gauge nålar och låga flöden 150 – 175 milliliter, 
med långsam successiv höjning till 300 milliliter per minut.

Rope-ladder teknik var den vanligaste 
stickregimen. Recirkulationen moni-
torerades var tredje månad med urea-
mätningar. Ventryck följdes kontinuer-
ligt. Fistulografi och samtidig perkutan 
transvaskulär angioplastik (PTA) utförs 
vid problem.

Vid akuta hemodialyser anlades i för-
sta hand en femoraliskateter för att 

spara på de centrala kärlen. Man betonade vikten av att spara 
egna kärl och vid kreatinin mer än 160 mikromol per liter 
fick patienten ett informationsarmband på den icke-domi-
nanta armen. 

På sjukhuset i Lecco är den välkände professor Franseco Lo-
catelli chef. 

Där kunde vi se doktor Bacchini genomföra en ultraljuds-
ledd PTA. Han föredrog den metoden ur kontrastsparande 
synpunkt men också för att det var enklare utan inblandning 
av röntgen med väntetider etc. Ingreppet gjordes polikliniskt 
och utan bedövning.

Han lagrade bilder av fisteln i datorn och markerade stick-
ställen. Transonicmätningar utfördes bara av läkarna och de 
hann inte med kontroll av alla nativa AV-fistlar så regelbundet. 
Däremot kontrollerades graftfistlarna en gång per månad.

» Efter anläggning av graft-
fistlar kvarstannar patienten 
på sjukhuset. Något antibio-
tika eller antikoagulation 
gavs ej, infektioner såg man 
aldrig. «
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Midarm-fistel
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Dialysavdelningen var lik den i Brescia men här gav man 
vid avslutning 250 milliliter glukos till patienter som inte 
har diabetes och 250 milliliter natriumklorid till patienter 
med diabetes för att de skulle må bra.

vad lärde vi oss?
• Midarmfisteln är ett bra alternativ till överarmsfistel. Man 
sparar kärl och den belastar inte hjärtat lika mycket efter-
som den får ett lägre flöde. Vår kärlkirurg har börjat anlägga 
dessa nu. (se bild)

• Skapa rutiner för att spara egna kärl är viktigt.
• Att använda tunna nålar och låga flöden då man börjar 

sticka i ny fistel.

De italienska resultaten beror sannolikt en hel del på att 
det är de italienska nefrologerna som sköter fisteloperatio-
nerna. De utreder och följer själva upp med ultraljud, de är 
fler och har resurser för detta. Patienter startas senare i dia-
lys, vid GFR cirka fem milliliter per minut, ofta efter en tid 
med proteinreducerad kost. Detta för att vinna tid och hinna 
med fistelläggning. ■

text av Gunilla Welander, gunilla.welander@liv.se 

Anna Wahlström dialysavdelningen, becke Lundqvist kirurg kliniken 

och Susanne Sjöstedt klinisk fysiologi, Karlstad 

christer Lundin och Elisabeth Löfgren dialysavdelningen och Stig-
olof Almgren kirurg kliniken, Karlskoga

Martin tidman och rigmor Larsson dialysavdelningen, örebro

Ultraljudsledd PTA genomförs på sjukhuset i Lecco.

Arbetsgruppen för DiAD (dialysaccessdatabas) tackar för sig.
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Vid provtagning ur centrala dialyskatetrar, 
instillerade med trinatriumcitrat, kan mät-
värdena lätt bli missvisande om provtagnings-
metoden är felaktig. En metodjämförelse mel-
lan tre av Karolinska universitetssjukhusets 
olika dialysmottagningar i Solna, Sundbyberg 
och på Södersjukhuset, samt ett företags re-
kommenderade metod har visat att den sist-
nämnda är mest tillförlitlig.

Det är viktigt att prover blir korrekta så att patienten får 
korrekt behandling. När Karolinska Universitetssjukhuset i 
Solna införde injektion trinatriumcitrat vid instillering i cen-
trala dialyskateterar (CDK), togs prover enligt nationella rikt-
linjerna för urea (1).

Trinatriumcitrat är en injektionslösning för kateterlås. 
Den motverkar koagulation, har en baktericid effekt, före-
bygger svampinfektion samt reducerar biofilm som bildats 
i katetern (2, 3, 4). 

I samband med införandet av trinatriumcitrat upptäcktes 
att provsvar analyserade med avdelningens jonmätare inte 
var tillförlitliga. För höga natriumvärden och för låga jonise-
rade kalciumvärden noterades. För höga natriumvärden har 
även tidigare observerats av Srivastava et al (5). Aspirations-
mängden ändrades då från 15 milliliter blod till 25 milliliter, 

tillförlitlig provtagning  
ur central dialyskateter

TEma:
aCCESSER

men fortfarande blev en del värden inkorrekta. 
I  samband med att Karolinska Sjukhuset i Solna och Huddinge 

Sjukhus slogs samman visade det sig dessutom att de olika njur-
medicinska klinikerna använde olika provtagningsrutiner.

I syfte att testa de olika provtagningsmetodernas tillförlit-
lighet och för att finna klinikgemensamma provtagningsru-
tiner i samband med användning av trinatriumcitrat påbör-
jades under senhösten 2005 därför denna undersökning. 

Modifierad Solna/Sundbyberg metod:
1. ta exakt 10 ml och ta sedan prov på exakt 2 ml (prov 1:1, 1:2)
2. ta exakt 8 ml och ta sedan prov på exakt 2 ml (prov 2:1, 2:2)
3. ta exakt 8 ml och ta sedan prov på exakt 2 ml (prov 3:1, 3:2)
4. ta exakt 8 ml ta sedan prov på exakt på 2 ml (prov 4:1, 4:2) 

Modifierad Huddinge/SÖS metod:
1. aspirera exakt 10 ml blod och flusha in densamma
2. aspirera exakt 10 ml och flusha in densamma
3. aspirera exakt 10 ml och flusha in densamma
4. ta sedan prov på exakt på 2 ml (prov 1:1, 1:2)
5. aspirera exakt 8 ml
6. flusha in de 8 ml
7. ta sedan prov på exakt på 2 ml (prov 2:1, 2:2)

företagets metod:
1. flusha in 10ml Nacl
2. aspirera exakt 10 ml och flusha in densamma
3. aspirera exakt 10 ml och flusha in densamma
4. aspirera exakt 10 ml och flusha in densamma
5. aspirera exakt 8 ml ta sedan prov på exakt på 2 ml (prov 1:1, 
1:2)
6. flusha in de 8 ml
7. aspirera ytterligare 8 ml ta sedan prov på exakt på 2 ml (prov 
2:1, 2:2)
8. flusha in de 8 ml
9. aspirera ytterligare 8 ml ta sedan prov på exakt på 2 ml 
(prov 3:1, 3:2)
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provtag-
nings-
tillfälle

prov 
1:1

prov 
1:2

prov 
2:1

prov
2:2

prov 
3:1

prov 
3:2

12 Na 137 137.7 137,5 138 137,7 138.3

K 4,1 4,0 4,5 4,0 4.1 4,0

Jon. Ca 1 .2 1 .23 1,25 1,26 1,26 1,27

13 Na 142,5 143.8 143,1 143.2 143,3 143.3

K 4.4 4.5 4.4 4.4 4.4 4.4

Jon. Ca •1,05 •1,06 •1,06 •1 .07 •1,06 •1,06

14 Na 138 138 138 138 138 138

K 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9

Jon. Ca •1 .13 •1 .14 1 .16 1 .16 1 .15 1 .16

15 Na •134.5 •135 •134 •135 •134 •134

K 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

Jon. Ca •1,10 •1,11 1,20 1 .24 1,20 1,21

provtag-
nings-
tillfälle

prov 
1:1

prov 
1:2

prov 
2:1

prov
2:2

8 Na 142 142 141 141

K 4.8 4.9 5.0 4.9

Jon. Ca •1 .14 1 .15 •1 .40 •1 .41

9 Na 137 138 138 138

K 3.8 3.9 3.9 3.9

Jon. Ca 1 .17 1 .20 1 .21 1 .21

10 Na •136.5 •136.4 •134.8 •135

K 4.2 4.2 4.2 4.2

Jon. Ca •1 .1 •1 .1 1 .3 1 .3

11 Na 145 145 145 144

K 4.4 4.5 4.4 4.4

Jon. Ca •1 .11 •1 .02 •1 .11 •1 .01

resultat: Modifierad Huddinge/SÖS metod:  
• = utanför referensvärde

resultat: företagets metod: 
 • = utanför referensvärde

resultat: Modifierad Solna/Sundbyberg metod: 
= ej mätbart:  
• = utanför referensvärde

provtag-
nings-
tillfälle

prov 
1:1

prov 
1:2

prov 
2:1

prov
2:2

prov 
3:1

prov 
3:2

prov 
4:1

prov 
4:2

1 Na •161 •163 140 140 136 140 137 139

K 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2

Jon. Ca – – 1,29 1,29 •1,37 •1,37 •1,39 •1,38

2 Na 139 139 149 140 139 139 139 139

K 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9

Jon. Ca 1,16 1,20 1,30 1,27 1,27 1,29 1,30 1,30

3 Na 144 145 143 143 143 144 145 144

K 4,2 4,2 4,1 4,2 4,1 4,2 4,2 4,2

Jon. Ca •1,07 •1,08 1,26 1,27 1,28 1,29 1,29 1,27

4 Na 141 138 138 139 142 140 139 137

K 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2 4,1 4,1 4,1

Jon. Ca •1,07 •1,08 1,19 1,20 1,20 1,18 1,25 1,23

5 Na 138.3 138,6 •136.1 •135.9 •134,8 •135.2 •136.0 •136.1

K 4,5 4,5 4,5 4,4 4.4 4,4 4,5 4,5

Jon. Ca •0.91 •0.94 1,20 1,20 1,24 1,26 1,27 1,26

6 Na 144.1 144.1 •145,5 •145,7 •145,3 •145,5 •145,7 •145.6

K 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

Jon. Ca •1,09 •1,10 1,22 1,23 1,23 1,24 1,23 1,23

7 Na+ 143,0 143,2 143,7 143,8 144,0 143,8 141,8 140,5

K+ 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3

Jon. Ca 1,284 1,299 1,332 •1,349 •1,365 •1,373 1,318 1,292

referensvärden:  
Natrium 137–145 mmol/l
Kalium 3.6–4.6 mmol/l
Joniserat kalcium 1.15–1.33 mmol/l

 ➝

Modifierad Solna/Sundbyberg metod:
1. ta exakt 10 ml och ta sedan prov på exakt 2 ml (prov 1:1, 1:2)
2. ta exakt 8 ml och ta sedan prov på exakt 2 ml (prov 2:1, 2:2)
3. ta exakt 8 ml och ta sedan prov på exakt 2 ml (prov 3:1, 3:2)
4. ta exakt 8 ml ta sedan prov på exakt på 2 ml (prov 4:1, 4:2) 

Modifierad Huddinge/SÖS metod:
1. aspirera exakt 10 ml blod och flusha in densamma
2. aspirera exakt 10 ml och flusha in densamma
3. aspirera exakt 10 ml och flusha in densamma
4. ta sedan prov på exakt på 2 ml (prov 1:1, 1:2)
5. aspirera exakt 8 ml
6. flusha in de 8 ml
7. ta sedan prov på exakt på 2 ml (prov 2:1, 2:2)

företagets metod:
1. flusha in 10ml Nacl
2. aspirera exakt 10 ml och flusha in densamma
3. aspirera exakt 10 ml och flusha in densamma
4. aspirera exakt 10 ml och flusha in densamma
5. aspirera exakt 8 ml ta sedan prov på exakt på 2 ml (prov 1:1, 
1:2)
6. flusha in de 8 ml
7. aspirera ytterligare 8 ml ta sedan prov på exakt på 2 ml (prov 
2:1, 2:2)
8. flusha in de 8 ml
9. aspirera ytterligare 8 ml ta sedan prov på exakt på 2 ml 
(prov 3:1, 3:2)

Metod & resultat
Tre olika provtagningsmetoder testades: modifierad Solna/
Sundbyberg metod, modifierad Huddinge/SÖS metod respek-
tive företagets rekommenderade provtagningsrutin. (Se fak-
taruta).

Totalt utfördes femton provtagningstillfällen med de tre 
olika metoderna. Varje prov analyserades två gånger för att 
utvärdera mätfel. Tio patienter deltog i undersökningen. 
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som behövs vid samtliga testade metoder, behövs endast en 
tio millilitersspruta användas med denna metod. 

Konklusion
Undersökningens resultat visade att den provtagningsmetod 
som hade mest tillförlitliga resultat var »Företagsmetoden«. 
Detta innebär i praktiken att vid provtagning ur CDK instil-
lerad med trinatriumcitrat bör: 

• ena skänkeln vara orörd
• ur den skänkel som provet ska tas (artären) ska fem mil-

liliter aspireras och slängas
• Tio milliliter NaCl 9 mg/ml flushas in (för att spola ka-

tetern)
• därefter aspireras och flushas katetern fyra gånger med 

tio milliliter blod.

fortsatt forskning
För att öka kunskapen rörande tillförlitligheten gällande 
provresultat behövs ytterligare undersökningar som då även 
inkluderar prover perifert från patienten. Olika typer av 
material i katetrarna kan absorbera olika mängd av det in-
stillerade medlet. Även detta skulle kunna påverka provre-
sultatens tillförlitlighet. Då Weijmar et al har visat att trina-
triumcitrat har en svampförebyggande funktion kan detta 
också vara av intresse för vidare studier. (3) ■

text av pia Johansson, sjuksköterska, utbildningsansvarig, Njurmedi-

cinska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset.

Susanne Heiwe, sjukgymnast, Med Dr, Karolinska universitetssjuk-

huset samt Karolinska institutet.

Vid frågor kontakta pia.johansson@karolinska.se 

referenser:
1 Svensk Njurmedicinsk förening: Riktlinjer för omhänderta-
gande av patienter med Njursvikt 2000, tryck ab, linköping 

2 Weijmer cM, Debets-ossenkopp yJ, van der Vondervoort fJ, 

ter Wee pM: Superior antimicrobial activity of trisodium ci-
trate over heparin for catheter locking: Nephrol Dial transplant 

2002; 17:2189-2195

3 Weijmer Mc, van den Dorpel Ma, van de Ven pJg et al: Ra-
domized, Clinical Trial Comparison of Trisodium Citrate 30% 
and Heparin as Catheter-Locking Solution in Hemodialysis 
Patients J am Soc Nephrol: 2005; 16:2769-27777

4 url:http://www.citra-lock.com juli 2007

5 Srivastava r, Murphy MJ, card J, Severn a, fraser cg: The 
case of floating gel: J clin pathol 2004; 57:1333-1334
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Fyra olika jonmätare från olika avdelningar användes vid 
analyserna. 

Vid samtliga provtagningsmetoder har fem milliliter först 
aspirerats och slängts. Proverna togs ur artärskänkeln hos 
samtliga patienter. Venskänkeln rördes ej.

fördelar & nackdelar med  
respektive provtagningsmetod
Med Solna/Sundbyberg metoden visade resultatet att minst 
20 milliliter måste aspireras, ibland mera (se data från prov-
tagningstillfälle nummer 1 och 5) innan mätvärdet visade 
tillförlitliga siffror när det gäller natrium och joniserat kalk. 
Metoden medför att många sprutor eller »stora« sprutor be-
höver användas. Viss kontaminationsrisk skulle kunna fö-
rekomma i och med att sprutan med det aspirerade blodet 
läggs åt sidan innan provtagningen för att sedan åter place-
ras i CDK skänkeln.

Fördelen med Huddinge/SÖS metoden var att endast en 
spruta behöver användas, förutom fem milliliters spruta för 
aspiration av inneliggande trinatriumcitrat. Resultatet från 
provtagningstillfällena visade dock att det inte räckte med 
att enbart aspirera tio milliliter blod och sedan flusha till-
baka det tre gånger. Exempel på det visar data från provtag-
ningstillfälle nummer 8 där joniserat kalk till och med har 
stigit över referensvärdet. 

Företagets metod som innebar spolning med natriumklo-
rid samt upprepad aspiration och flush av blodet ger stabila 
provtagningsresultat. Förutom den fem millilitersspruta, 
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2008. Kongressen består av gäst- och medlemsföreläsningar, parallellsession för tekniker samt medicinsk-
teknisk 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

Cyklosporin A har använts under många år för att förhin-
dra avstötning organ i samband med transplantation. Nu tror 
forskare i Lund att läkemedlet kan få ett nytt användnings-
område, nämligen för att reducera skador på hjärncellerna 
i samband med stroke, traumatisk hjärnskada eller epilepsi. 
Magnus Hansson, institutionen för kliniska vetenskaper vid 
Lunds universitet disputerade i ämnet den 17 november.

Det är i mitokondrien som syre och näringsämnen för-
bränns till koldioxid och vatten, den alstrar med andra ord 
cellens energi. 

Med hjälp av Cyklosporin A försöker nu forskarna i Lund 
att ta fram ett nytt preparat, med specifika egenskaper för att 
blockera den mekanism i hjärnans celler som man tror orsa-
kar stor skada och i värsta fall celldöd vid en hjärnskada. Det 
nya preparatet skulle sakna cyklosporinets immunhämmande 

cyklosporin A kan ha 
effekt vid hjärnskador

effekt men ha 
kvar sin för-
måga att skydda 
mitokondrierna. Läkemed-
let har en stabiliserande effekt 
på mitokondrien och ökar cellens 
tålighet.

Upptäckten har även rönt in-
tresse i den amerikanska ar-
mén. Tillsammans med kolle-
ger i USA har forskarna i Lund i 
djurförsök påvisat att Cyklosporin A 
även kan påverka ALS. ■
för ytterligare information  magnus.hansson@med.lu.se

Källa pressmeddelande lunds universitet 16 november 2007
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Konferensen öppnades med ett tal på lördagskvällen av 
EDTNA/ERCAs president Jitka Pancirova. Därefter följdes ett 
dans- och flaggspel av den italienska gruppen Gruppo Sban-
dieratori Citta di Firenze, något annorlunda och mycket upp-
skattat. Utställningshallen öppnades och här blev det mingel 
med cocktail.

Första konferensdagen inleddes med en intressant föreläs-
ning av professor Elseviers från Belgien som presenterade och 
jämförde ifrån European Practice Database (EPD) – olika dialys-
data från Europa. Tyvärr var Sverige inte med i detta projekt 
något som annars kunde ha gjort det hela ännu mer intres-
sant. Professor Locatelli från Italien fortsatte sedan med en 
historisk presentation över vad som hänt de senaste 40 åren 
inom njursjukvården. Med en ökad internationell prevalens 
och incidens av kronisk njursvikt och med ganska dystra re-
sultat, framförallt för patienter med cardiovasculära sjukdo-
mar och diabetes, får vi ändå säga att mycket har hänt som 
har gjort livet något bättre för våra njursjuka patienter även 
om det än finns mycket kvar att förbättra. 

Efter dessa två föreläsningar spreds deltagarna till olika 
förläsningarna, allt efter intresse och nyfikenhet. De tre da-
garna bestod av föredrag alltifrån ytterst kända föreläsare 
till mindre kända. 

EDtNA/ErcA konferens i  
florens lockade 2 200 deltagare

I ett varmt och vackert Florens hölls EdTNa/
ERCa’s 36.e konferens med temat »managing 
the Complications of Chronic Kidney disease.« 
deltagarna kom från 45 av världens länder. I 
just Florens hölls EdTNa/ERCa’s första inter-
nationella konferens 1972.

Populära förläsningar hölls om Violence and aggression in re-
nal care, End of life issues, Infection control in dialysis centres och 
Diabetes and Chronic kidney disease (CKD) för att nämna några. 
En heldag ägnades åt ett seminarium om CKD. Detta semina-
rium hade begränsat antal platser och fylldes alltför snabbt 
till mångas besvikelse. Professor Tesio visade en ny slags ac-
cess, än så länge bara prövad på en kyckling. 

Antalet posters uppgick till 116 och här fanns mycket läs-
värt. Det är fantastiskt att se vilket arbete som läggs ned i 
olika delar av vår värld. 

Pris för bästa manuscript tilldelades Angeles Gonzales Car-
cedo med titeln: 25 hydroxyvitamin D3 levels in patients with renal 
transplantation. Comparison with the general population, och Ray 
James med titeln: Noise and acoustics in renal units and hopitals.

Nästa år 2008 kommer EDTNA/ERCA’s konferens att hållas 
i Prag den 6–8 september.

Jag vill också passa på att nämna att 
Journal Club discussion om The hidden danger 
– hemolysis, nu är sammanställd och till-
gänglig på EDTNA/ERCA’s hemsida: www.
edtnaerca.org ■
text av Eva-Lena Nilsson, Key-member 

eDtNa/erca Sweden

Eva-Lena Nilsson, Maria Fettouhi Key member Danmark, 

Martha Girak, Key member Österrike.

 Bro över floden Arno.
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Hemhemodialys utvecklas snabbt i Sverige. Självdialys på 
dialysavdelningen är ofta första steget. På Danderyds sjuk-
hus AB har vi åtta stycken självdialyspatienter som själva styr 
över sin behandling. De kör eftermiddagspasset på tisdag, 
torsdag och lördag eller söndag med två sjuksköterskor. De 
dialyserar i samma dialysrum (12 platser). Vi har också ett 
självdialysrum med en dialysapparat som man kan boka en-
ligt ett tvättstugeschema. De som an-
vänder det rummet kör fyra eller fem 
dialyser i veckan, alla dagar går att 
boka. Vi undersöker möjligheterna 
på Danderyds sjukhus att starta upp 
en självdialys/hemdialysträning i se-
parata lokaler som inte har koppling 
till vår stora dialysavdelning.

Jag har nyligen tagit del av en väldigt intressant riskana-
lys som genomförts som ett examensarbete av Hanan Tas-
limi och Linda Lampen. De har tagit sin examen på med-
icintekniska högskoleutbildningen på KHT. Sommaren 
2007 intervjuade de 13 hemhemodialyspatienter vid Ka-
rolinska universitetssjukhuset i Stockholm. De använde 
sig av HFMEA metoden för riskanalys.

Det finns flera potentiella risker med hemhemodia-
lys. Jag tar här upp några de risker som Hanan och Linda 
fångat upp i sin analys:

Om vennålen lossnar är risken stor att ventrycksvak-
ten inte larmar. Man förebygger faran genom en ordent-
lig tejpning av nålarna. På marknaden finns nu “vennåls-
larm« som ger en larmsignal om vennålen åker ut. Nästa 
steg i utvecklingen blir att koppla larmet till dialysappara-
ten så att blodpumpen automatiskt stannar.

Vid avslutning av dialysen har det hänt att patienten sät-
ter venslangen till koksaltpåsen istället för artärslangen 
och fyller påsen med blod. Patienter har även förväxlat ven 
och artärnål när de kopplar sig till dialysapparaten vilket 
orsakat recirkulation i fisteln och en sämre dialys. 

Det kan bli blodläckage vid dialysfiltret på grund av att 
blodslangarna inte är ordentligt iskruvade, det händer om 
gängorna i luerlock-kopplingen inte går i varandra. Samma 
problem kan uppstå vid ven och artärnål. Vi hade en inci-
dent på Danderyds dialysavdelning där det droppade un-

» det är en fara om patienten 
av misstag ställer in en för hög 
ultrafiltration och får blod-
trycksfall. «

HEmHEmodIaLYSVERKSamHET

viktigt eliminera  
potentiella risker

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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mTF-d

GUNNAR MALMSTRÖM | ORDFÖRANDE I MTF-D

gefär 1 liter blod från artärnålens luerlock-koppling innan 
felet upptäcktes. Dialysapparaten larmade inte och patien-
ten hade armen under täcket så personalen såg inte blodet 
förrän det började droppa från sängen ner på golvet. Det 
var tur att det inte var hemma hos en hemdialyspatient.

Det är en fara om patienten av misstag ställer in en för 
hög ultrafiltration och får blodtrycksfall. För att minska 

den risken är det lämpligt att pro-
grammera dialysapparaten med en 
begränsning av ultrafiltrationshas-
tigheten till max 600ml/tim.

Det är väldigt viktigt att kvalitets-
säkra patientutbildningen och följa 
utbildningsplanen noga så att alla 

moment i utbildningen genomförs. Patienterna behöver 
hembesök av lärarna när de kört dialys några veckor för 
kontroll av kunskaperna, det är lätt att glömma de mo-
ment som lärts ut. Det behövs också en noggrann uppfölj-
ning av avvikelser som sker vid hemdialyserna, så att man 
kan lära sig av de misstag som sker. 

På Nordiatrans möte i Göteborg den 7–8 mars 2008 ska 
MTF-D ha en workshop om hemhemodialys. Vi hoppas at 
de ingenjörer som jobbar med hemdialys eller planerar att 
starta hemdialysverksamhet bokar in dessa dagar i sin ka-
lender. Anmälan: www.nordiatrans.org, före den 31 decem-
ber. Dessutom: SLS2008 seminarium den 7 februari 2008 på 
Danderyds sjukhus. MTF-D kommer att ha sitt årsmöte på 
SNSF-vårmöte i Ystad 18–20 maj 2008 se www.snsf.nu ■
text Gunnar Malmström, ordförande i Mtf-D www.mtfd.se 
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Förste föreläsare var Göran Adlén, från början civileko-
nom, utbildad vid Lunds universitet. Rubriken var Ledarskap 
– ett roligt helvete, med följdfrågorna Hur är det att vara chef 
i framtiden? Vad kommer att krävas? Ett av Göran Adléns 
många intressen är att spåna om framtida trender och sedan 
2002 ger han årligen ut en trendrapport. Han skriver också 
vad han kallar för nyhetsbrev med rubriker som »Den me-
ningslösa väskdebatten« och »Öl, det nya hantverket«. Hans 
trendspaningar handlar inte sällan om vår syn på arbete, och 

dIaLÄSENS CHEFSdagaR På RåNÄS SLoTT

Ledarskap bör vara  
mod och passion

kanske då framför allt hur den unga generationen ser på sitt 
framtida yrkesliv. Och här menar Göran Adlén att en stor för-
ändring redan är på gång.

För tidigare generationer var vägen mot arbetslivet eller 
kanske drömmen om ett arbete alldeles tydlig. Efter utbild-
ning och eventuellt lärlingsskap fick man i bästa fall ett ar-
bete och där stannade man inte sällan livet ut. De unga som 
nu börjar arbeta är inställda på att ganska snart byta jobb. I 
en undersökning som Karriärindex gjorde ville 32 procent 
av alla unga yrkesverksamma akademiker byta jobb omedel-
bart, och 49 procent ville byta inom ett år. 

Unga människor vill växla mellan olika arbeten och de har 
krav på att arbetsplatsen ska ge stimulans, att man ska ha 
roligt. De kan också tänka sig att ha flera olika yrken samti-
digt. Det är självklart att leta på Internet efter alternativ, och 
de hittar snabbt utbildningsmöjligheter som till exempel att 
bli bartender. Det visas i en överskådlig och pedagogisk film-
snutt, och sedan är det bara att söka jobb. Eftersom arbets-
kraftsbristen snart är en realitet, 2010 anges som ett kritiskt 
år, måste arbetsgivarna beakta de nya krav som finns hos de 
framtida arbetstagarna, och kanske lägga upp arbetstiderna 
på ett helt annat vis än vad vi gör idag. Den unga generatio-
nen vill gärna arbeta fast inte så mycket som vi gör, men helst 
tjäna mera pengar. 

Många av de framtida arbetstagarna kommer också att ha 
en annan kulturell bakgrund än den svenska och 2010 kom-
mer enligt Göran Adlén var fjärde svensk att vara invandrare. 
Våra arbetsplatser blir mångkulturella, och då gäller det att 
utnyttja kulturkrockarna till något positivt. 

För att kunna konkurrera om arbetskraften måste arbets-
platsen vara attraktiv och det gäller att skaffa sig ett tydligt ar-

Göran Adlén – gav sin syn på vad 
som krävs av framtidens chefer.

att vara chef är många gånger ett ensamt jobb, om man inte har valt modellen att 
dela på chefsskapet. dialäsens Chefsdagar som organiseras av SNSF (Svensk Njur-
medicinsk Sjuksköterskeförening) och Tidningen dialäsen gav förhoppningsvis 
nya idéer från både föreläsare och kollegor för det fortsatta arbetet.  

 ➝
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betsgivarmärke (eng. employee branding). Där spelar chefens 
personlighet en avgörande roll, eftersom det är hon/han som 
till stor del påverkar arbetsmiljön. Ett äkta ledarskap sam-
manfattas av ordet mod. Mod att våga tänka i nya banor och 
dessutom en passion att verkligen älska det man gör. De här 
egenskaperna måste vara parade med förmågan att handla. 
Göran Adlén säger att många inser sin egen begränsning som 
chefer och han är själv förespråkare för ett dualistiskt ledar-
skap. Men ledarrollen blir mera kreativ om de två cheferna är 
olika personligheter som kompletterar varandra.

Vilket ansvar har du som chef för en fungerande patient-
undervisning?

Ann Gardulf sjuksköterska och docent, rektor för Röda Kor-
sets Högskola talade om olika aspekter på patientundervis-
ning. Hon disputerade på en avhandling om primär immun-
bristsjukdom, där patientens medverkan i sin egenvård är en 
viktig komponent. Primära immunbristsjukdomar går inte 
att bota, utan behandlingen är livslång. 

Sjuksköterskorna är den enda yrkesgrupp som har den pe-
dagogiska funktionen inskriven i examensordningen. (Hög-
skoleförordningen, bilaga 2. Examensordning 1997:21)

»…förvärvat förmåga att undervisa patienter och deras när-
stående«

Ann Gardulf säger, att patientundervisning kan vara ett 

kraftfullt instrument men använt på fel vis kan det få ne-
gativa konsekvenser för patienten. Sjukdomstillståndet kan 
förvärras, rehabiliteringen förlängas och patientens tillfreds-
ställelse med vården bli mycket låg. 

Medborgarnas rätt till saklig information är uttryckt i 
Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 1982:763, som fastslår rätten 
till individuellt anpassad information om hälsotillstånd, un-
dersökningar, vård och behandling. Ann Gardulf anser att en 
fungerande patientundervisning med nöjda patienter gör att 
sjuksköterskorna trivs på arbetsplatsen. Följsamheten ökar 
om man har fått insikt om sin sjukdom, vilket i sin tur mins-
kar risken för komplikationer och även arbetsbelastningen 
hos personalen.

Att den professionella kompetensen tillvaratas är av 
största vikt för att få sjuksköterskorna att stanna på arbets-
platsen. Det visar Ann Gardulf i en studie som hon gjort till-

Chefsdagarna för chefssjuksköterskor inom njurmedicin startade 2002. Nästa gång blir det den 30 september–1 oktober 2008.

» Följsamheten ökar om man har fått insikt 
om sin sjukdom, vilket i sin tur minskar 
risken för komplikationer och även arbets-
belastningen hos personalen. «

 ➝
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sammans med fem andra forskare. De gjorde två enkätunder-
sökningar om arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse bland 
833 sjuksköterskor och barnmorskor och 69 chefssjuksköter-
skor på Huddinge Universitetssjukhus. Man frågade om sjuk-
sköterskorna hade för avsikt att sluta sitt nuvarande jobb och 
i så fall vilka orsakerna var bakom detta beslut.

Resultatet visade att 55 procent tänkte sluta och 35 procent 
av dessa redan hade gjort det. 

Fem faktorer var särskilt viktiga för arbetstillfredsställel-
sen och de relaterar alla till chefssjuksköterskan:

• min professionella kompetens tillvaratas
• tillfredsställelse med närmaste chefs stöd för kvalitets-, 

utvecklings- och forskningsarbete
• möjlighet att utveckla den egna kompetensen i relation 

till nuvarande arbete
• möjlighet till karriär i det egna yrket 
• årligt utvecklingssamtal med närmaste chef.

Ett annat område där chefens inflytande också har stor be-
tydelse är i vilken utsträckning man kan använda nya forsk-
ningsresultat. Är man missnöjd med sin närmaste chef eller 
inte får stöd och uppmuntran blir detta ett hinder för att bry 
sig om nya forskningsrön och försöka använda dem i det kli-
niska vardagsarbetet. Det finns många flera faktorer som spe-
lar roll men ledningens inställning är viktig.

När man samlar in statistiska uppgifter om njursjuka pa-
tienter ingår oftast fosfatvärdet som en markör för patien-
tens välmående. Ann Gardulf berättade om hur hon under 
2006 och 2007 varit vetenskaplig rådgivare för ett projekt om 
just kalk- och fosfatbalansen. Hennes uppgift har varit att un-
dervisa och vara ett stöd för de sjuksköterskor som ingick i 
det här projektet, sammanlagt 17 personer. Deras uppgift var 
att utbilda patienterna och motivera dem att ta sina medici-
ner. Med tiden växte detta projekt till en vetenskaplig studie 
som nu är klar att presenteras i en välrenommerad tidskrift.

Alla som arbetar med njursjuka patienter har ambitionen 
att förbättra deras liv och överlevnad i så hög grad som möj-
ligt. Svenskt Njurregister kan bli ett sådant hjälpmedel. 

Svenskt Njurregister (SNR) – ett kvalitetsinstrument för 
sköterskor och läkare.

Astrid Seeberger, överläkare och docent vid Karolinska uni-
versitetssjukhuset Huddinge har under flera år arbetat för att 
få till stånd ett tillförlitligt register över våra svenska njurpa-

tienter. Varför ett nationellt kvalitetsregister är så angeläget 
sammanfattade Astrid Seeberger i några punkter:

Den kardiovaskulära mortaliteten hos dialyspatienterna 
i USA var i en undersökning 200 till 2000 gånger större än hos 
normalpopulationen. Vi ser en förbättring av överlevnaden 
hos de transplanterade patienterna, men för övriga njurpa-
tienter är prognosen lika dålig som vid coloncancer och kro-
nisk lymfatisk leukemi.

Ett register behövs för att man ska kunna följa och för-
bättra de njursjuka patienternas hälsotillstånd. Man måste 
kunna identifiera och behandla riskfaktorer för progressen 
av njursjukdomen, men också förbättra överlevnaden för di-
alyspatienterna. 

I ett nationellt kvalitetsregister där uppgifterna är veten-
skapligt riktiga och relevanta kan man:

• sammanställa nationella data
• jämföra med andra länder
• göra en sammanställning av den egna klinikens data
• jämföra den egna klinikens data med andra.

Astrid Seeberger sammanfattade sin framställning med or-
den, en dålig doktor behandlar en sjuk-
dom när den har brutit ut, en medelmåt-
tig doktor behandlar sjukdomen innan 
den bryter ut och en bra doktor förhin-
drar att sjukdom uppstår. Då är ett pa-
tientregister ett bra hjälpmedel. ■

text av ulla Winge foto pia Lundström

Astrid Seeberger är överläkare och docent vid Karolinska 
Universitetssjukhuset Huddinge.

» man måste kunna identifiera och behandla 
riskfaktorer för progressen av njursjukdo-
men, men också förbättra överlevnaden för  
dialyspatienterna. «
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Ändringen i lagen anger att: »varje sjukhus eller enhet 
där ingrepp för att ta tillvara organ eller annat biologiskt ma-
terial från en avliden människa för behandling av sjukdom 
eller kroppsskada hos en annan människa (transplantation) 
eller annat medicinskt ändamål skall ha tillgång till en dona-
tionsansvarig läkare och sjuksköterska med uppgift att för-
bereda för donation och ge stöd och information till avlid-
nas närstående«.

Målsättningen för kursen var att ge fördjupade kunskaper 
i patofysiologi, monitorering, diagnostik och behandling av 
donator samt operationsteknik i multidonation och trans-

Ny universitetskurs  
i organdonation  
och transplantation 

plantation. I kursen ingick även samtalsmetodik, legala/
etiska och kulturella aspekter. Behörighet som krävdes för 
att bli antagen till kursen var legitimerad sjuksköterska med 
specialistutbildning inom anestesisjukvård, intensivvård, 
operationssjukvård eller kirurgi (transplantation) samt ak-
tuell yrkesverksamhet.

Kursen utformades och genomfördes som en kvartsfartsut-
bildning under vår- och höstterminen 2006 och var en upp-
dragsutbildning. Kostnad för kursen var 12 000 kr per del-
tagare, vilket bekostades av arbetsgivaren. Kursdagarna var 
förlagda till måndagar och tisdagar och uppdelades på åtta 

En ny transplantationslag (1995:931) trädde i kraft 1 januari 2005 och en 
ny föreskrift SoSFS 2005:11 (m) började gälla 1 juli 2005. detta medförde 
ett behov av utbildning och gav idén till en fördjupningskurs på universi-
tetsnivå för specialistsjuksköterskor, som är verksamma inom berörda en-
heter. I samverkan med oFo  (organisationen för organdonation) i Uppsala 
och Uppsala Universitet utarbetades under 2005 en 10 poängskurs i organ-
donation och organtransplantation som startade våren 2006.

»Simman« är en programmerbar docka som styrs via en dator för simulatorträning.

 ➝
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tillfällen med en månad mellan varje tillfälle. Eftersom kur-
sen vänder sig till hela landets sjuksköterskor förlades kurs-
dagarna i början av veckan med tanke på långa resor.

Av de 15 specialistsjuksköterskor som deltog i kursen var 
11 verksamma inom intensivvårdsavdelning (IVA), tre inom 
anestesi/operationsavdelning (AN/OP) och en inom kirurg/
transplantationsavdelning.

Kursprogrammet indelades i olika block. Vid första kurstill-
fället fick deltagarna en genomgång av gällande lagstiftning 
för transplantationsverksamhet, val av patienter för trans-
plantation av olika organ, immunologi, operationsteknik för 
olika organ, transplantations resultat samt framtidsperspek-
tiv. Specialister från de olika transplantationscentra i Sverige 
redogjorde för behovet av olika organ och vävnader.

Det andra kurstillfället behandlade lagstiftning för organ-
donationsverksamheten, hur en hjärndödsdiagnostik skall 
utföras och varför det skall göras viro-
logisk undersökning på donatorn före 
transplantation av organen. 

Vid ett studiebesök på röntgenavdel-
ningen fick kursdeltagarna vara med 
om en »live« angiografi undersökning. 
Stor vikt lades på hur en donator iden-
tifieras. Den medicinska behandlingen 
av donatorn belystes av flera föreläsare 
från professionen och om vikten av att 
upprätthålla organfunktionen fram tills 
organen opererats ut för att sedan trans-
planteras.

För att tydliggöra och få en praktisk tillämpning ingick ett 
moment med simulerad vård med hjälp av en docka som pro-
grammerats som en donator.

På Akademiska sjukhuset i Uppsala finns ett Kliniskt trä-
ningscentrum med möjlighet till simulatorträning med 
dockan »Simman«. Simulatorn används inom den medicin-
ska utbildningen för att på ett bättre sätt förbereda studen-
terna inför mötet med patienter. 

Kursdeltagarna delades in i små grupper och fick en intro-
duktion av en specialiserad intensivvårdsläkare. Scenariot 
var en dålig patient, som var en möjlig organdonator. Allt 
blev mycket verklighetstroget.

Två dagar var inriktade på samtalsmetodik och om hur an-
höriga uppfattar situationen vid organdonation före och ef-

ter donationen. En donationsspecialiserad sjuksköterska 
(DOSS) beskrev tillvägagångssättet om hur information till 
anhöriga kan ges. Hur man informerar om en dålig prognos, 
ger dödsbesked, frågar om eventuell donation och vad som 
kommer att ske under och efter operationen. Vikten av upp-
följande anhörigsamtal påpekades.

En person vars anhörig hade donerat organ tidigare kom 
och berättade sin historia om hur familjen hade blivit bemött 
av sjukvården i samband med donationen. 

Ett av blocken innehöll etik, moral, religion och legala as-
pekter på organdonation.

Nyttan av en transplantation skall belysas men också hur 
vårdpersonalen skall bemöta anhörigas funderingar om sjuk-
dom och död. Vilken betydelse har religionen vid orgando-
nation och transplantation? Många frågor togs upp i kursen 

och diskuterades. En transplanterad 
patient medverkade och berättade hur 
det var att ha en annan människas or-
gan i sin kropp och hur han upplever 
sin situation idag.

Verksamhetschefen från Donations-
rådet presenterade bakgrunden till 
tillägget i lagen och kravet att ha per-
soner med speciellt ansvarar för dona-
tionsverksamheten på respektive sjuk-
hus i Sverige. Hon informerade vidare 

om vad rekommendationerna innehåller.
Examinationen av kursen omfattade en hemtentamen 

samt ett fördjupningsarbete. Hemskrivningen bestod av fem 
fallbeskrivningar. Dessa skulle inriktas på de olika lagar och 
förordningar som donations- och transplantationsverksam-
heten bör arbeta efter.

Fördjupningsarbetet, en rapport, skulle bygga på littera-
turstudier inom ämnesområdet transplantation/organdona-
tion med valbar inriktning. Kursdeltagarna delade in sig i 
grupper geografiskt efter hemort. Det blev sex olika ämnes-
områden som blev belysta.

Sista dagen genomförde samtliga studenter en skriftlig 
kursvärdering. Den innehöll allmänna och specifika frågor 
och var indelad i kursadministration, behandling och sköt-
sel av donator, praktiska övningar, lärarnas insatser och ex-
amination.

» Nyttan av en transplanta-
tion skall belysas men också 
hur vårdpersonalen skall be-
möta anhörigas funderingar 
om sjukdom och död. Vilken 
betydelse har religionen vid 
organdonation och transplan-
tation? «
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Frågorna skulle besvaras med hjälp av en skala från 1–5  
(1 = mycket dåligt till 5 = mycket bra).

resultat av kursvärdering
Resultaten visar medelvärden (M)
Allmänna omdömet om kursen, M=4.2 
Kursadministration, M=4.5
Behandling/skötsel av donator, M=4.4 
Praktiska övningar, M=4.9
Lärarinsats, M= 4.0
Examination M=3.8

Kursdeltagarnas kommentarer till kursen 
Kursdeltagarna ansåg att:

• Innehållet gav bra baskunskaper för sjuksköterskor som 
skall arbeta som donationsansvarig sköterska (DAS) eller do-
nationsspecialiserad donationssjuksköterska (DOSS) på IVA 
och kontaktperson (KP) på operation/anestesin avdelning.

• Fallbeskrivningarna var bra och lärorika.
• Kursen gav inspiration / styrka för framtida arbetsupp-

gifter som DOSS/DAS/KP.
• Kursen har givit en bra kontaktyta bland de som redan 

arbetar som donationsansvariga ute på sjukhusen i Sverige.
• Kursen bör finns i framtiden för nya intresserade sjuk-

sköterskor. 
• Mycket positivt att det är en kurs på universitetsnivå för 

sjuksköterskor. 
• Träningsmomentet med dockan och besök på röntgen 

blev lärorikt och uppskattat. 
• Vissa svårigheter att samarbeta med fördjupningsarbe-

tet eftersom avståndet bland gruppmedlemmarna gjorde det 
besvärligt att träffas. 

• Gruppdiskussioner i etik och bemötande av anhöriga bör 
utökas.

• Mer kunskaper om barndonatorer.
• Kursutvärderingen borde delas ut i början av kursen – 

lättare att komma ihåg föreläsarnas prestation.

Kursledningens sammanfattning
Vår erfarenhet av första kursen är att det har varit mycket 
stimulerande att få möta motiverande och intresserade 
kursdeltagare. De förändringar i kursinnehållet som skall 
genomföras inför nästa kurs grundar sig på studenternas 
kursvärdering. Det skall bli fler fallbeskrivningar, mer inne- ➝

Hjärnan har drabbats av en stor blödning. Denna kan resultera i cirkulationsstopp och syrebrist 
på hjärncellerna som resulterar i totalt och oåterkalleligt bortfall av samtliga hjärnfunktioner.
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håll om barndonatorer, fler etikdiskussioner samt utökning 
av anhörigsamtal. Kursvärderingsblanketten kommer också 
att delas ut vid kursstart.

Antal studenter i kursen bör vara lägst 
15 (avseende finansieringen) och högst 20. 
För stor grupp hämmar en kreativ diskus-
sion mellan samtliga gruppdeltagare. I de 
praktiska tillämpningsövningarna bör det 
inte vara fler än fyra deltagare per grupp.

Behörighet att söka kursen kommer 
att utökas med specialistsjuksköterskor 
inom njurmedicin, eftersom sjuksköterskor inom dessa verk-
samheter vårdar patienter som skall bli transplanterade.

Kursen bör upprepas vartannat år. Om den planeras som 
en uppdragsutbildning med lagen som grund kommer verk-
samhetsansvariga på IVA/OP/AN avdelningar med hjälp av ut-
bildade sjuksköterskor få en kunskapsbas att kunna vidare-
utveckla och kvalitetssäkra den egna verksamheten.

Kursledningen som utarbetat idén och innehållet till 
denna kurs har blivit imponerade av intresset för kursen. 
Samtliga tillfrågade lärare/föreläsare såsom kirurger, aneste-

siologer, röntgenläkare immunologer, 
läkare från virologen, etiker, anhöriga, 
patienter, DOSS och koordinatorer an-
såg att det är en aktuell och viktig kurs 
som ligger i tiden.

From 1 juli, 2007 är kursen EU-anpas-
sad enligt Bologna och poängbeteck-
ningen är 15 högskolepoäng. ■

text  och foto av christina bergström, 1:e transplantationskoordina-

tor, cetc,tpMc, akademiska sjukhuset, ofo, uppsala

Ann-christine Skoog, univ.adjunkt, kursledare, institutionen för kirur-

giska vetenskaper, uppsala universitet, uppsala

Jan Wahlberg, Doc. överläkare, Sektionen för transplantations- och 

leverkirurgi, akademiska sjukhuset, uppsala

Kurs 2008
Nästa kurs kommer att starta vecka 10, 2008 och omfattar 
två terminer på kvartsfart. 

annons och anmälan finns på uppsala universitets hem-
sida, www.uu.se 

institutionen för kirurgiska vetenskaper, utbildningar, 
kursbenämning: organdonation och organtransplantation, 
15 högskolepoäng.

Se även ofo:s hemsida: www.ofo.sll.se
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» det skall bli fler fallbeskriv-
ningar, mer innehåll om barn-
donatorer, fler etikdiskussio-
ner samt utökning av 
anhörigsamtal. «

Alla kursdeltagare 2006 
med Ann-Christine Skoog, 
adjunkt Uppsala Univrsitet 
och Christina Bergström, 
kursledare och tranplanta-
tionskoordinator, Akade-
miska sjukhuset Uppsala.




