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LEDARE

Livet som gåva

Pia Lundström

Foto: Rolf Andersson

Under januari månad har man kunnat läsa de-
battartiklar i Dagens Nyheter om organdonation 

i Sverige. Socialminister Lars Engqvist föreslår enklare 
förfarande för att få alla människor att ta ställning 
till organdonation. Detta kan exempelvis ske genom 
ja eller nej till organdonation på våra körkort. Håkan 
Gäbel, Socialstyrelsen, menar i DN 13/1 att det krävs 
bättre information till anhöriga. Österrike som har 
en liknande lagstiftning kring donationer, har dub-
belt så många organdonatorer som Sverige. Det är inte 
lagstiftningen som skiljer länderna åt, utan bristen på 
information och inställningen hos befolkningen och 
läkare, säger Håkan Gäbel.

Då undrar jag vad som kan göras för att öka informa-
tionsflödet till befolkningen och få igång ställnings-
tagandet angående organdonation – så snälla ”Någon” 
– sätt igång med arbetet så att det blir en förändring 
på det låga antalet donatorer i Sverige. En dag (kanske 
det ändå finns någon där ovan tänkte jag) kom det 
ett oväntat mail från två sjuksköterskor som vill öka 
intresset för just donation och inspirera oss andra till det 
samma! Dessutom är Sverige värd för den europeiska 
donationsdagen i augusti i år vilket gör ämnet ännu 
mer aktuellt. Kanske vill du vara med och sprida in-
formation om organdonation!? Läs mer på sidan 22.

Riksdagens skatteutskott har 
beslutat att reklamskatten 

för tidskrifter (11%) ska börja 
avvecklas 2004. Detta känns 
glädjande för mig som arbetar 
med Dialäsen då tidningen är 
beroende av annonsörer och står 
helt utan andra intäkter från till 
exempel föreningar. Min förhopp-
ning är att beslutet om avveckling 
av reklamskatten skall attrahera 
företagen att fortsätta sin annon-
sering och information om sina 
produkter i tidskrifter, och allra 
helst i Dialäsen, förstås.

I förra numret nämnde jag att Sundsvall arbetar för 
en vidareutbildning för sjuksköterskor inom njur-

medicin. Nu har jag fått vetskap om att även Boden har 
som målsättning att starta en sådan utbildning under 
2004. Att erbjuda utbildning är ett utomordentligt 
sätt att motivera och entusiasmera sin personal. Så jag 
hoppas vi får höra mer om dessa två studieorters planer 
här i Dialäsen framöver!

Ansvarig utgivare

Pia Lundström
pia.dialasen@telia.com

RÄTTELSE
Tyvärr smet ett fel in i Dialäsens ledare nr 4/2002, det stod att Skövde drev PARAD-självdialysprojektet 
och var artikelförfattarna till artikeln i ämnet i Dialäsen 3/2002.

Rätt är att det är VÄXJÖ som driver och skrev artikeln om PARAD-självdialysprojektet.
PARAD-projektgruppen på dialysenheten i Växjö består av Nils Grefberg, Ann-Marie Krantz-Svensson 
och Carina Danielsson.
Jag ber om ursäkt för felskrivningen/Pia Lundström 

Manusstopp 2/2003 
för Dialäsen nr 2/2003 är den 1 april. 
Tidningen utkommer i maj. 
Sänd din artikel skriven i word 2000 till: pia.dialasen@telia.com 
Komplettera gärna med fotografier som sänds separat per post. 
Ev digitala bilder bör vara högupplösta i minst 300dpi.
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SEXOLOGI

Sexualitet och samliv vid uremi

Under vår verksamma tid inom njurmedicin, har 
vi upplevt att patientens sexualitet och samliv 

är ett problem som sällan tas upp för samtal, varken 
av läkare, sjuksköterskor eller patienter. Ämnet är så 
intimt och privat att det upplevs som svårt att hantera 
på ett bra sätt. Om vi som vårdpersonal upplever 
det svårt att prata om sexualitet leder det till att 
patienten får det ännu svårare att ta upp eventuella 
problem och frågor som gäller deras sexualitet och 
samliv. Patienten finner sig i sin lott och tror inte 
att det finns hjälp att få. Hos patienten kan det 
finnas en rädsla att ta upp ett som de kan uppleva i 
sjukdomssammanhanget banalt problem. Känslan att 
man borde vara tacksam är ännu ett hinder.
Under våren 2002 läste vi njurmedicin och njur-
medicinsk omvårdnad, 10 poäng, på Linköpings 
universitet. Som fördjupningsarbete valde vi därför 
att grundligare sätta oss in i hur den sexuella för-
mågan påverkas hos patienter med ESRD (end stage 
renal disease).

Metod
Den metod vi använde oss av var litteraturstudier av
vetenskapliga artiklar samt lämplig litteratur.
Sökningen av de vetenskapliga artiklarna gjordes i 
databasen CINAHL, med sökord sexual och renal 
disease. Sökningen gav 11 träffar. Efter genomläsning 
av abstracts begränsades urvalet till de 4 vetenskapliga 
artiklar som var skrivna från 1992 och framåt. Då 
vi önskade de mest aktuella artiklarna och att de 
även skulle beröra sexualiteten hos uremipatienten 
ur fysiologiska, psykologiska och sociala aspekter var 
det urvalet det mest självklara för oss.

Resultat
I vår litteraturstudie kom vi fram till att uremin på-
verkar hela kroppen och att en av alla de funktioner 
som störs är den sexuella. Det är inte bara den fysiska 
funktionen som påverkas, utan även den sexuella 
identiteten påverkas på grund av psykologiska och 
sociala faktorer. Både det perifera och centrala 
nervsystemet angrips och följden kan bli huvudvärk, 
illamående, muskelsvaghet och impotens. 

Fysiologiska faktorer som påverkar den sexuella 
förmågan
Fearing (1992) visar att mellan 38-60 % av män 
med uremi upplever minskad potens, 20-60 % av 
dessa har inte förmåga att få erektion. Hos männen 
leder funktionsstörningen till nedsatt libido, nedsatt 
potens, testikelatrofi, defekta sädesceller, partiell eller 
total impotens och/eller förstorade bröstkörtlar och 
infertilitet. Hos kvinnan leder funktionsstörningen 
till oregelbunden eller utebliven menstruation, 

infertilitet, nedsatt libido och nedsatt förmåga att 
få orgasm. Studier har visat att 80 % av kvinnorna 
upplever minskad sexuell lust. Den vanligaste 
orsaken till den sexuella funktionsstörningen har 
i de granskade artiklarna visat sig vara hormonella 
rubbningar. 
Westman (1993) beskriver att den undernäring som 
många uremiker drabbas av påverkar hormonnivå-
erna och därmed också den sexuella funktionen. 
Blodflödet till könsorganen är stort och det är 
viktigt att både blodtryck och blodkärlen är nor-
mala för att få detta blodflöde. Nervpåverkan kan 
också vara orsak till störningar, eftersom en del av 
det centrala nervsystemet i hjärnan styr lusten; det 
sexuella intresset.
Även många läkemedel kan ge störd libido/orgasm 
som medel mot högt blodtryck, antidepressiva, dig-
oxin och CNS-deprimerande läkemedel exempelvis 
sedativa och alkohol.

Psykologiska och sociala faktorer som påverkar 
den sexuella förmågan
Broms (1997) menar att den sexuella identiteten 
skapas av familjen, kulturella värderingar och 
tidigare erfarenheter. Egna och andras förväntningar 
likaväl som sociala normer ligger till grund för hur 
en person uttrycker sin sexualitet. 
Dailey (1998) fann att förändringar i den sexuella 
funktionen, den sexuella självkänslan och den 
livsstilsförändring som kronisk sjukdom innebär 
är erfarenheter som ESRD-patienter och deras 
närstående ställs inför. Därför är det viktigt att ha 
en grundförståelse för vad som händer i förhållanden 
när den ena partnern drabbas av ESRD. Det är 
inte bara en fråga om hur den kroniska sjukdomen 
påverkar sexualiteten och relationen, utan också hur 
sexualiteten och relationen påverkar den kroniska 
sjukdomen. De relations- och sexualproblem som 
är förknippade med ESRD kan också förekomma 
vid nästan vilken kronisk eller allvarlig sjukdom 
som helst.
White & Grenyer, (1999) har gjort en fenomenolo-
gisk studie där det ingår 22 patienter med ESRD 
och deras partner eller nära anhörig. Syftet var att 
undersöka upplevelsen av dialysens effekter i deras 
dagliga liv. Patienterna beskrev oro angående oviss-
heten i deras hälsa, stora livsstils- förändringar som 
social isolering (till exempel de kan ej åka på semester 
som tidigare), negativa känslor gentemot dialysen 
som inkluderar ilska, förnekande, depression, och 
fantasier om idealet, det vill säga ett liv utan dialys. 
En del patienter upplevde förändrad inkomst och 
oförmåga att arbeta som stora negativa effekter av 
dialysen. Rollförändring i familjen från oberoende 

Av leg. sjuksköterska

Romy Alldén, 
dialysavdelningen och 
leg sjuksköterska 

Birgitta Lindh, 
njurmottagningen vid 
Centrallasarettet i 
Västerås.
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till beroende kan också bidra till att självkänslan 
minskar. Deras partner beskrev den sociala isolering-
en, den extrema trötthet de kände, negativa känslor 
mot partners situation till exempel frustration över 
”att inte kunna se något ljus i slutet av tunneln”. Både 
patienter och partners beskrev ändå sin relation i 
positiva ordalag, uttryck av kärlek, tillgivenhet, res-
pekt och beundran för varandra. Men deras partners 
pratade också om många förluster i deras förhållande 
i och med att dialysbehandlingen börjat. Förlust av 
sexuell intimitet och förlust av frihet.
Newton, (1999) framhåller att den empiriska littera-
turen beskriver många sociala faktorer som påverkar 
den manliga patientens sexualliv. Vissa män med 
potensproblem kan uppleva att deras dominanta 
roll i familjen är hotad. Rollförändringen var också 
kopplad till deras minskade förmåga att bibehålla 
sin roll i arbetslivet och den minskade inkomst det 
medförde. Newton menar också att hustrun till en 
manlig dialyspatient, genomgår en förändring i ne-
gativ riktning, från att ha varit en sexualpartner till 
att bli en omsorgsfull moder, en tydlig och kanske 
ofrånkomlig förändring av hennes roll.  
Fearing, (1992) skriver att psykologiska faktorer in-
verkar på den sexuella dysfunktionen. Till exempel 

kvinnor som inte menstruerar kan 
uppleva en minskad sexuell lust som 
ett resultat av känslan av att vara 
okvinnlig på grund av att de inte 
menstruerar. Hon skriver även att 
depression, förändrad kroppsuppfatt-
ning och förändrad rollidentitet kan 
leda till minskad libido. Till exempel 
så kan en man associera utebliven 
urin med förlorad manlighet.
Broms, (1997) menar att kropps-
bilden kan förändras och en fistel eller 
en peritonealdialyskateter kan upp-
levas som motbjudande. PD -
patienten kan uppleva sig tjock om 
magen och måste välja kläder efter 
det. Patienten som upplever sin fistel som frånstötande 
kanske väljer långärmade kläder. Ökad pigmentering 
och uremisk doft kan också upplevas besvärande. 
Hon menar att patienten kan uppleva att de förlorat 
kontrollen över sin kropp och att det i sin tur kan 
leda till en känsla av att vara värdelös vilket kan leda 
till problem i det sexuella samlivet.
Dailey, (1998) menar att det är viktigt att påpeka 
att patienter med ESRD och deras närstående de-

 

Romy Alldén & Birgitta Lindh
Centrallasarettet i Västerås.
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lar många av de normala livsstressfaktorerna som 
människor utan kronisk sjukdom upplever. Sexu-
ella frågor och relationsfrågor måste tas upp tidigt i 
behandlingen samt  kontinuerligt följas upp under 
behandlingens gång så att patienten kan få möjlighet 
till att bearbeta sina funderingar. 

Diskussion
I de artiklar vi läst framkommer en komplex bild 
mellan behandling, sjukdomsupplevelser, relations-
faktorer och psykosociala förändringar som påverkar 
sexuallivet.
Vi har funnit att fler artiklar tar upp den manliga 
ESRD-patientens sexuella funktionsproblematik. 
Många studier fokuserar på olika behandlings-
formers effekt på den manliga erektionsförmågan 
medan den kvinnliga njurpatientens problem inte 
fått så stor uppmärksamhet.
Karakteristiskt för artiklarna är de psykologiska fak-
torernas betydelse för ESRD-patientens sexualliv. De 
psykiska och sociala faktorerna inverkar starkt på 
den sexuella förmågan och spelar därför en mycket 
stor roll. 
Under arbetets gång har fler tankar väckts kring be-
mötandet av frågor som berör patienternas sexualitet. 
Hur kan vi som sjuksköterskor närma oss frågor runt 
patientens sexualitet på ett bättre sätt?
Patienten ska vårdas ur ett helhetsperspektiv, men 
i sjuksköterskans dokumentation finns aldrig eller 
väldigt sällan sexualiteten upptagen. Vad ska vi fråga 
patienten om och hur ska vi dokumentera det vi får 
veta? Ska vi alltid dokumentera? Om vi inte ska det, 
när ska vi avstå? Förtrogenhet med sexualfysiologi, 
vanliga sexologiska problem och möjligheter till 
behandling av dessa skapar förutsättningar för att 
patienten ska känna sig trygg. 

Broms, (1997) menar att sjuksköterskan varken 
kan eller ska agera sexualterapeut, men med ökade 
kunskaper kan vi ställa relevanta frågor och ge in-
formation, råd och hjälp att konsultera specialister 
när det behövs.  

Referenslista
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Sök SNSFs Stipendium!
Du som är A-medlem sedan minst ett år kan söka Svensk Nefrologsjuksköterskeförenings stipendium.
Blankett för ansökan av stipendium finner du på Svensk Nefrologsjuksköterskeförening hemsida 
www.snsf.nu
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Stipendiebelopp: Styrelsen avsätter pengar till stipendiet. Summan är för närvarande 14.000 SEK. 
Denna summa kan delas på en eller flera sökande.

Projektrapport: I ansökan måste man ange en tids-  och ekonomiplan. Redovisning av projektet görs på 
vårmötet och i tidningen Dialäsen.
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Vi inkvarterades i egna rum med wc och dusch, i 
mina ögon en bra standard i en byggnad dit även vår 
lektionssal var knuten. Lillsveds folkhögskola är en 
hel serie hus från olika tidsåldrar, insprängda i ett 
mycket vackert och naturskönt område beläget vid 
Saxarfjärden. Vi hade fjorton dagar med strålande 
höstväder. Som parantes kan nämnas att jag dop-
pade mig i Saxarfjärden varje morgon. 

Kursprogrammet
Arrangörer för ”Kom i form kursen” på Lillsved är
Huddinge sjukhus och Lillsveds folkhögskola. 
Kursprogrammet innehöll promenader, gymnas-
tik, stavgång, styrketräning, vattengymnastik och 
mycket mera, varvat med psykologi, medicinska 
föreläsningar, frågestunder med läkare och psy-
kologer samt närings- och kostinformation och en 
hälsoprofilbedömning. 
En timme varje dag hade vi varvade promenader
eller stavgång i det natursköna området runt Lill-
sved, en lärarledd gymnastiktimme med musik och 
fasta övningar, samt två eftermiddagar med lärarledd 
vattengymnastik samt två pass med avspänning/Tai 
chi. Vi hade också tillgång till instruktör och styr-
keträningslokal med den senaste utrustningen och 
tekniken, och varje morgon drygt en timmes psyko-
logi. Här några exempel på vad vi diskuterade: 
Skillnaden mellan omedveten kompetent och 
medveten kompetent, medveten inkompetent och 
omedveten inkompetent, inlärningsstadier, försvars-
mekanismer, stress, sjukdom eller kris, avslappning, 
motivationsstegen, målsättningar med mera. 
Det följdes av tre läkarföreläsningar. Två hölls av 
Peter Barany om njurens funktioner, samt en timmes 
frågestund. Ingela Fehrman-Ekholm höll en föreläs-
ning om njurtransplantationer och donationer.
Stephan Styfberg och Gerd Faxén-Irving undervi-
sade oss i näringslära och kostinformation, både teo-
retiskt och praktiskt och gick igenom de olika tall-
riksmodeller som var och en av oss skulle äta efter.

En enkel hälsoprofilbedömning 
gjordes, som kortfattat bestod av : 

- Ett frågeformulär om bruk och vanor, som 
man svarade på i förväg och som vi senare 
resonerade om i grupp.

- Med hjälp av blodtryck och andra mät-
ningar uppskatta ”medelvikten”.

- Utföra ett enkelt arbetsprov på testcykel, 
få en uppfattning om vår kondition. 

Detta skall senare jämföras med den test som 
kommer att upprättas under uppföljningsveckan i 
januari.

Helgen 28/9 – 29/9 inbjöds våra anhöriga till Lill-
sved för att delta i föreläsningarna samt för att få 
tillfälle att ställa frågor utifrån anhörigperspektiv, 
så även till gymnastikpasset. 
Förutom våra egna anhöriga besöktes vi av ansvariga 
sjuksköterskor från olika sjukhus. Från Danderyds 
sjukhus kom Ulla Forsman och Helen Barkne för 
att hälsa på, dom följde mig en heldag i hela mitt 
dagsprogram.

Mina reflektioner 
För mig var det viktigt att få träffa andra njursjuka, 
höra hur deras sjukdom började och hur dom lever 
idag. Vad dom inte kan och vad de kan göra och 
sedan jämföra med mina egna erfarenheter. Så klart 
undrade jag hur jag skulle föra mina tankar på tal, 
med dessa tankar surrande i mitt huvud reste 
jag till Lillsved.
 Efter ankomsten och rumsfördelningen var 
det dags för lunch. Därefter började kurs-
introduktionen, vår mentor och allt i allo 
Kerstin Bergström presenterade våra lärare 
på Lillsved, samt information och genom-
gång av schemat och annat väsentligt.  
Vi var elva stycken njursjuka i åldrarna 30 
– 82 år. Fyra var män och sju kvinnor. Av 
oss var tre transplanterade, en gick på pås-
dialys, sex hade bloddialys och så var det en 
som ännu ej var påbörjad - alltså en brokig 
samling.
Med tiden blev vi en liten sammansvetsad 
grupp med både förtroende, diskretion och 
öppenhet, så de funderingar som jag hade 
på utresan löste sig lätt och i allas samför-
stånd.
Psykologilektionerna gav mig många ”aha- 
upplevelser”, jag som vaknat upp ur koma 
som njursjuk och upplevde det som om jag 
levde i någon sorts krigszon, fick här för-
klaringar vad en posttraumatisk upplevelse är och 
hur kroppen reagerar, vidare fick vi jobba med att 
öka förståelsen av sjukdom som kris. 

Rehabiliteringsveckor på Lillsveds folkhögskola 

Av

Charlie Johansson

REHABILITERING

Sista veckan i september– 02 träffades jag och tio andra njursjuka patienter på 
Lillsveds folkhögskola längst ut på Värmdölandet. Vi åkte dit för att hämta kraft, 
komma igång med fysiska aktiviteter, lära oss att leva med vår njursjukdom och 
därigenom få bättre livskvalitet. 

Presentation av 
instruktörer, lärare och 

medicinsk personal 

Huddinge sjukhus 
Dr Peter Barany  

Dr Ingela Fehrman-Ekholm
Dietist Gerd Faxén              

Sjuksköterska 
Kerstin Bergström

Lillsveds 
folkhögskola
Lasse Johansson
Lena Andersson

Stephan Styfberg
Anne Dalén
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Här följer några exempel: 
1. CHOCKFASEN 
2. PROTESTFASEN

a. Förnekelsen           b. Vreden
      3.   UTMATTNINGSFASEN 

a. Depression             b. Köpslåendet
      4.   BEARBETNINGSFASEN 
            a. Lever i nuet            b. Känslobalans
      5.   NYORIENTERINGSFASEN 
            a. Acceptera nuläget  b. Se framtiden an. 

DietCoach
När det gällde kost- och näringslära så hade vi för-
utom de rent teoretiska genomgångarna även tillgång 
till datasalen vid två tillfällen, där vi studerade våra 
måltider i ett program som hette ”DietCoach”. Detta 
gav oss svar på frågor om energimängder, vitaminer, 
mineraler, kostgrupper och fibrer. Måltiderna bestod 
av frukost, lunch och middag som var anpassade efter 
våra olika behov, ett litet bord var uppdukat med det 
olika tallriksmodellerna. Min till exempel var extra 
berikad med vätska, kalium och protein men var 
kalciumsnål.

Vattengymnastik! Vilken upplevelse att anstränga sig
hårt och ta ut sig utan att kroppen värker, det var en
jättekick för mig som aldrig gjort det förr. Det borde 
alla människor pröva. Alla de typer av gymnastik och
motion som praktiserades på Lillsved var proffi-
sionellt och väl genomtänkta för att passa oss kurs-
deltagare.
Att Ulla Forsman och Helen Barkne  kom och hälsade
på var mycket upplyftande, att få visa de nyvunna 
kunskaperna och inför de nya vänner som kursen 
gett, få presentera den personal som mer blivit av en 
del i våra liv, en sorts familjekänsla var underbart!

Jag har gett kursen tid att smälta in, ändå är min 
första reflektion den att alla som har förmågan och 
viljan skall ha möjlighet att gå ”Kom i form kursen” 
på Lillsved. Berörd personal på njurklinikerna likaså. 
Eller kanske kunde Kerstin Bergström skräddarsy 
en kurs för berörd personal, för att dom skall kunna 
bedöma vilka patienter som bör komma ifråga?! 
För mig personligen gav kursen ett jättelyft genom 
att börja nysta i de trådar som låg löst i mitt huvud, 
förstå mitt dilemma och min sjukdom, börja motio-
nera och träffa andra i samma situation som mig.

REHABILITERING

Nordiatrans 7-8 mars 2003, Helsingfors, Finland

ANNA 25-28 april 2003 Chicago, USA

SNSF Vårmöte 18-20 maj 2003, Ronneby Brunn, Sverige 
Den 20 maj kl 10:40-12:15: SNSF Årsmöte samt redovisning av arbetsgruppernas arbete 

3rd International Congress of the VAS 23-25 maj 2003. Lissabon, Portugal 

EDTA-ERA 9-12 juni 2003, Berlin, Tyskland

NephroAsia 13-16 augusti 2003

TransplantAsia 16-18 augusti 2003 

Nordiska  Njurdagar årsmöte 10-12 september 2003, Reykjavik, Island

EDTNA/ERCA  20-23 september 2003, Birmingham, England

Dialäsens Chefsdagar - för sjuksköterskor med chefsansvar inom njurmedicin 
1-2 oktober 2003, Nordic Sea Hotel, Stockholm

Regionmöte på Universitetssjukhuset i Örebro 4-5 november 2003, Sverige

ANNA 15-18 april 2004,Washington DC, USA 

SNSF/SNF årsmöte maj 2004 Malmö, Sverige

ISPD 21/8-1/9 2004, Amsterdam, Nederländerna 

EDTNA/ERCA 4-7 september 2004 Genève, Schweiz

EDTNA/ERCA 10-13 september 2005 Wien, Österrike
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MTF-D 

Microbubblor
Nyligen hade vi ett tillbud med en Fresenius online-
maskin där det kom ut mikrobubblor från on-line-
modulen. I skrivandes stund har vi ännu inte listat 
ut hur det kunde komma mikrobubblor. Har någon 
annan dialysavdelning upptäckt mikrobubblor från 
on-line-modulen? Vi har haft många konduktivi-
tetslarm på vår AK200 sedan vi bytte till program-
version 5.0 ”Incorrect fluid composition”. Gambro 
jobbar på nästa programversion som skall rätta till 
detta fel. Det slår aldrig fel att nya program kommer 
med överraskningar!

Varje gång vi har studiebesök på vår dialysavdelning 
berättar jag att vi inte har något centralt larm på våra 
dialysapparater därför att det alltid skall finnas per-
sonal på dialyssalarna. Nästan alla som kommer hit 
har berättat om ett tillbud då ven- eller artärnålen 
har lossnat, men ändå har man inte infört regeln 
att det alltid måste finnas personal på salen. Eller 
så finns regeln, men den tillämpas bara till 85 %. 
Ven- och artärtryckslarmen är inte säkra!

Funktionsupphandlingar tycker jag inte om. Val-
friheten begränsas. Det är inte alls säkert eller ens 
troligt att ett företag är bäst på allt; vattenrenare, 
dialysapparater, filter, koncentrat, slangar (ergo-
nomi), logistik och teknisk service. Om någonting 
går fel i produktionen av förbrukningsartiklar eller 
apparater ligger man dåligt till. Allt som begränsar 
konkurrensen är dåligt för dialysavdelningen. Kort-
siktigt spar man kanske pengar, men det utarmar 
verksamheten. 

MTF-D Info
Ta fram din planeringskalender och skriv ner viktiga 
möten: Nordiatranskongress i Helsingfors den 7-8 
mars, MTF-D årsmöte tillsammans med SNSF i 
Ronneby den 18-20 maj, EDTNA/ERCA-kon-
gress i Birmimingham den 20-23 september. Du 
som är medlem i MTF-D har möjlighet att söka 
resestipendium. Kontakta någon i styrelsen. Och 
anmäler du själv ett föredrag ökar dina chanser att 
få resestipendium med 100 %! 
Vi sponsrar även dialysteknikermöten som anordnas 
i den egna regionen. Bjud in tekniker från sjukhusen 
närmast dig och arrangera ett studiebesök eller en 
föreläsning. Styrelsen vill se ett program för att lätta 
på plånboken.  

Av Gunnar Malmström Ordförande i Svensk 
förening för medicinsk teknik och fysik-dialys

Det händer hela tiden my-
cket på dia lysfronten. 

Många gamla erfarenheter blir 
nya erfarenheter på nya dialys-
avdelningar. Jag har suttit och 
funderat över detta. Vi har 
haft problem med våra avlopp 
sedan vår nya dialysavdelning 
på Danderyds sjukhus AB 
blev klar för tre år sedan. När 
vi planerade avdelningen satte 
vi in gipsavskiljare under våra 
diskbänkar för att ta hand om 
kalkfä llningar när vi häller 
ut koncentrerat A-koncentrat 
och bikarbonatpulver i vasken. 

I början hällde vi ut A-koncentratet utan att blanda 
med bikarbonat. Det fungerade inget bra. Alla rör-
bitar som inte var rostfria oxiderades snabbt och gick 
hål på. Fastighetsavdelningen fick byta trettio meter 
gjutjärnsrör i källaren. I somras började vi blanda. 
Det blev mycket extrajobb med att tömma gipsav-
skiljarna under diskbänkarna en gång i veckan. Det 
visar sig också att kalk, hård som pannsten, fastnar 
i rören efter gipsavskiljaren. Jag undrar om någon 
har löst problemet med sura A-koncentrat på något 
smartare sätt än vi? Hör gärna av er till mig!

Farligt att inandas ångorna
På www.edtna.org , discussion forum, hittade jag en 
intressant artikel om faran med kemisk desinfektion 
av dialysapparater och vattenrenare. Surfa gärna dit 
och läs mer. Om man spiller ut koncentrerad Dia-
lox eller Natriumhypoklorit är det farligt att inandas 
ångorna. Det finns beskrivet några fall där personal 
har blivit överkänslig för perättiksyra PÄS (som 
ingår i Dialox) då de sanerat efter spill. Öppna alla 
fönster, ta på gasmask eller kalla på brandkåren om 
en dunk med koncentrerade kemikalier har runnit 
ut! Vid ett tillbud hade endast ca 100 ml koncentrad 
PÄS runnit ut ur en dialysapparat på grund av att 
en slang lossat inuti maskinen. En sjuksköterska 
som andades in ångorna kan fortfarande 5 månader 
efter tillbudet inte jobba med PÄS. Om man råkar 
blanda Dialox och Natriumhypoklorit (Klorin) bildas 
det klorgas som är mycket giftig. Vid hantering av 
desinfektionsmedel skall skyddsglasögon användas! 
Citrosteril, CleanCart C, CleanCart A är “snälla” 
desinfektionsmedel. 
På Danderyds sjukhus AB har vi valt en vattenrenare 
som desinficeras kemiskt 1 gång/år. Idag finns det 
flera tillverkare som säljer vattenrenare som spar vår 
natur och ger en bättre arbetsmiljö.

Problem med sura A-koncentrat
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Av 
Petra Hjemstedt
Leg. sjuksköterska, 
dialysavdelningen på
Universitetssjukhuset 
i Malmö

REGIONDAG MALMÖ

Den 26 september hölls detta möte, efter 
mycket planerande och fixande hoppades vi 

att allt skulle fungera. När jag kom fram till jubi-
leumsaulan är sponsorerna fullt sysselsatta med att 
bygga upp sina montrar, förmiddagens föreläsare tittar
igenom sina bilder och tar en kopp kaffe innan
dagens program börjar. Precis som det ska vara.

Bodil Jönsson vår utbildningssjuksköterska hälsade
alla välkomna, och presenterade dagens första
föreläsare Dr. Ann-Catrin Johansson, som talade
om: ”Bukhinnan som filter”.

Efter en kort anatomisk inled-
ning berättade Ann-Catrin 
vidare om de allra viktigaste för-
utsättningarna för att kunna an-
vända bukhinnan som ”filter”.

Hon berättade vad som händer 
under ett Dwell (byte av påse)
och hur diffusion och konvek-
tion är möjlig, varför man har 
olika glucosstyrkor i påsarna 
samt vilka som är de första 
tecknen på peritonit. 

Erbjudande från 
Socialstyrelsen
Nästa föreläsning handlade om 
projektet ”Bättre flyt i vården” 
och hölls av sjuksköterskorna 
Susanne Alm, Karin Sandberg 
och Agneta Emilsson. Susanne 
Alm är vår uremikoordinator 
sen oktober i år. 
Syftet med projektet är att:

• tydliggöra behovet uremikoordinator.
• förbättra tillgängligheten till predialytisk 

vård för patienterna.
• att 75 % av patienterna som är kända för oss 

ska vara välinformerade innan de börjar med 
sin dialysbehandling.

Vår klinik har länge haft ett behov av en uremi-
koordinator. Samtidigt som utvecklandet av 
tjänsten kom ett erbjudande från Socialstyrelsen; att
ansöka om att vara med i ett projekt som kallas 
”Bättre f lyt i vården”. Vår sektionschef Gunnar 
Sterner ansökte, vi blev accepterade och valde däri-
genom att använda pengarna till att utveckla pati-
entflödesmätningen. Gruppen har arbetat med att 
planera hur uremikoordinatorn ska arbeta, utveckla 
enkäter och checklistor till patienterna. De visade och 

berättade för oss vad de hade gjort, samt redovisade 
resultatet av sina enkäter. Detta material kommer 
Susanne att ha stor nytta av när hon startar sitt arbete. 
Vi önskar henne ett stort ”Lycka Till”!

Haemoimmunoterapi-behandlingar 
Strax före lunch var det sjuksköterskan Linda 
Skoglund Persson´s tur att berätta vad de gör på 
den så kallade ”Haemoimmunoterapiavdelningen.” 
Linda har jobbat med Haemoimmunoterapi-
behandlingar under lång tid. De behandlingar som 
de utför på ”HIT” kördes tidigare på blodcentralen, 
men 1996 flyttade de in till dialysen, och deras 

verksamhet växer hela tiden. 
På ”HIT” kör man behandlingar 
som:

•   Plasmaferes 
•   Trombaferes
•   Protein A
•   Erytroferes
•   Leukaferes
•   LDL-Aferes
•   Fotoferes

Då detta ämne är främmande för 
många var föreläsningen mycket 
givande och intressant.

Lorna Engblom 
Efter en välbehövlig lunch lyssnade 
vi alla på sjuksköterska Lorna 
Engblom.
Lorna har jobbat på olika 
dialysavdelningar i olika nordiska 
l änder, vilket ger henne stor 

erfarenhet inom området. 
Lorna började berätta om Island. Där fanns endast en 
dialysavdelning och den låg i Rejkavik. Barn trans-
planteras i Boston, USA. Vuxna var tvungna att 
flyga till Köpenhamn för att transplanteras. Det som 
skiljer deras avdelningar från våra är att de inte har 
någon CWP och alltså inte kan köra någon integrerad 
värme. De har tydligen så rent vatten att de inte har 
behov av vattenrening?! 

I Norge klär man på sig som om det vore operation 
när man ska starta dialys via centrala katetrar. Lorna
berättade också att man har högre antal ”living-
transplantations” i Norge än i Sverige.
I Köpenhamn var Lorna förvånad över personalens 
rökvanor. För övrigt var deras rutiner ganska lika våra.
 När Lorna var klar fick hon varma applåder och 
sedan försvann hon in bakom kulisserna men efter 

Bättre flyt i vården
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Fördelarna med 
Fragmin vid hemodialys

• Godkänd bolusdos.1

• Mindre påverkan på kolesterol och triglyceridvärden än heparin.2, 3

• Kortare kompressionstid än heparin.4, 5, 6

• Doseringsrekommendationer finns för dialys vid akut njursvikt.1

Fragmin är ett anti-trombosmedel.

Beredningsformer och styrkor:

Injektionsvätska 2 500 IE/ml, 10 000 IE/ml,

12 500 IE/ml och 25 000 IE/ml.

För mer information, se FASS eller 

kontakta Pharmacia Sverige AB, 

112 87 Stockholm, telefon 08-695 80 00.

www.pharmacia.se

Referenser:
1. Fass 2002.

2. Deuber HJ, Schultz W. Reduced lipid concentrations 
during four years of dialysis with low molecular weight -
heparin. Kidney Int. 1991;40:496-500.

3. Schmitt Y, Schneider H. Low-molecular-weight 
heparin (LMWH): influence on blood lipids in patients 
on chronic haemodialysis. Nephrol Dial Transplant.
1993;8(5):438-442.

4. Anastassiades E, Ireland H, Flynn A, et al. A low-
molecular-weight heparin (Kabi 2165, ”Fragmin”) in 
repeated use for haemodialysis: prevention of clotting 
and prolongation of the venous compression time in 
comparison with commercial unfractionated heparin. 
Nephrol Dial Transplant. 1990;5(2):135-140.

5. Suzuki T, Ota K, Naganuma S, et al. Clinical appli-
cation of Fragmin (FR-860) in hemodialysis: multicenter
cooperative study in Japan. Semin Thromb Hemost.
1990;16(suppl):46-54.

6. Borm JJJ, Krediet R, Sturk A, et al. Heparin versus low
molecular weight heparin K 2165 in chronic hemodialysis
patients: a randomized cross-over study. Haemostasis.
1986;16(suppl 2):59-68.

dalteparinnatrium
R

några minuter kom hon fram utklädd till ett skelett, 
dansande till musiken och sa: 
-  Nu är det dags för PAUSGYMNASTIK!
Vi fick verkligen använda våra mag- och ansiktsmuskler 
då Lorna var fantastisk i sin skelettkostym.

Efter en härlig gympastund fick vi höra Rolf 
Christiansson. Han berättade om hur han hamnade 
i dialys och hur han har det idag.
– Jag som skriver detta, reagerade på den fras jag 
fick höra när det var dags att börja med dialys-
behandlingen: 
- ”Nu är det slut på det roliga” sa läkaren med allvarlig 
min. Rolf förstod att nu väntade en gräslig tid. När 
han blev sjuk försvann också många vänner, Rolf sa 
att det kunde bero på att han hade dåligt humör. Rolf 
började med påsdialys, men tyckte det var jobbigt 
att vara bunden till att byta påse fyra gånger/dag. 
När påsarna inte räckte till fick han stöttas med 
bloddialyser. Det jobbigaste med bloddialyser var 
själva stickandet. Idag har Rolf helt gått över till 
HD.

Det var skönt att slippa PD - katetern och att få fyra 
dagar ledigt i veckan. Nästa mål är att gå ner i vikt 
inför transplantationen.

Nu steg de tre Zupersystarna Petra Hagman, Stefan 
Borgshammar och Susanne Alm upp på scenen och 
sjöng ABBA´s låt Michelangelo med ny text. Vi kunde 
alla sjunga med och Zupersystrarna var toppen!

Den sista föreläsningen för dagen hette ”Livslust och 
livsglädje ” av Ann-Marie Lindahl.
Ann-Marie Lindahl kallar sig själv inspiratör, ett 
härligt ord!
Det är svårt att beskriva hennes föreläsning men i stora 
drag talade hon om:

- att fokusera på det som är bra i ditt liv.
- att vara stolt över dig själv.
- att inte kritisera dig själv.
- att vara nöjd med din kropp.
- att kärlek och hälsa är det viktigaste i livet.
- att lämna dina bekymmer hemma och 

agera

REGIONDAG MALMÖ
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SNSF

Under ett vä lbesökt möte, 
anordnat av SNSF’s nytill-

satta arbetsgrupp för predialys-
verksamhet i Göteborg, disku-
terades former inför framtidens 
predialysverksamhet. I denna
verksamhet kommer nefrologi-
sjuksköterskan som uremikoord-
inator att fungera som en spindel i 
det nätverk bestående av samverk-
ande yrkeskategorier kring varje 
patient. Modern avancerad sjukvård 
bedrivs i team där sjuksköterskans 
roll blir allt starkare både när det
gäller sjukvårdskompetens, erfaren-

het och förmåga att arbeta i team.
Det är mycket viktigt att uremikoordinatorn placeras 
centralt på den njurmedicinska enheten, dels för att 
var lättillänglig, men också för att själv följa och 
återge den mycket snabba utveckling som just nu 
sker på de njurmedicinska enheterna.
Några frågeställningar som återkom under mötet 
var till exempel;  
När är patienten predialytiker? 
Frågan angående upprättande av ett särskilt natio-
nellt predialysregister?
Är det självklart att det är en uremikoordinators upp-
gift att uppdatera ett nationellt predialysregister? 
Med dessa frågeställningar måste det viktigaste vara 
att se till ”mjukvaran” - patienten i centrum med 
teamet som skyddsnät.
Mycket intressanta diskussioner fördes och den 
nytillsatta arbetsgruppen för utveckling av predia-
lysverksamheten lär få mycket att göra. SNSF följer 
detta med stort intresse och tackar för ett mycket 
välarrangerat och trevligt möte.

SNFS har gjort en rundringning till alla landets 
njurmedicinska enheter för att få en uppfattning 

om antalet verksamma nefrologisjuksköterskor. Vi 
fann ett lägre antal än vad vi förväntade oss, näm-
ligen runt 1300 stycken. Detta innebär att nästan 
hälften är medlemmar i SNSF.
Medlemsantalet har under förgående år stigit och 
SNSF hoppas att den trenden kommer att forsätta 
även under detta år. 

Hemsidan har nu en helt ny layout. Besök hemsidan! 
Det behövs mer information till de olika arbetsgrup-
pernas intresseområden. 
Välkommen med ditt bidrag!

Styrelsen ser nu fram emot ett välbesökt Vårmöte i 
Ronneby. Ett kunskapsforum som inspirationskälla 
till det dagliga arbetet i framtiden.

Välkommen till Ronneby.
Du också!  

Uremikoordinator 
- med mjukvaran i centrum

Av Elisabeth Fransson
Ordförande i Svensk Nefrologsjuk-
sköterskeförening    www.snsf.nu

Vaskulärt Access 
Seminarium

1:a Multidiciplinära 
mötet i SNSF's regi

16-17 Oktober 2003
Huddinge sjukhus

Bli medlem i Svensk Nefrologsjuksköterskeförening!
Svensk Nefrologsjuksköterskeförenings medemsavgift är 140:- för A-medlem 
dvs sjuksköterska som arbetar inom njursjukvård och 80:- för B-medlem 
dvs sjuksköterska som arbetar inom industrin. 
Som medlem får man sitt eget exemplar av tidningen Dialäsen och en fin medlemsnål. 
Avgiften sätts in på postgirokonto: 491 94 06-1. Ange namn, adress och arbetsplats. 
Besök föreningens 
hemsida på adressen: www.snsf.nu Välkommen!
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NÄTVERKSTRÄFF FÖR UREMIKOORDINATORER

"Det är i nätverk nutid förvaltas och framtid 
skapas" (Tommy Anrell Dialäsens Chefsdagar 2002)

Under vårmötet 2002 bildades också på SNSF´s 
förfrågan en arbetsgrupp som har till uppgift att 
driva frågor som nä tverket f inner viktiga.
Vi som ingår i arbetsgruppen är Annika Eriksson
i Linköping, Annika Johansson i Skövde, Helene 
Arbman i Kalmar, Marianne Peterson i Norrköping 
samt undertecknad Annelie Magnusson från 
Stockholm. 

Medverkande
Träffen ägde rum en novembergrå tisdag i samband 
med läkarstämman i Göteborg. Anita Andersson 
från Sahlgrenska sjukhuset var anordnare 
tillsammans med arbetsgruppen, med hjälp av 
Genzyme och Roche. På programmet stod bland 
annat presentation av insända vårdprogram för 
predialysverksamhet och diskussion om namnet 
på sjuksköterskefunktionen. Lars Weiss höll en 
intressant föreläsning om hjärt-kärlsjukdomar 
hos njursjuka, med focus på tidig intervention. 
Eftermiddagen avslutades med gruppdiskussioner. 
Medverkande kliniker var: Malmö, Linköping, 
Stockholm (Karolinska), Trollhättan, Jönköping, 
Kalmar, Örebro, Mölndal, Lund, Bollnäs, Skövde, 
Uppsala, Borås, Norrköping, Göteborg, Ystad och 
Ljungby. Tyvärr var bara sex läkare på plats, vilket 
vi tror kan bero på att läkarstämmans ”njurdag” var 
på fredagen och vårt möte hölls på tisdagen. 

Namn på sjuksköterskefunktionen
Förslagen som kom in till Anita Andersson var: 
Patientkoordinator, predialyskoordinator, predia-
lyssköterska, uremikoordinator. Valet föll på 
uremikoordinator. 
Argumenten var följande: namnet är redan an-
vänt på flera kliniker, koordinator säger mycket 
om funktionen, vi arbetar inte bara med 
dialysförberedelse utan även med uremiska patienter 

som av en eller annan anledning inte 
ska ha dialys. Patientkoordinator valdes 
bort på grund av att det används i 
många olika sammanhang och därför 
har en alltför bred innebörd. 
En invändning mot namnet uremi-
koordinator var att det kunde vara 
svårt att använda namnet gentemot 
patienten. Det problemet upplevde 
dock inte de som redan i dag använder 
sig av namnet, då man vid första träffen 
med patienten informerar om vem man är och vad 
man gör. 
Allt fler kliniker har anställt eller håller på att anställa 
sjuksköterskor på en koordinatorsfunktion, och vi i 
arbetsgruppen/nätverket tycker att det vore bra om 
vi försöker hålla oss till samma namn. Detta, tror vi, 
kommer att stärka och tydliggöra funktionen. 

Patientundervisning
I samband med vårmötet 2003 i Ronneby 
kommer vi att ha nä sta trä ff. Temat blir då 
patientundervisning. Vi kommer att bjuda in en 
spännande föreläsare och tanken är också att 
vi ska få möjlighet att utbyta erfarenheter till 
exempel när det gäller undervisningsmaterial, men 
även inom metodik. Personligen tror jag att det 
finns utvecklingsmöjligheter när det gäller vårt 
pedagogiska förhållningssätt till våra patienter. 
Vi i arbetsgruppen ser fram emot ett spännande 
möte i vår. Inbjudan kommer att skickas till tidigare 
deltagare samt till de som anmäler sitt intresse. 
Namn och mailadresser på arbetsgruppens 
medlemmar finns på SNSF´s hemsida och det går 
bra att anmäla ert intresse redan nu. På hemsidan 
kommer, så småningom, också sammanställningen 
av de predialytiska vårdprogrammen att läggas ut. 

Av Annelie Magnusson
chefsjuksköterska
Njurmedicinska mottagningen, 
Karolinska sjukhuset

Detta är ett tämligen nytt nätverk som i november 2001 hade sin första 
träff. Syftet med nätverket är att sjuksköterskor och läkare som aktivt 
arbetar med att vidareutveckla predialys-vården ska få möjlighet att 
träffas och utbyta erfarenheter. 

Är	Ni	med?
I	Dialäsens	majnummer	bifogas

SNSFs	adressförteckning	över	
Sveriges	Njurmedicinska	enheter

Har	Ni	ändrat	adress	till	er	avdelning,	bytt	telefonnummer,	fax	eller	e-post?	Skynda	er	att	kontakta:
Agneta	Eckernäs-Thorell	•	Tel:	0455-734	809	•	E-post:	agneta.eckernas-thorell@ltblekinge.se
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Är Du en erfaren dialyssköterska?
Vill Du tillbringa 14 dagar i Stockholm under sommaren för att  

utbyta erfarenheter, bo gratis och få arbeta skräddarsytt med bra lön?
Vi är ett positivt och glatt gäng som kan erbjuda dig detta.

VAR???
Dialysavdelningen Karolinska sjukhuset i Stockholm.

Du skall ha erfarenhet av Fresenius och/eller Gambroapparater.
Kontakta oss snarast!

   Agneta Björklund  Anette Gullberg
   Chefssjuksköterska  Bitr. chefssjuksköterska
   Dialysen A 14, KS  Dialysen A 14, KS
   08-51774116   08-517773323
   agneta.bjorklund@ks.se anette.gullberg@ks.se

HELSE STAVANGER HF
SENTRALSYKEHUSET I ROGALAND, 

STAVANGER / NORGE

Vi søker ferievikarer til dialyseavdelingen i 
tidsrommet medio juni til medio september.
Kvalifikasjoner: sykepleier med autorisasjon 
og dialyseerfaring.
Avdelingen har Fresenius 4008 E og S maskiner.

Henvendelse til avd.leder 
Elisabeth Paulsen tlf: 0047 51518693.

Skriftlig søknad med nødvendig dokumentasjon 
sendes innen 1.april 2003 til :

Helse Stavanger HF
Personalavd.
Postboks 8100
N-4068  Stavanger

�

�
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Vill dina patienter åka på 
semester till Skåne i sommar?

I så fall kan vi erbjuda 
dialysbehandling och hjälp med att 

hyra stuga i Ystads Sandskog 
under v 27, 28 och 29.  

Dialysen äger rum i en stuga 
ca 200 m från havet, 

alltså riktigt ute i naturen. 
Visst låter det 

spännande och annorlunda!

För information och bokning ring 
Annika Ralston tel 046- 139231 

eller 
Lena Krützén tel 046- 732939 

säkrast efter kl 18. 
Semesterdialys Syd HB

Annika och Lena

Universitetssykehuset Nord Norge
Nyremedisinsk avdeling

Kombiner ferie og arbeid i 
Tromsö

Vi söker ferievikarer til Diälysen
Universitetssykehuset Nord Norge
Fom 23.06.03 – tom 22.08.03

Kvalifikasjoner: 
Off, godkjent sykepleier med 
dialyseerfaring. Avdelingen har Fresenius 
4008S dialysemaskiner.

Henvendelse til:
Avdelingssykepleier Tove Hagen
Tlf:  0047 77 62 69 43
Mail: tove.hagen@unn.no

BO PÅ GOTLAND och jobba på DIALYSEN 
i VISBY i SOMMAR !!

Förena nöje med nytta.
Du kan redan NU anmäla Ditt intresse för att arbeta hos oss i sommar.

Ju tidigare Du hör av Dig desto lättare blir det för oss att ordna Din bostad.

Dialysen i Visby har sju HD-platser och en PD-mottagning.
Maskinparken består av Gambro AK 200. 

Öppet tider måndag/onsdag/fredag 7-21.30
tisdag/torsdag/lördag 8-16.

Hör av DIG till oss :
Leg. Ssk Gitty Janrik, fackligföreträdare

Leg.Ssk Marlene Larsson

på telefon:  0498/268116  eller 0498/268134

mail adr.  gitty.janrik@hsf.gotland.se
marlene.larsson@hsf.gotland.se
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Inspirerande helg

DONATION

Vi har varit på en giv-
ande och inspirer-

andeutbildning i organ-
donationsom Njursjukas 
riksförbund i samverkan
med Livet som gåva höll
i Södertälje i höstas. Ut-

bildningen hölls i syfte att inspirera och utbilda
informatörer som kan gå ut i samhället och informera 
om donation.

Riksförbundet presenterade sina mål för utbildningen 
och hur vi ska gå vidare för att nå ut till allmänheten 
med informationen. Utbildningen var informativ och 
mycket givande och tog upp de stora viktiga bitarna 
runt donation som begreppet hjärndöd, etiken runt 
en donation, hur viktigt det är att ta ställning vare sig 
man är för eller emot donation. Vi såg informations-
filmen Chansen som ingår i det informationsmaterial 
som används i Sveriges alla gymnasieskolor. Filmen 
var väldigt bra och realistisk där alla personer i filmen 
spelar sig själva. Fina tips om presentationsteknik fick 
vi också. 

Men framför allt var det mötet med de andra del-
tagarna som var den största upplevelsen för oss. Vi, 
Anna & Gunnel, kändes oss som gäster, dock mycket
välkomna sådana, då vi var de enda som int var trans-
planterade, donatorer, dialyserande eller föräldrar till

njursjuka barn. Att få se denna livsglädje, entusiasm,
kämpaglöd och vetgirighet var inspirerande och 
stärker oss i att fortsätta jobba inom föreningen.
Alla var fulla med kunskap och uppslag på hur infor-
mationen om ställningstagande inför donation
skall nå ut till allmänheten. Att alla deltagare
bjöd på sig själva och öppenhjärtigt berättade
om sin situation, med- och motgångar och upp-
levelser gav oss mer än vi någonsin kan lä sa
oss till. Vi kan bara ödmjukt tacka för att vi fick
vara och ta del av deras erfarenheter. 

Med inspiration från utbildningen åkte vi hem och 
började spåna om vad vi kan göra för att nå ut till 
allmänheten i vår närhet. Vi vill försöka upprätta 
ett samarbete med andra föreningar som också har 
donation som intresse t ex hjärt- och lungsjuka,
diabetes-föreningen och föreningen för cystisk
fibros. Vi vill skapa ett nätverk av informatörer
som kan gå ut i föreningar, på tillställningar och
större evenemang i samhället och informera om
donation och framför allt hur viktigt det är man
tagit ställning för eller emot donation och att man 
har talat om sin inställning för sina närstående. För 
er som har tillgång till dator kan vi rekommendera
några bra webbsidor att läsa mer om transplantation
och donation på:  www.ettamneomlivet.nu
www.livetsomgava.nu   www.donation.org

Av Anna Hallberg och 
Gunnel Johnson, 

dialyssjuksköterskor i 
Sundsvall likaså suppleanter 
i njursjukas regionförening i 

Västernorrland.
 Samt Allan Erixon, 

ordförande i samma 
förening.

Leo annons Innohep 4-färg
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med kompetenta människor som vi 
genast ska kunna kalla in när det be-
hövs. En förutsättning för att det ska bli 
bra är att vi börjar diskussionen på ett 
tidigt stadium i ett sjukdomsförlopp. 
Min första reaktion när Linda Briggs 
föreslog att vi skulle initiera dessa frågor 
redan pre-dialytiskt var förfäran, men 
om man tänker sig att vi ska hinna in-
formera, samtala, reflektera och känna 
ro i besluten så måste vi ha tid för flera 
samtal under en tid när patienten inte 
är alltför sjuk. Det är inte alltid lätt att 
få reda på vad patienten verkligen vill. 
Många av de äldre patienterna är måna om att vara 
anhöriga, vårdpersonal och framför allt doktorn till 
lags. Det finns även de som tror att om de avböjer 
behandling blir de lämnade ensamma i sitt döende. 
Vår uppgift är att få patienterna trygga i sina val.

Handlingsplaner
Om vi planerar och har bättre handlingsplaner så 
kommer vi dels att hjälpa många människor, men 
även kunna spara åtskilliga miljoner på att avstå från 
att ge vård som inte gagnar patienten. Meningslös 
dialysbehandling, onödiga operationer, intensivvård 
till döende människor kostar mycket i dagens svenska 
sjukvård och det tär på oss som står närmast patienter 
och anhöriga.
 Hoppas fler har synpunkter på detta och kan 
delge oss läsare både goda och dåliga erfarenheter. 
Jag kan rekommendera en skrift utgiven av Renal 
Physicians Association and American Society of Ne-
phrology; “Clinical Practice Guidelines on Shared 
Decisoin-Making in the Appropriate Initiation of 
and Withdrawal from Dialysis”.
 Det finns flera sätt att angripa den här proble-
matiken. Ett regelverk formulerat av Socialstyrelsen, 
diskussioner i sjukhusledningar för att ta fram policy 
och handlingsplaner, samt sist men inte minst måste 
vi som är närmast patienterna planera för hur vi prak-
tiskt löser dessa frågor. Jag har hört att ett nätverk 
för uremikoordinatorer bildats, det verkar vara ett 
utmärkt forum för diskussioner. Kanske kan det också 
vara ett tema till ett SNSF-möte?! Om intresse finns 
så har jag föreläsningarna på CD-rom. Linda Briggs 
är väldigt intresserad av att komma i kontakt med 
personer eller organisationer i Sverige som jobbar med 
dessa frågor. Det behöver inte vara inom njurmedicin 
utan inom vilket område som helst som sysslar med 
vård i livets slutskede. Är du intresserad så hör av dig 
till mig: marie.nyqvist2@telia.com

LIVETS  & VÅRDENS  SVÅRA VAL

Under 2001 skrev jag ett par artiklar om prio-
riteringar i dialyssjukvården (Dagens Medicin 

nr 22, Dialäsen nr 3). Där belyste jag att vi ibland 
behandlar människor med dialys trots att det kanske 
skulle vara humanare att låta bli. Som en fortsättning 
vill jag nu belysa en brist i dagens svenska sjukvård; 
vår oförmåga att stödja patienter och anhöriga i svåra 
livssituationer och kriser när det handlar om vård i 
livets slutskede.

Börja fundera
När jag i våras var i Florida på en konferens för 
nefrologisjuksköterskor deltog jag i ett seminarium 
om ”The Challenges and Ethical Issues Surrounding 
End-of-Life Decision Making and Care”. Sjukskö-
terskorna Linda Briggs och Elaine Colvin bjöd på en 
helt fantastisk dag med tillfälle till många reflektioner 
och diskussioner. Det handlade om att hjälpa patien-
ter och anhöriga i de svåra valen; till exempel att inte 
påbörja dialys, att avsluta dialysbehandling eller att 
avböja HLR. De ansåg att alla patienter som är svårt 
sjuka ska ha rätt till information, hjälp och stöd och 
att det är vår skyldighet att erbjuda den hjälpen innan 
man tvingas till beslut i akuta situationer. Naturligt-
vis finns det patienter som inte vill prata om dessa 
svåra saker, men långt fler än vi tror vill få hjälp och 
i många fall sviker vi dem. Lindas och Elaines åsikt 
var att vi sjuksköterskor skulle hjälpa patienter och 
anhöriga att börja fundera på hur de vill ha det i livets 
slutskede långt tidigare än vad vi gör idag, (om vi gör 
det över huvudtaget). Diskussioner och funderingar 
behöver initieras för att sedan följas upp under flera 
samtal, naturligtvis helt efter patientens behov. Det 
handlar även om att få patienter och anhöriga att våga 
prata med varandra om det som de kanske går och 
bär på inombords. Vi sjuksköterskor måste använda 
vår kompetens och alla de möjligheter till samtal vi 
har i den dagliga vården. Ofta kommer vi väldigt nära 
patienten och har många gånger bra förutsättningar 
för ”det goda samtalet”. Naturligtvis måste alltid 
besluten tas tillsammans med behandlande läkare, 
men vi kan underlätta för patienter och anhöriga 
genom att öppna vägen för dessa samtal. Det kan 
säkert hända att någon tar illa upp om man ställer 
den här typen av frågor men då får vi be om ursäkt, 
det är bättre att våga misslyckas än att fly. 
 Jag är övertygad om att det finns många som tar 
sig tiden att prata om dessa svåra saker men det är 
nog fler som inte gör det. Alla kan inte och ska inte 
tvinga sig till det, då blir det aldrig något bra samtal. 
Däremot ska det inte vara meningen att det vi som 
vårdpersonal klarar av ska avgöra om människor får 
hjälp eller inte i så svåra stunder. Vi måste ha hand-
lingsplaner och beredskap för detta, en organisation 

Livets och vårdens svåra val

Av Marie Nykvist, leg. sjuksköterska
Dialysavdelningen,Universitetssjukhuset, Lund
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Svår blodbrist hos dialyspatient kan bero på upp

EPO

Av
Överläkare inom njurmedicin, 
Medicincentrumchef 

Martin Magnusson, 
Universitetssjukhuset i 
Linköping

Vid ett rutinbesök i oktober 1999 berättade P att 
han blivit mycket tröttare än förut och att det hade 
kommit på ganska snabbt. Rutinproverna visade 
inget oväntat förutom att Hb plötsligt sjunkit till 
65 g/l! Fyndet var helt oväntat och föranledde en 
omfattande utredning. Man fann normala järn- och 
vitaminnivåer medan blodet saknade reticulocyter 
och benmärgsundersökningen visade bild som vid 
PRCA. 

Vad är PRCA?
Pure red cell anemia (PRCA eller erytroblastopeni) 
innebär att benmärgen saknar förstadier till de röda 
blodkropparna. Nybildningen av röda blodkroppar 
är kraftigt nedsatt och detta visar sig som avsaknad 
av reticulocyter (nybildade röda blodkroppar) i blodet 
och en uttalad blodbrist.
PRCA har sedan lång tid varit känt, även om det 
är ett mycket ovanligt tillstånd. Främst har det 
förekommit hos patienter med lymfom och thymom, 
efter exposition av vissa läkemedel (speciellt fenytoin, 
klorpropramid och isoniazid), vid infektion av bland 
annat parvovirus B 19 och hepatit B, samt som 
komplicerande sjukdom hos enstaka patienter med 
reumatoid artrit. Dessutom har det, innan EPO kom 
till användning, funnits fall av PRCA som berott på 
antikroppar mot epoetin samt mot förstadierna till 
röda blodkroppar.
Vi undersökte P utifrån dessa kunskaper men hittade 
ingen rimlig förklaring. CT av buk och thorax var 
normal, antikroppar mot parvo B 19 var negativ 
liksom HbsAg. Vi fann inte heller stöd för ”annan 
autoimmun sjukdom”. Vad vi däremot inte lyckades 
göra hösten 1999 var antikroppsbestämning mot 
EPO, vi fann inget laboratorium som kunde hjälpa 
oss med detta!

Vad vi idag vet om EPO och PRCA var då inte känt 
utan vi prövade att behandla P enligt de riktlinjer som 
hematologerna förespråkade för fall med ”idiopatisk 
PRCA”. P fick först pröva Sandimmun®, dock utan 
större effekt. Därefter prövades Sendoxan® ihop med 
kortison, även detta med dålig effekt. Under hela 
denna tid behövde vi ge blodtransfusioner och mellan 

oktober 1999 och augusti 2001 fick P nästan 100 
enheter blod! I augusti 2001 fick vi kontakt med ett 
laboratorium i Tyskland som kunde analysera EPO-
antikroppar och svaret visade att det fanns en mycket 
hög titer av dessa antikroppar i P´s blod! 

I februari 2002 publicerades en artikel i tidskriften 
”New England Journal of Medicine” där man 
beskrev 13 franska patienter som utvecklat PRCA 
och där EPO-antikroppar påvisats. Författarna 
kunde väldigt övertygande visa att antikropparna 
även verkade orsaka den svåra blodbristen. Efter 
detta har ytterligare fall av PRCA kopplade till 
EPO-antikroppar rapporterats, i september 2002 
fanns 112 rapporterade fall. Det verkar som, kanske 
alla (?), är kopplade till epoetin alfa. Nästan alla fall 
är rapporterade från Europa medan bara enstaka 
fall upptäckts i USA. Vidare har man noterat att 
risken att utveckla PRCA synes vara klart störst vid 
subcutan administration av EPO. Läkemedelsverket 
har uppgivit att frekvensen vid s.c. injektion är 
cirka 20 fall/100 000 patienter och år medan den 
vid intravenös injektion är 0,7/ 100 000 patient 
och år. Läkemedelsverket och Janssen-Cilag (som 
producerar och säljer Eprex®) har nu bestämt att 
epoetin alfa (Eprex®) tills vidare enbart skall ges 
intravenöst. 

Varför har dessa fall av PRCA upptäckts 
nu och varför är det en skillnad mellan 
de olika epoetinerna? 
Det spekuleras om att framställningsproceduren 
förändrats. I USA används uteslutande epoetin 
alfa men det föreligger skillnader i var och hur det 
framställs. När epoetin alfa först började användas 
under tidiga 80-talet undersöktes förekomsten av 
antikroppar noggrant, men antikroppsutveckling 
kunde inte påvisas! Epoetin alfa har använts i 
större omfattning än epoetin beta och darbepoetin, 
men skillnaden är knappast så stor att det kan vara 
hela förklaringen. En annan spekulation är att 
hanteringen av epoetin alfa (bruten kylkedja under 
transporten mm) skulle vara en förklaring till att 
hormonet kanske ändrar antigenicitet och därmed 

Hösten 1998 hade herr P´s njurfunktion avtagit så mycket att det var dags att 
starta dialys. P var då 70 år, hade cystnjuresjukdom och under många år även 

behandlats för högt blodtryck. Tidigare hade blodvärdet varit högt och P hade 
genomgått flera blodtappningar eftersom han hade besvär med tryck i huvudet 
samt trötthet. Efter varje blodtappning kände han sig bättre.
P valde CAPD och denna fungerade redan från början bra. Däremot hade nu en 
blodbrist utvecklats och EPO (epoetin alfa) insattes s.c. Blodvärdet steg till nästan 
normala nivåer (omkring 130 g/l) och behandlingen fungerade ”efter ritningarna” 
under hela första året.
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EPO

lättare ger upphov till antikroppsbildning. Man 
har, förutom ett enstaka fall, bara observerat PRCA 
hos njurpatienter och inte hos ex-patienter med 
maligniteter. Detta kan eventuellt hänga samman 
med att behandlingstiden med epoetin vanligen är 
betydligt längre för njurpatienter än för patienter 
med tumörsjukdomar. Så frågan varför det plötsligt 
kommit nu och varför kan ännu inte besvaras.

När vi upptäckte EPO-antikroppar hos P prövade 
vi med plasmaferes -behandlingar ihop med 
immunosuppression (Imurel®). I början såg vi 
ingen större effekt men ett nytt prov visade att 
antikroppsmängden sjunkit påtagligt. P var fortsatt 
plågad av sin svåra blodbrist varför vi satte in epoetin 
beta (tvärt emot senare rekommendationer!). 
Blodvärdet rusade då upp till tidigare värden, 
mellan 130-140 g/l. Vi fortsatte med plasmafereser, 
dock med längre mellanrum. Tyvärr drabbades P 
av en svår PD peritonit i april 2002. Denna följdes 
av ytterligare infektioner och P blev successivt allt 
sämre och avled sommaren 2002. Då hade även 
blodvärdet sjunkit igen och ett nytt blodprov 
visade att EPO-antikropparna återkommit med 
en hög titer.

Vad göra om man misstänker PRCA?
PRCA upptäcks lätt! Blodvärdet sjunker dras-
tiskt. Det finns idag utvecklade rutiner för anti-

kroppsbestämning (ta kontakt med respektive 
tillverkare). Om EPO-antikroppar påvisas hos en 
patient med PRCA skall epoetinet sättas ut och 
man avråder bestämt ifrån att pröva annan epoetin. 
Såvitt det är känt så reagerar antikropparna mot alla 
epoetiner, det verkar som antikroppen riktar sig mot 
proteindelen av epoetin, och inte mot kolhydraterna 
vilket man skulle kunna tänka sig. Epoetinerna skiljer 
sig främst vad gäller kolhydratdelen.

Skall vi vara mer försiktiga med EPO i 
framtiden? 
Införandet av epoetin alfa/beta innebar på sin tid ett 
enormt framsteg i behandlingen av dialyspatienter. 
Trots den senaste tidens larmrapporter måste risken 
att drabbas av detta uppfattas som extremt liten. 
Om man följer de riktlinjer som finns (bl a att 
enbart använda epoetin alfa intravenöst) samt följer 
tillverkarnas rekommendationer om förvaring och 
hantering, så finns idag ingen anledning att begränsa 
användningen av epoetiner till svårt njursjuka 
patienter. Däremot kanske man skall begränsa 
användningen vid mera oklara indikationer där de 
nya kunskaperna borde utgöra en kraftig varning till 
de som använder epoetin i fel syfte, till exempel som 
dopningsmedel.

Reagensstickor för dialysavdelningar
      • RenalCheckPX-Dialox© (Peroxidtest).
      • WaterCheck2-Klor (0,1mg/liter). Krav i LS.
      • Formaldehyd-test.
      • WaterSoft-Vattenhårdhet. Ersätter "tvåltest" som
        tidigare såldes av Gambro.

      Reagens stickorna förvaras i rumstemperatur.
      Enkelt handhavande. Analyserna ger svar inom 1 min.
      Reagens stickorna för klor och peroxid används för rest
      test efter desinfektion av dialysapparater och vattenrenare.
      För mer information, ref. lista, kontakta:
      Herbahealth
      Paviljongvägen 5
      132 40 Saltsjö-Boo
      Tel, fax: 08/715 75 55 (tel.svar)
      e-post: gm@telia.com    www.webadress.net/herbahealth

komsten av en antikroppsmedierad erytroblastopeni



26 27Dialäsen 1/2003 Dialäsen 1/2003 

Fysisk träning vid kronisk njursvikt

FYSISK TRÄNING

Patienter som befinner sig i dialysstadiet har visats 
ha en submaximal arbetsförmåga som motsvarar 
cirka 50 % av det förväntade normalvärdet. Den 
försämrade fysiska arbetsförmågan är så uttalad att 
den kan leda till begränsningar i förmågan att utföra 
sina dagliga aktiviteter. Detta visar sig exempelvis 
i svårigheter att gå i uppförsbackar och trappor på 
grund av trötthetskänsla i lår- och vadmuskulaturen, 
svårigheter att resa sig från sittande på standardhöga 
stolar och liknande.  

Det finns ett flertal faktorer som bidrar till att 
begränsa den fysiska arbetsförmågan hos patienter 
med kronisk njursvikt: anemi, förändrad protein-
metabolism (ökad nedbrytning av protein i kombi-
nation med minskat återskapande av protein). Det 
i sin tur leder till nedbrytning av muskelmassan, 
myokardiell dysfunktion, insulinresistens, ansam-
ling av slaggprodukter (exempelvis kalium, fosfat), 
malnutrition, upplevelse av mental och fysisk trött-
het, inaktivitet…

Negativ spiral
Det är inte bara muskelsvaghet och försämrad 
kondition som minskar patienternas förmåga att 
utföra fysiska aktiviteter i det dagliga livet, utan 
även andra begränsningar förekommer. Nedsatt 
balans och koordination är några exempel som även 
kan orsaka en ytterligare försämring av exempelvis 
gångförmågan. Ofta är den redan försämrad som följd 
av den muskelsvaghet/nedsatta muskuläruthållighet 
som uppstår vid kronisk njursvikt. Även rädsla är 
en begränsande faktor. En del patienter upplever 
rädsla för att anstränga sig fysiskt och rädsla för 
att inte orka – att inte kunna ta sig hem igen om 
man exempelvis är ute och promenerar. Alla ovan 
nämnda begränsningar leder till att patientens 
fysiska aktivitetsnivå sänks och att han/hon därmed 
får en än mer försämrad fysisk arbetsförmåga. Det 
kan beskrivas som en negativ spiral där patientens 
nedsatta fysiska arbetsförmåga leder till tilltagande 
inaktivitet, och denna sänkning av den fysiska 
aktivitetsnivån leder i sin tur till att patientens 
fysiska arbetsförmåga försämras ytterligare. Det är 
dock möjligt att bryta den negativa spiralen genom 
regelbunden fysisk träning.

Regelbunden fysisk träning 
Regelbundenfysisk träning ökar muskelmassan 
och ökar antalet kapillärer samt mitochondrier hos 
patienter med kron-
isk njursvikt. 
Muskelfunktionen 
förbättras i form av 
ökad muskelstyrka 
och/eller uthållig-
het. Fysisk träning 
förbä ttrar även 
patienternas kon-
dition, dessutom 
kan fysisk träning 
reducera risken för 
fa llskador. Sam-
mantaget förbättras 
patientens förmåga 
att utföra sina akti-
viteter i det dagliga 
livet.
Fysisk träning leder 
även till förbättrad blodsocker kontroll (som följd 
av ökad insulinkänslighet och förbättrad glukos-
metabolism), sänkning av ett patologiskt förhöjt 
systoliskt samt diastoliskt blodtryck samt minskning 
av en redan förhöjd fetthalt i blodet. Det innebär 
att en patient med kronisk njursvikt förutom att 
förbättra sin egen fysiska arbetsförmåga genom 
regelbunden fysisk träning, även kan påverka flera 
av de främsta riskfaktorerna för utveckling av hjärt-
/kärlsjukdom. Vetenskapliga studier har även visat 
att regelbunden fysisk träning på lång sikt leder till 
minskad grad av nedstämdhet och depression, ökat 
utförande av ”trevliga aktiviteter” och förbättrad 
livskvalitet. 

Noggrann bedömning
I och med att den försämrade muskelfunktionen är 
den mest begränsande faktorn för den fysiska och 
funktionella förmågan (dvs förmågan att utföra sina 
aktiviteter i dagliga livet), hos patienter med kronisk 
njursvikt, bör träningen initialt vara inriktad på just 
perifer muskulär styrke- och uthållighetsträning, 
samt funktionell träning (inkluderande gång-, 
balans och koordinationsträning). När den perifera 

Av

Susanne Heiwe,
doktorand, leg.sjukgymnast;
Institutionen för Medicin,
Karolinska Institutet, 
Enheten för Sjukgymnastik, 
Karolinska Sjukhuset. 
Susanne.Heiwe@ks.se

Kronisk njursvikt är förenad med förlust av muskulär styrka, uthållighet, för-
sämrad kondition och livskvalitet, samt ökad risk för insjuknande i hjärt-kärlsjuk-
dom. Vetenskapliga studier har visat att den maximala muskulär- styrkan, ut-
hålligheten och konditionen hos patienter med kronisk njursvikt är cirka 70 % av 
det förväntade normalvärdet i predialys-stadiet. Det försämras dessutom allt 
eftersom njursvikten progredierar.

Susanne Heiwe
&

Tina Nylund-Grubbe
Karolinska Sjukhuset.

Foto: Gunnar Malmström
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muskelfunktionen förbättrats finns det möjligheter 
att genom fysisk aktivitet även påverka den centrala 
cirkulatoriska kapaciteten, det vill säga konditionen. 
Det är av yttersta vikt att det görs en noggrann 
bedömning av den fysiska och funktionella 
förmågan före eventuell start av fysisk träning. 
Genom bedömningen får patienten, ansvarig 
sjukgymnast, sjuksköterska samt läkare information 
om vilka de begränsande faktorerna är, och även 
vilka fysiska och psykiska resurser som finns att 
tillgå. Denna information i kombination med 
kunskap om s ärskilda beaktande, som gä ller 
vid kronisk njursvikt och eventuella individuella 
restriktioner, kan sjukgymnasten konstruera ett 
träningsprogram som är individuellt anpassat. Det 
är även konstruerat för att kunna påverka just de 
faktorer som visat sig vara fysiskt begränsande, 
exempelvis nedsatt muskulär uthållighet i ben 
och/eller armar samt nedsatt balans vid gång. 
Det är viktigt att träningen utförs regelbundet, det 
vill säga 3 ggr/vecka, och att patienten inte slutar att 
träna, för då försvinner de positiva effekterna som 
träningen medför. 

Trötthet, orkeslöshet och rädsla
gör att det kan vara svårt för patienten att på
egen hand hitta den motivation som behövs för 
att bryta inaktiviteten, det vill säga börja träna 
och fortsätta regelbundet resten av livet. Det är 
därför viktigt att hela det njurmedicinska teamet 
(sjuksköterska, läkare, dietist, kurator, sjukgymnast 
och arbetsterapeut) stöttar patienten när han/hon 
börjar träna. Om patienten känner att hela teamet 
visar intresse för träningen och stöttar när det känns 
motigt, blir det mycket lättare för patienten att 
motivera sig till att träna regelbundet. Att utföra sin 
fysiska träning regelbundet skall egentligen ses som 

lika naturligt som att ta sina mediciner regelbundet. 
Det är också viktigt att den fysiska träningen 
följs upp, så att patienten tillsammans med sjuk-
gymnasten ser om träningsprogrammet har den 
planerade effekten eller om justering behövs. Här 
är det återigen viktigt att hela det njurmedicinska 
teamet är involverat, att de olika vårdprofessionerna 
i teamet tar del uppföljningsinformationen och ger 
feed-back till patienten;
”Jag såg att Du gick 70 meter längre på gångtestet 
denna gång. Bra gjort!” Patienten känner då att 
hans/hennes egenvård i form av fysisk träning är 
betydelsefull och att han har fullt stöd från hela det 
njurmedicinska teamet. Risken att patienten skall 
sluta träna minskar därmed. 

Initialt så bör information, bedömning, utprov-
ning och uppföljning av det individuellt an-
passade träningsprogrammet ske i samarbete 
med en sjukgymnast med specialkunskaper inom 
njurmedicin, men därefter kan den individuellt 
anpassade träningen utföras där det bäst passar 
patienten: inom företagshälsovården, primär-
vården, på gym, bassänggympagrupper, motions-
gympagrupper, självträning, på sjukhusets sjuk-
gymnastikavdelning i anslutning till eller under 
pågående hemodialysbehandling… 

I nuläget har vi inom den medicinska forskningen 
inte kunskap om alla de exakt bakomliggande 
verkningsmekanismerna. Vi vet i alla fall att fysisk
träning hos patienter med kronisk njursvikt för-
bättrar muskelfunktionen, konditionen, förmågan 
att utföra sina aktiviteter i det dagliga livet samt ökar 
fysiskt/psykiskt välmående. Vetskapen om detta är 
av störst betydelse för att vi skall kunna hjälpa 
patienten att öka sitt välmående.

Referensgruppen i Njurmedicin
Nytt informationsmaterial för patienter

”Bra mat efter Njurtransplantation”
Den nya broschyren och de tidigare broschyrerna om Bra mat vid dialys (10:- styck) 

kan beställas från någon av följande personer:

Eva Jansson, Umeå, e-post: eva.jansson.us@vll.se

Helena Simonsson, Hässleholm, e-post: helena.simonsson@vregion.se

Gunilla Uddebom, Göteborg, e-post: gunilla.uddebom@vregion.se

Ange faxnummer när du skickar e-post så får du en beställningslista via fax. 

Välkommen med din beställning!
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ASN kongress gav många nya idéer
Av leg sjuksköterska 

Eva Lis Henriksson, 
Dialysen NÄL, Trollhättan
och leg sjukskötare 

Magnus Westerlund, 
Dialysen i Sundsvall.

Kongressen började på fredag förmiddag, i ”Penn-
sylvania Conventioncenter”, en stor gammal järn-
vägsstation som byggts om till konferenscenter. Ett 
stort antal deltagare från olika länder och olika 
yrkesgrupper deltog, men framför allt hade många 
läkare kommit dit. 
Flera föreläsningar pågick samtidigt och det var 
ibland svårt att välja vad man skulle lyssna på. Alla 
föreläsningarna hölls på engelska och var av hög 
klass. Vi har här valt att redovisa några av de före-
läsningssymposier vi besökte:

Hemostudien
Hemostudien pågick mellan 1995 till 2001, med 
1846 patienter mellan 18-80 år, från femton olika 
dialyscentra inblandade. 
Man har tittat på om högre dialysdos och high flux 
filter ger lägre dödlighet, mindre sjukhusvistelser 
och infektioner, bättre nutritionsstatus och ökad 
livskvalitet.
Med hög dos av dialys menas tre gånger/vecka och 
ett mål kt/v på 1,71. Låg dos var tre gånger/vecka 
och ett mål kt/V på 1,32. Studien var randomiserad. 
60 % av patienterna dialyserade med high flux 
filter. 
Man såg att högre dialysdos och high flux filter inte 
leder till längre överlevnad än lågdos- dialys och 
low flux filter. Men man har sett att high flux filter 
minskar hjärtdödligheten i gruppen som dialyserat 
mer än 3,7 år.
Infektionskomplikationer visade ingen signifikans 
för vare sig dos eller flux.
Nutritionsanalyser på en rad parametrar gjordes, 
men de enda som fick signifikans var armomkrets, 
vadomkrets, proteinintag medan bland annat PCR, 
albuminnivå, aptitskala var ickesignifikata.
Livskvalitet utvärderades med flera skalor för att 
hitta effekter som ej avspeglar sig i laboratorievärden. 
Highflux gav signifikans för mindre smärta och en 
trend för bättre sömn. Högdos gav signifikans på en 
undergrupp av fysiska prestationsparametrar. 
En amerikansk crossoverstudie på 17 patienter visade 
att natriumprofilering gav påtagligt högre postdialy-
tiska natriumvärden och ökad viktuppgång mellan 
dialyserna (1,2 kg mer på samma patienter vid na-
triumprofilering), sannolikt på grund av ökad törst. 
Paradoxalt nog sågs även fler BT-fall under dialys 
(förklarades med ökat behov av UF). Det var också
vanligare med kramper under dialys samt att UF
tillfälligt måste stängas av. 

Hemocontrol
En holländsk studie av Hemocontrol vs konventio-
nell dialys på 10 patienter med känd benägenhet för 
BT-fall vid dialys presenterades. Den visade ingen 
skillnad i vikt, viktnedgång eller predialytiska na-
triumnivåer under en nioveckors behandlingstid. 
Postdialytiska natriumvärden var lägre med Hemo-
control. BT både intradialytiskt och postdialytiskt 
var högre med Hemocontrol.
Sammanfattningsvis ökad cirkulatorisk stabilitet med 
mindre tendens till BT-fall, trots lägre postdialytiska 
natriumvärden med biofeedbackstyrd natrium och 
UF-profilering.

Isoterm dialys (energinegativ, “kall“ dialys) En 
studie från Italien där 62 patienter medverkat presen-
terades. I den jämfördes en dialysregim där patien-
tens kärntemperatur hålls konstant under dialys med 
konventionell dialys (energineutral). Normalt under 
dialys utlöser ultrafiltrationen kompensationsmeka-
nismer till exempel vasokonstriktion som minskar 
värmeförluster i huden. Om dialysattemperaturen är 
konstant sker en uppvärmning av patienten under 
dialys. Detta kan motverkas med biofeedbackstyr-
ning av temperatur med successivt kallare dialysat. 
På detta sätt undviks även den “shivering“ som 
utlöses om dialysattemperaturen sänks redan från 
dialysstart. Studien visade att framför allt patienter 
med vänsterkammar-hypertrofi har nytta av isoterm 
dialys. Positiva effekter var ökad cirkulatorisk stabili-
tet, mindre tendens till BT-fall (mindre sänkning av 
ventonus under dialys och därmed bättre diastolisk 
fyllnad) och ökad tolerans för UF vid dialys.

Bioimpedans - avhandlades både i en mindre stu-
die och i ett översiktsföredrag som en metod att be-
stämma adekvat torrvikt. Om vi förstod det fina med 
metoden rätt, så uppstod det en “knick“ i kurvan 
för impedansens ökning per tidsenhet när torrvikten 
närmade sig. Det nämndes även någon grupp som 
försökt göra “normalvärden“. Tekniken föreföll i varje 
fall ha en bit kvar till vardagstillämpning.

Central Dialyskateter
Det var också ett symposium om kärlaccesser och då 
framför allt om CDK’er, för oss ett givet val eftersom 
vi båda är aktiva inom SNSF´s accessgrupp.

Enligt DOQI strävar man efter att CDK’er ska ha 
ett lägsta flöde på 300 ml/min och 400 ml/min om 

En torsdag i oktober 2002 bar det av till New York i USA. En liten skymt av Frihets-
gudinnans arm och Empire state building fick vi från flygplatsen innan vi for vidare 
med buss till Philadelphia.
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den skall användas mer än 2-3 veckor.
Grövre CDK ger bättre flöde, 16 % grövre kateter 
kompenserar dubbel längd, men CDK- spetsens 
placering är avgörande för funktionen.
Den bör ligga i övergången mellan Vena Cava su-
perior och höger förmak eller i höger förmak när 
patienten ligger ner. Hos vissa patienter flyttar sig 
CDK’n flera centimeter vid lägesändring från lig-
gande till stående.
Artärlumen skall vändas medialt bort från kärlväg-
gen för att förhindra att den suger fast. Venskänkel-
spetsen bör vara 3-4 centimeter längre ner i kärlet 
för att minska risken för recirkulation.

Man väljer i första hand att lägga permanenta 
CDK’er i höger jugularis interna. Subclavia undviks 
på grund av den höga stenosrisken.
Man har sett att ultraljud ledda inläggningar mins-
kar risken för komplikationer, 0,8 % respektive 5,9 
%, så som pneumotorax, hemothorax, hemomedi-
astinum och blödning som krävde re-operation eller 
blodtransfusion.

Andra komplikationer som kan komma efter inläg-
gandet är flödesproblem och infektioner.
Flödesproblem som kommer tidigt är ofta relaterade 
till CDK’ns läge och de som kommer senare beror 
ofta på tromboser samt bildande av ”fibrinstumpa” . 

Tromboser
Tromboserna kan vara utifrån- eller inifrån kom-
mande. De utifrån kommande är de som till exem-
pel växer från kärlväggen och in mot CDK’n på 
grund av CDK-spetsens rörelser, tromboser i höger 
förmak eller centrala ventromboser.
De inifrån kommande är intraluminala, tromboser 
i CDK-spetsen eller fibrinstrumpa.

Man behandlar tromboser i första hand med kraftiga 
flushningar av Nacl i 5-10 ml spruta, Actilyselås 
eller Actilyseinfussion i CDK’n eller i luftvakten 
under dialysen. 
Mekanisk rengöring med ledare eller borste före-
kommer också. Vid fortsatt problem får man byta 
CDK’n över ledare eller utföra ”strippning” av fibrin-
strumpan.

Infektioner
Staphylococcus aureus och epidermidis är den vanli-
gaste bakterien i samband med CDK- infektioner.
Man anser att 6-7 infektioner/1000 katerterdagar är
dåligt, 4-5 är godkänt, 1-2 är bra och mindre än 
1 är utmärkt.

Det finns många riskfaktorer för att CDK’n skall 

infekteras, till exempel kan hud och näsa vara koloni-
serat med Staphylococcus aureus, (både hos personal 
och patient). Katererkopplingen kan vara koloniserat, 
dekontamination vid inläggandet av CDK’n, trombo-
ser, ofta förkommande katetermanipulation, diabetes 
mellitus, nedsatt immunförsvar och genomskinligt 
förband.

Infektioner kan minskas med förebyggande åtgärder 
så som noggrann aseptik vid inläggandet, att både 
patient och sjuksköterska har munskydd vid CDK-
manipulation. Rena handskar ett måste! Man kan 
också låta luerlock-kopplingen ligga inlindade i jod 
eller i klorhexidinindränkta kompresser i 5 minuter 
innan skyddspropparna tas bort. Efter borttagan-
det ”spritas” de igen. Låt aldrig kopplingarna ligga 
öppna. Koppla omgående. Upprepa proceduren vid 
bortkoppling av dialysslangar eller när CDK-mani-
pulation är nödvändig. 

Man delar in infektionerna i exit-site, tunnel och 
kateterrelaterad bakteriemi.
Exit-site infektion innebär att det är lokal rodnad, 
krustor och exsudat vid exit-site, inga systemiska 
symptom och negativ blododling. Det behandlas 
lokalt eller generellt med antibiotika. Vid infek-
tion som ej svarar på behandling avlägsnas CDK’n, 
eventuellt byte över ledare med ny exit-site.

Tunnelinfektion definieras som infektion belägen i 
tunneln innanför kuffen. Det är ett allvarligt till-
stånd då den står i direkt förbindelse med kärlet. 
Behandlingen består av parenteral antibiotika enligt 
odlingssvar och eventuellt borttagande av CDK’n. 
Man bör då ej inom det närmaste placera en ny CDK 
i samma område.

Kateterrelaterad bakteriemi innebär positiv blodod-
ling med (sepsis) eller utan systemisk påverkan och 
antibiotikabehandling under minst 3 veckor. Kontroll 
av blododling bör ske 1 vecka efter avslutad behand-
ling och man bör överväga UCG för att utesluta 
vegetationer på hjärtklaffarna.
Man har flera alternativ vad det gäller CDK’n. Man 
kan låta den vara kvar, byta över ledare med eventuell 
ny tunnel och exit-site, samt avlägsna CDK’n och 
avvakta insättning tills infektionen är behandlad.
En enda positiv blododling draget från CDK’n kan 
tyda på intraluminalkolonisation eller kontamination 
av kopplingen hellre än infektion i blodet. Därför bör 
man även ta blododling perifert och vid samma växt 
kan diagnosen fastställas.

DOQI rekommenderar att korttids-CDK’er avlägs-
nas i samband med infektioner.
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Det förkommer även att man använder antibiotikalås 
eller liknande i CDK’n för att förhindra eller minska 
risken för kateterrelaterad bakteriemi.
Tisdag den femte november var vi hemma igen och 
det var bara att försöka smälta alla intryck. Det har 
varit en mycket givande konferens. Många tankar 
har väckts, vi har fått många idéer och vinklingar 
att jobba vidare med hemma, såsom antibiotika-

behandling under 3 veckor vid CDK-infektioner? 
Antibiotikalås? Hur kan vi förbättra våra rutiner 
och infektionsförebyggande åtgärder?

Vi skulle vilja tacka Amgen för sponsring av resan 
och ett mycket trevligt socialt program.
Även tack till Ove Storkamp MD Sundsvall för 
kompletterande anteckningar.

NYA BÖCKER

Diabetes
Detta är den andra upplagan av boken Diabetes. Såväl nationellt och internationellt fortgår en kraftig ökning av antalet 
personer med diabetes, främst typ 2-diabetes, dvs. som drabbar vuxna och äldre personer. Sverige har länge intagit en 
ledande roll i den praktiska diabetesvården, och därför är det viktigt med en lärobok i ämnet. De författare som medverkar 
i boken tillhör landets främsta experter inom ämnesområdet.

En rad förändringar och nyheter har skett inom diabetesområdet sedan den första utgåvan av Diabetes (1992). Diabetes 
kan medföra negativa hälsoeffekter från många organsystem, varför samverkan med många kategorier av specialister 
inte sällan är nödvändig. Aktuell forskning har lett fram till nya undersöknings- och behandlingsmetoder. Mot denna 
bakgrund har nationella riktlinjer om vård och behandling av diabetes framtagits. 

I detta dynamiska skede med så mycket ny samlad kunskap är en andra upplaga av Diabetes mycket angelägen. Boken 
vänder sig till alla som kommer i kontakt med personer med diabetes, och kan användas både i utbildning och som 
referensbok. 

Carl-David Agardh är docent på Universitetsjukhuset i Lund, Christian Berne är docent på Akademiska sjukhuset i 
Uppsala och Jan Östman är docent tillhörande Institutionen för medicin på Huddinge universitetssjukhus.

Fakta om boken
Titel: Diabetes • Författare: Under redaktion av Carl-David Agardh, Christian Berne och Jan Östman
ISBN: 47-04899-9 • Ca-pris: 562 kr exkl moms i Libers Internetbokhandel www.liber.se 

Klinisk mikrobiologi
Infektioner, immunologi, sjukvårdshygien

Den tredje upplagan av Klinisk mikrobiologi är aktuell med nyskrivna kapitel om bakteriologi, immunologi, virologi 
och vårdhygien. Denna lärobok i mikrobiologi och infektioner utgår från sjuksköterskans ansvarsområde och vänder sig 
främst till studenter inom vårdhögskolans sjuksköterskeprogram samt till yrkesverksamma sjuksköterskor.  

Den sjuksköterska som förstår hur infektioner kan kontrolleras och förebyggas bidrar i hög grad till att säkerställa god 
omvårdnadskvalitet och hög patientsäkerhet. Kapitlet om sjukvårdshygien är omfattande och framställer med konkreta 
exempel hur vårdrelaterade infektioner kan förebyggas i både sjukhusvård och öppna vårdformer.

Elsy Ericson är högskolelärare vid Hälsohögskolan Väst i Vänersborg. Thomas Ericson är specialist i internmedicin och 
gastroenterologi och överläkare vid medicinkliniken NU-sjukvården, Uddevalla sjukhus.
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BUDKAVLE

”Bicavera” PD-Bicarbonat

”Lowecare”
  Lipider/uremi

Team
15 Sjuksköterskor      2 Undersköterskor
2 Tekniker       Dietist, Kurator
1 Vårdenhetschef
3 Nefrologer
1 Sekreterare      

       9 Behandlingsplatser
       3 Dialyspass

    27 Patienter i HD, 13 i CAPD

HISTORIK
HD start 1988     Njurbiopsi 1994

CAPD start 1996
Njurmedicinsk mottagning till

dialysavdelningen 2001

Njurmedicinsk
vårdavdelning

Önskeschema
/storhelgs-

schema

Gambro
maskiner AK 200,
200 S, 200 Ultra

HD/HDF
Läkemedelsdistribution
* till dialysen - via data/intranät
* till patienten - apotekare kommer
till avdelning för beställning samt 
leverans.

Omvårdnadsdokumentation/
standardsvårdplaner
- Nystartad patient
- Kronisk patient
- Dialysaccesser

ESAS
- Smärta och
Livskvalitets-
bedömning.

Nutritions-
grupp
- SGA < 3,0
- BMI 20 - 25
- Albumin > 35

Accessmätning/
dokumentation
- Transonic
- Site Rite
- St.tryckmätn.

Palliativt
ombud
/
Etiskt
ombud

”Zambon” Acetylcystein/HD

Fistel/Vänsterkammarhypertrofi
”Aranesp”
Site studien

Lipider
/HD

”Medical
Improvement”

Dialysprojekt
”Medical

     Improvement”

Predialys-
projekt

MÅL OCH RESULTAT

Hb inom 110 - 130 g/l  62%

Albumin > 35g/l  75%

Kt/v 1,2 HD, 2,0 PD  78%

PTH < 180 mmol/l  62%

Adekvat fistel   72%

Peritonitfrekvens                    1/60 b.m

Njurbiopsier: 36 utförda /2
komplikationer

I Predialys har 35% av pat. Hb > 120g/l
och 25% har PTH under 100 mmol/l

BSC
Uppföljning av 
resultat sker i
detta styrkort!

BUDKAVEL från

Höglandssjukhuset, Eksjö
vidare till Ljungby

Inskolning 6 - 8 veckor
 
Dialyskörkort

10 poäng Njurmedicin

Detta är saker som vi arbetar med och som vi vill fortsätta att utveckla:

Vi deltar i dessa studier och projekt!

Vill du veta mera? Ring oss i Eksjö
0381 - 354 80, 354 81, 355 11


