
Tidningen för personal inom njursjukvård                  Pris: 35:-    Nr.2/2003

Behöver njurtransplanterade någon 
speciell kostbehandling?



Möteskalender............................................................................................................4

Akutstart i peritonealdialys......................................................................................................6

Utbildningsdagar för dialyssjuksköterskor...........................................................................11

Budkavle.................................................................................................................................12

Dialäsens Årets medarbetare inom njurmedicin.............................................................14

Nefrologsjuksköterskans roll som coach...............................................................................15
   

Njurmedicinskt regionmöte i Stockholm 2003............................................................................16

EDTNA-ERCA Keymember....................................................................................................................21

Kost efter njurtransplantation.....................................................................................................................25

Fragment från Helsingfors..................................................................................................................29

Kvalitetssäkrat utbildningsprogram - Dialyskörkort.....................................................................31

Dialäsens Chefsdagar Inbjudan ...................................................................................................................35

Vasculit i njurarna - medicinska och psykologiska synpunkter på en allvarlig sjukdom..............36

Egenvård-Kapacitet i vardagen vid kronisk njursvikt.............................................................................38

Nordiatrans kongress i Helsingfors..........................................................................................................40

2.2003

3

-kotrollerad upplaga

INNEHÅLL

Stockholms Regionmöte

DIALÄSEN,  Tidningen för personal inom njursjukvård samarbetar med Svensk Nefrologsjuksköterskeförening, Svensk Njurmedicinsk Förening, Svensk förening för 
medicinsk teknik och fysik-dialys samt Dietisternas Riksförbunds referensgrupp i njurmedicin. 
Tidningen sänds till samtliga medlemmar i dessa föreningar. Även kuratorer, dietister, apotekare samt transplantationssjuksköterskor inom njurmedicin erhåller 
tidningen. Tidningen når även alla Njurmedicinska kliniker i Norge, Finland, Island och Danmark. 
Dialäsen utkommer fyra gånger per år (sista veckan i februari, maj, september och november).

Upplaga: 2800 exemplar ( senaste TS-kontroll 2400 ex.)

Ansvarig utgivare: Pia Lundström Postadress: Getabocksvägen 4, S-187 54 Täby, Sverige. Tel/Fax: 08-510 515 00, 
E-post: pia.dialasen@telia.com , www.dialasen.com

Redaktionell rådgivare:  PD sjuksköterska Ulla Winge, E-post: sren.w@telia.com

Grafisk utformning:  Ulrica Nykkel

Korrektur: Nina TEGAR Text & Media. Tel: 08/389493

Tryckeri: Centraltryckeriet AB, Alingsås. Tel: 0322/10799.

Annonsering: Se www.dialasen.com eller Sveriges Tidsskrifters hemsida på internet: www.sverigestidskrifter.se
Artikelförfattaren och annonsör svarar för innehållet i publicerat material. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera 
insända bidrag, dock utan att förvanska innehållet i materialet. Insända bidrag kan publiceras anonymt, men redaktionen skall dock veta artikelförfattarens namn. All 
redaktionell text lagras elektroniskt för att kunna publiceras på Dialäsens hemsida www.dialasen.com Författare som inte accepterar detta måste meddela förbehåll. I princip 
publiceras inte artiklar med sådant förbehåll.

Manusstopp för Dialäsen: Manusstopp för Dialäsen nr 3/2003 är den 1 augusti. Tidningen utkommer i september.
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 300 dpi.

ISSN: 1104-4616

Omslagsbild: Saffranspannkaka  Foto: Gunnar Malmström

Adressändring: Medlemmar i SNSF, SNF, MTF-D samt Transplantationssjuksköterskor kontaktar respektive förening vid adressändring. 
Övriga kontaktar: pia.dialasen@telia.com

Dialäsen 10 år

Fo
to

gr
af

: P
ia

 L
un

ds
trö

m

Fo
to

gr
af

: P
ia

 L
un

ds
trö

m



4 5Dialäsen 2/2003 Dialäsen 2/2003 

M
Ö

T
E
SK

A
LE

N
D

E
R

MÖTESKALENDER

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, Sverige

Vaskulärt Access seminarium 16-17 oktober 2003 Huddinge sjukhus, Sverige

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

Nordiatrans kongress 5-6 mars 2004 Göteborg, Sverige

ANNA 15-18 april 2004, Washington DC, USA 

SNSF/SNF/MTF-d/dietister Vårmöte 9-11 maj 2004 Malmö, Sverige

EDTA 15-18 maj 2004 Lissabon, Portugal

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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Äntligen står sommaren för dörren - och för 
 hoppningsvis har några av er ett par lata sem-

esterveckor att se fram emot! Under vårvintern har 
flera njurmedicinska möten ägt rum och för er som 
inte varit med finns möjlighet att läsa om några av 
dem i detta nummer. Först ut på sidan 16 läser ni 
om Stockholms regionmöte. Eftersom jag själv är 
en ”nollåtta” och var med som åhörare, så passade 
Dialäsen på att bjuda på ”tidningstårta” för att fira 
att tidningen fyller 10 år. Samtidigt höjdes förhopp-
ningsvis både blodsockernivån och uppmärksam-
heten hos åhörarna.

1993 bestämde sig sjuksköterskorna Karin Jo-
hansson och Pia Lundström, dvs. jag själv, att en 
tidning behövdes för att stärka banden mellan 
dialysavdelningarna i Sverige och för att främja för-
eningen SDF, numera Svensk Nefrologsjuksköterske-
förening (SNSF). De första åren vände sig tidningen 
främst till svenska dialyssjuksköterskor, men med 
tiden breddades läsekretsen till all personal inom 
njurmedicin. Därför sänds Dialäsen, sedan flera år
tillbaka, till läkare, dietister, apotekare, medicin-
tekniker, sjuksköterskor, kuratorer med flera inom 
njurmedicin. Tidningen når dessutom alla dialys-
avdelningar och njurmedicinska kliniker i hela 
Skandinavien.

Tanken med Dialäsen är att publicera nyhetsartiklar,
erfarenhetsutbyten och debattinlägg författade av er
som är  personal och verksamma inom det njurme-
dicinska området. De olika föreningarna som finns 
för respektive profession kan använda tidningen 
för att sprida medlems- och kongressinformation.  

Min målsättning är 
att förbättra Dialäsen 
kvalitativt. Ett steg på 
vägen är en ny sam-
arbetspartner – en 
”redaktionell rådgiv-
are” Ulla Winge. 
Från och med detta 
nummer av Dialäsen 
är hon kritisk gransk-
are av inkomna arti-
klar och hennes ar-
bete skall leda till en 
bättre tidning. Ulla 
har lång erfarenhet 
inom njurmedicin 
som sjuksköterska och
hennes arbetsplats 
idag är Njurmottag-
ningen på Akademiska 
sjukhuset i Uppsala, 
där hon arbetar som 
PD-sjuksköterska.

”Sjuksköterska och chef?” 
För er sjuksköterskor inom njurmedicin, med chefs-
ansvar på vårdavdelningar, mottagningar och dialys-
avdelningar, är det dags att anmäla er till det årliga 
arrangemanget ”Dialäsens Chefsdagar” Passa på att 
träffa andra i samma arbetssituation som du och ta 
tillfället i akt och bibehåll eller förnya ditt nätverk av 
kollegor! Återigen är det först till kvarn som gäller! 
Mer information får du på sidan 35. Välkomna!

Ansvarig utgivare
Pia Lundström

pia.dialasen@telia.com

LEDARE

Dialäsen 10 år!

Pia Lundström

Foto: Rolf Andersson

Manusstopp 3/2003 
för Dialäsen nr 3/2003 är den 1 augusti. 

Tidningen utkommer i september. 

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.

Var med och nominera 
”Dialäsens Årets 

Medarbetare inom 
njurmedicin 2003” 

Mer information finner 
du på sidan 14
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Många patienter startar 
fortfarande akut i dia-

lys. Oftast blir det då HD 
med en central dialyskateter 
(CDK). Akutstart i PD är 
dock möjligt, förutsatt att det 
inte finns några kontraindika-
tioner som exempelvis multi-
pla operationer i buken, 
höga steroiddoser, uremisk 
pericardit med flera.

Definitionen på akutstart kan diskuteras. Vår 
definition är: Dialysstart som kräver akut anläggande 
av access.
Vi strävar efter att ha PD som förstahandsval där 
det är möjligt, dels för att vi tror att restfunktionen 
bevaras längre. Dels tror vi att det är bra med intakt 
kärltillgång i båda armarna för en eventuell AV-fistel 
i framtiden.

Kateteroperation
PD-katetern läggs in på operationsavdelningen 
av en kirurg. PD-sjuksköterska är närvarande för 
att kontrollera kateterns flöde. Detta kontrolleras 
genom att vi fyller bukhålan när patienten ligger på 
operationsbordet med cirka 1 liter dialyslösning av 
den svagaste sockerlösningen som sedan direkt tappas 
ut. Skulle det av någon anledning då vara stopp i 
katetern eller dåligt flöde kan kirurgen åtgärda det 
på en gång. 

Allmänna råd
• Man kan starta antingen med manuella täta 

byten eller APD nattmaskin och tom bukhåla 
på dagen.

• Fyll inte bukhålan med mer än 1500 ml.
• Använd i första hand svaga sockerlösningar med 

ett fysiologiskt PH.
• Patienten rekommenderas att vara liggande vid 

fylld bukhåla.
• Ge någon form av bulklaxativ.
• Tömd urinblåsa. Gör eventuellt en bladderscan. 

Hos oss har de flesta akutstarterna skett med hjälp 
av nattmaskin.
Vid första behandlingen är PD-sjuksköterska med 
under första fyllnads- och tömningsfas för att 
kontrollera att inte smärta eller obehag uppstår.

Terapiförslag till nattmaskinen
• TIDALprogram
• Total volym 9000 ml (kan ökas)
• Terapitid 10 timmar (kan ökas)
• Fyllvolym 1500 ml
• TIDALvolym 60 %
• Tom bukhåla på dagen
• Gå förbi första tömning, för att undvika 

obehag

Först efter cirka 7 dagar brukar vi fylla bukhålan 
dagtid. Själva PD-träningen kan vara bra att vänta 
med några dagar, tills patienten ej är så uremisk 
längre. Då är det lättare att ta till sig informationen/
undervisningen.

År 2001 sammanställde vi våra resultat av akutstart 
i PD för åren 1995 – 2000. De redovisades i en 
poster vid ISPD Montreal juni 2001. Här följer ett 
sammandrag av den sammanställningen.

Akutstart i peritonealdialys vid terminal njursvikt - 
6 års erfarenhet från Danderyds sjukhus
J Berglund, S Wigandt, M Heijbel-Holsti

Alldeles för många patienter saknar fungerande 
access vid start av kronisk dialysbehandling.
MÅL: Utvärdera 6 års erfarenhet av akutstart i PD, 
inklusive jämförelse med akutstart i HD.

Metod
• Retrospektiv studie av patientjournaler 1995-

2000. Patienter med terminal njursvikt men 
utan fungerande access. Inkluderade 18 
patienter startade akut i PD. Fyra (4) av dessa 
f ick en HD via ljumsk-kateter innan PD-
katetern blev lagd.

PERITONEALDIALYS

AKUTSTART I PERITONEALDIALYS

Text av PD-sjuksköterska

Susanne Wigandt, 
Danderyds sjukhus

Foto: Gunnar Malmström

Peritonealdialys (PD) har funnits på Danderyds sjukhus 
sedan 1993. För nä rvarande har vi 30 patienter i aktiv 
PD och 79 patienter i aktiv hemodialys (HD),vilket gör cirka 
28 % i PD. Denna siffra varierar lite men har under senaste åren
legat på cirka 30 %. Riksgenomsnittet i PD ligger runt 25 %.
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Patientpopulation  (18 st)

Medianålder vid start i PD 64,5 (30 – 90)
Kön m/k   14/4   
Njursjukdomar
Kronisk glomerulonefrit 5     
Diabetes   4
Hjärt/kärlsjukdom  2
Uremi NUD   1
Komplicerande sjukdomar
Hjärtsjukdom (IHD/CHF) 3
Perifer vaskulär sjukdom 1
Hypertoni   2
Diabetes   1
Övrigt   2

Jämförelse PD/HD*

  PD  HD
Antal  16  29
Kön m/k 12/4  18/11
Ålder vid start 65 (30-90) 68(29-84)
Dödlighet 5/16  8/29
Antal dagar på
sjukhus 38 (14-69)       31 (1-97)
*Jämförelsen är mellan år 1997-2000 i brist på 
data från HD-patienterna.

PERITONEALDIALYS

Resultat
18 patienter

Fortfarande 
i PD:

7 patienter tX (LD):
1 patienterÖver till

HD:
4 patienter

Döda: 
6 patienter

Hjärtsvikt: 4 patienter
(0,5; 14; 17;24 mån)

Multiorgansvikt:
1 patient (0,5mån)
Infektion: 1 patient

(0,5mån)

Oförmåga att sköta PD:
2 patienter (2;4mån)

Nefrectomi 1 patient (3mån)
Otillräcklig effekt

1pat (7mån)

14 mån

2-66 mån
(median
13 mån)
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Slutsats
• Akutstart i PD är möjlig vid terminal njursvikt.
• Ingen skillnad i ålder, sjuklighet eller dödlighet 

jämfört med de som startar akut i HD.
• Akut PD-start kräver en bra organisation, ett 

hängivet PD-team och en skicklig kirurg.

Avslutande kommentar
Vi har sen 1997 haft en ”patientinformatör”, en 
sjuksköterska med lång erfarenhet av både HD och 
PD som har gett alla patienter med clearence runt 
20 ml/min enskild information om dialys. Från den 
första januari 2003 kallas denna tjänst för ”Uremi-
koordinator”.

Resultat av vilken behandling patienterna har valt i 
första hand.
1996 - 33 % väljer PD
1997 ingen mätning gjord.
1998 -  42 % väljer PD
1999 -  47 % väljer PD
2000 - 41 % väljer PD
2001 - 48 % väljer PD
2002 - 50 % väljer PD

Vid vår klinik tillämpar vi så kallad ”integrated care” 
för aktiv uremivård. 
Det innebär att vi i varje given situa-
tion vill ge den för patienten bäst lämpade 
behandlingen. Det finns då individskäl för att välja 
PD som första behandling - bevara restfunktionen 
och spara patientens blodkärl inför en framtida HD-
behandling. Sen finns ett organisatoriskt/ekonomiskt 
skäl. Patienttrycket på vår HD-avdelning är stort. 
För att underlätta det trycket och samtidigt ge 
en för samhället något billigare behandling är det 
angeläget att ha ett högt upptag i PD. Att tillvarata 
möjlighet till akutstart i PD är ett sätt att tillgodose 
detta skäl.

PERITONEALDIALYS
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Min erfarenhet från dialysverksamheten är, att 
kraven på effektivitet stadigt ökat de senaste 

åren. Detta i kombination med att patienterna blir 
allt äldre och sjukare. Pressen på dialyspersonalen är 
på grund av detta stundtals ohållbar.
I denna arbetssituation är dialyssjuksköterskor med 
lång yrkeserfarenhet en förutsättning för trygg och 
säker vård. Deras kunskaper möjliggör också upplär-
ning av nya kollegor. 

Utbildningsdagarna varvades med föreläsningar, 
grupparbeten och diskussioner.
Tyvärr har jag inte möjlighet att återge dagarna i sin 
helhet i denna artikel, därför väljer jag att presentera 
några av föreläsarna.

Rinnie Krossler och Harrice Söderlund från Fram-
tidsmänniskan AB, föreläste om kommunikation i 
form av aktivt lyssnarskap. Vi fick en inblick i hur 
viktigt lyssnandet är för att kommunikationen skall 
bli optimal. Som sjuksköterska vill man ofta komma 
med färdiga lösningar eller svar på patientens alla 
frågor, men detta agerande kan vara direkt hindrande 
i en kommunikation. Rinnie och Harrice påpekade 
även hur viktigt det kan vara med en kort samling 
med de närmaste arbetskollegorna på morgonen, 
för att fokusera på och lägga upp dagens arbete. 
Proceduren är inte tidskrävande, men skapar ökad 
förståelse för varandras arbete och minskar risken för 
konflikter och frustration. 

Elsie Délia, kurator och sexolog med yrkeserfarenhet 
från cancersjukvården föreläste om kronisk sjukdom 
och sexualitet. Elsie ser många likheter mellan vår 
patientgrupp och cancerpatienterna hon träffar i sitt 
dagliga arbete.
Elsie beskrev hur viktigt en fungerande relation med 
ömhet och bekräftelse är, inte minst under svåra sjuk-
domsperioder. Detta för att få bekräftelse på att man 
duger och är älskad trots en kanske både förändrad 
och sargad kropp. Under diskussionsstunden med 
Elsie framkom önskemål om ökade kunskaper kring 

kronisk njursjukdom och sexu-
alitet. Detta för att om möjligt 
lättare ta sig an detta tabubelagda 
och svåra ämne.

Min önskan är att exempel-
vis SNSF tillsammans med Riksförbundet för 

Njursjuka, anordnar någon form av seminariedagar 
för dialyssjuksköterskor med temat kronisk njur-
sjukdom och sexualitet. En god kunskapsgrund är 
en förutsättning för att man som patientansvarig 
sjuksköterska på ett naturligt sätt, skall kunna dis-
kutera kring ämnet. 
I samband med seminariedagarna bör även en 
arbetsgrupp bildas med målsättning att utarbeta 
en kortfattad informationsbroschyr om kronisk 
njursjukdom och sexualitet. I arbetsgruppen bör 
ingå representanter från både njursjukvården och 
Riksförbundet för Njursjuka

Utvärderingarna från utbildningsdagarna visar att 
deltagarna genomgående var mycket nöjda med 
dagarna, bland annat framkom följande synpunkter:

- äntligen fick vi tid att prata om och reflektera över     
  dessa svåra och viktiga ämnen
- nu orkar jag ett tag till i vården
- jag har lärt mig att fokusera på det friska hos 
  patienten
- inspirerande och positivt
- bra influenser att ta med hem till avdelningen

Om du vill veta mer om utbildningsdagarna, är du 
välkommen att kontakta mig. Stort tack för de vär-
defulla stipendierna!

UTBILDNING

UTBILDNINGSDAGAR FÖR DIALYSSJUKSKÖTERSKOR

Text av leg. sjuksköterska

Cecilia Vedin, 
dialysavdelningen 254, Mölndal.

Tack vare stipendiepengar från bland annat SNSF och Roche AB,
fick jag möjlighet att under hösten 2002 erbjuda dialys-
sjuksköterskor med lång yrkeserfarenhet tre utbildningsdagar. 
Temat var kommunikation, pedagogik och etik. Deltagarna som 
kom från sju olika enheter i Västsverige representerade både 
dialys och njurmedicinsk vård.
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Peritonealdialys i Kro-
nobergs län hand-

läggs av Centrallasarettet i 
Växjö, liksom våra patien-
ters kärlaccesser.

Som många andra dialys-
avdelningar har vi vuxit ur 
våra nuvarande lokaler och 
planerar för en nybyggna-
tion. Vi har idag 9 tapp-
ställen, öppet i tre skift, 
det vill säga: två pass mån-
dag, onsdag, fredag och ett 
tisdag, torsdag, lördag.

Maskinparken består av:
Gambro AK100, AK 200,
AK200 select med BVS.
Vattenanläggningen är
en uppgraderad CWP100
Gambro.

Vi har ingen egen tekniker, utan det 
är Gambro som servar oss med dialys-
maskinerna och vattenanläggningen.
Vår delenhetschef ansvarar för personalen 
på dialysen och medicinmottagningen 
men arbetar inte aktivt med dialysvård. 
Dialysen har en sektionsledare som 
ingår i den ordinarie personalstyrkan. 
Tillsammans sköter vi, sjuksköterskorna 
och delenhetschefen planeringen och 
alla har stort egenansvar. Vi arbetar tre 
lördagar av åtta. Semestrar och ledigheter 
klaras för det mesta av befintlig personal 
på dialysen, förutom inlånade under-
sköterskor som sköter markservicen. 
Personalen består idag av 9 sjuksköterskor och 
2 njurläkare. Teamet runt dialyspatienten 
är aktivt och består av dietist, sjukgymnast, sekre-
terare, kurator, biomedicinska analytiker, arbetstera-
peut och tandhygienist/tandläkare.
Varje sjuksköterska är omvårdnadsansvarig för tre 

patienter, OAS ansvarar för långsiktig planering, 
dokumentation och patientutbildning. Vi har 
ingått i Växjös egenvårdsprojekt PARAD, som lett 
till att patienterna numera är mer delaktiga i sin 
behandling. Dorotea Orems (från PARAD-projektet) 
egenvårdmodell har blivit en grund för fortsatt arbete 
hos oss. Vi arbetar i harmoni med våra patienter.

Vårt motto är:
Konsten med dialysvård är att få människan 
(patient och personal) att växa och få dialysmaskinen 
att krympa.

Ett kompetensutvecklingsprojekt som pågått 
under 3 år på medicinkliniken har utvecklat 

samarbetet mellan olika yrkeskategorier och olika 
enheter. PM-skrivandet och revidering har satt fart. 
Resultatet är också en njurmottagning som sedan 
hösten 2002 har öppet två dagar i veckan, där 2 sjuk-
sköterskor från dialysen ansvarar för varsin dag.

Njurmottagningen anordnar en årlig ”njurskola” där 
njursjukas förening föreläser och informerar. Det gör 
även sjuksköterskor, läkare, kuratorer, dietister, sjuk-
gymnaster och tandhygienister. Vi är mycket glada 

BUDKAVLE

BUDKAVLEN I LJUNGBY

Vår dialysavdelning öppnade i maj 1996, sedan dess har verksamheten växt och vi 
behandlar idag 23 patienter varje vecka. Ljungby ligger i sydvästra Småland utmed 
E4:an, och det tar bara en och en halv timme hit från Helsingborg.
I Ljungby kommun bor knappt 30 000 människor, varav 15 000 i tätorten. Ljungby 
kommun, som är en del av Kronobergs län har 180 000 invånare

John Persson
 och dialyssjuksköterska 

Britt Olsson,
 Ljungby. 

Eleonor Samils
dialyssjuksköterska i  Ljungby. 

Text av

personalen 
på Ljungbys dialysavdelning.
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för att sjukhustandvården är med från och med i år. 
De har mycket att lära ut bland annat  angående 
muntorrhet. 
Sjuksköterskorna på mottagningen ska fungera 
som uremikoordinatorer. Mottagningen ska vara 
sjuksköterskebaserad. 

Visionen för njurmottagningen är: att vara ett nav 
för hela njursjukvården. Att genom hög kompetens 
och god kontinuitet ge vårdtagaren möjlighet till 
trygghet, god livskvalitet och bibehållande av en 
optimal njurfunktion.

Njurskola och predialytisk information följs upp 
på dialysen med standardvårdplan, checklista och 
individuell vårdplan med VIP´s sökordsmodell. Att 
föra journaler på data skulle underlätta en hel del. 
Kanske kommer det snart till oss också?!
Målsättningen sedan starten 1996 har varit att samt-
liga sjuksköterskor ska gå 10 poäng i njursjukvård 
och dialys i Göteborg. Av oss som idag arbetar på 
dialysen har 6 av 9 utbildats. Inskolningstiden är 8 
veckor på heltid och följer en utbildningsplan. 
Vi är inte så många men har delat in oss i intresseom-
råden och är villiga att delta i olika nätverksgrupper. 
Hör av er!
Våra aktiva arbetsgrupper är: Access, Fysisk träning, 
Nutrition, Patientutbildning, Dokumentation, 
Transplantation och Sårvård. 
Dessa grupper träffas från och med i år, en gång 
per månad. Engagemanget har ökat sedan man fått 
avsatt tid.

Vi samarbetar med dialysen i Växjö. Där har man i 
många år haft dialyssäkerhetsmöten, där njurläkare, 
sjuksköterskor, kvalitetsansvarig från apoteket, tek-
niker, hygiensköterska och personal från driftteknik, 
träffas fyra gånger om året. Sedan vi öppnade förläggs 
ett av mötena på våren i Ljungby, vilket också fungerar 
som ett informationsmöte inför sommaren.

En mycket uppskattad aktivitet är en årlig
temakväll för anhöriga och dialyspatienter.

All personal från dialysen i Ljungby hälsar
och skickar budkavlen vidare till Värnamo!

 Läkare Johnny Petersson,
dietist Cecilia Svanberg,

Jörgen Holm,
och dialyssjukskötare

Per Haarvig
dialysen Ljungby. 

BUDKAVLE

Valfrihet för små företag, stora företag och privatpersoner
Valfriheten och service hos Oden Resor är större än hos flertalet andra resebyråer.
Oden Resor är en fullservicebyrå, ett "varuhus" i resor med praktiskt taget alla flyg, båt, buss, hotell-aletrnativ som 
finns, charterresor och fantastiska kryssningar inte att förglömma. Vi erbjuder lågpris och lyx för såväl affärsfolk som 
privatresenärer. Hos oss bestämmer du själv vilket flygbolag du vill flyga med, och vi ger dig ca 47.000 hotellalter-
nativ att välja på! Vi kan spara pengar åt dig eller ditt företag. Prisskillnaden mellan normalpris och våra alternativ kan 
vara häpnadsväckande!
Välkommen till resebyrån som vill mer! Stockholm Tel: 08/654 19 00. Göteborg Tel: 031/743 43 80. www.odenresor.se
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När en patient får diagnosen kronisk njursvikt 
är det många känslor som väller fram. Dessa 

måste bearbetas, liksom de fysiska verkningarna av 
en livshotande sjukdom.Nefrologsjuksköterskans roll 
som coach – att stödja och stärka patientens kontroll 
över sjukdom och behandling blir tydlig. 
Konsten är att kunna erbjuda det stöd som ger pati-
enten självbestämmande, i stället för den sortens 
stöd som leder till beroende. 

Att så tidigt som möjligt identifiera hinder som kan 
stå i vägen för patienten, att ge patienten information 
av hög kvalitet som hjälp att utveckla den egna själv-
ständigheten, är viktigt. 

Utan faktakunskap kan patienten inte fatta de rätta 
besluten. Det är viktigt att kunskapen är relevant för
att inte skapa förvirring.
Sjuksköterskan ska hjälpa patienten att fatta rätt be-
slut genom att ställa adekvata frågor och lyssna på 

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

SNSF

svaren.

Rollen som coach kräver 
inte bara empati utan 
också utbildning. 

Att lyssna aktivt är en 
svår konst. I framtiden 
måste vi därför satsa på 
utbildning inom detta 
område.

Om vi lyckas få en mer 
delaktig patient, kommer 
varje möte bli en sporre för vår fortsatta utveckling.
Som en inspirerande föreläsare inom ämnet kan 
nämnas Carina Nilsson. Förhoppningsvis var det 
många deltagare som hade möjlighet att lyssna till 
henne under Vårmötet i Ronneby. 

Text av

Elisabeth Fransson, 
ordförande i Svensk Nefrolog-
sjuksköterskeförening
elisabeth.fransson@vgregion.se
www.snsf.nu

En frisk person har frihet och möjlighet att själv välja vanor 
och livsstil medan en kroniskt njursjuk patient måste ändra på 
desamma. 

NEFROLOGSJUKSKÖTERSKANS ROLL SOM COACH
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Tidningen Dia-
l ä sen fyller

10 år i år. Med 
anledning av detta
bjöd Pia Lund-
ström, ansvarig
utgivare, på tårta
dekorerade med
omslagsbi lder,

hämtade från tidningar som 
funnits genom åren.
På kvällen serverades middag i Spårvagnshallarnas  
trevliga lokaler. Underhållningen under middagen 
stod personalen från de olika avdelningarna själva 
för. Det var sång och spex som skulle innehålla fem 
”dialysord”. Kvällen avslutades med dans till Pelles
band.
Här följer ett axplock ur regionmötets föreläsningar.

Agneta Pagels sjuksköterska, Karolinska sjukhuset 
(KS), informerade om Predialysregistret (PR). Ett 
projekt som drivs både på KS och Huddinge sjukhus 
(HS) sedan hösten 2001. PR är ett kvalitetsregister 
och ett instrument i kvalitetssäkringen av vården 
av njursjuka i predialytiskt skede. Målsättningen 
är att minska andelen dialysstarter med tillfällig 
access, att minska antalet vårdtillfällen i sluten vård 
samt att patienter med att GFR < 10 ml/min träffar 
läkare och sjuksköterska minst en gång varannan 
månad.

De ”fria” föredragen inleddes av två sjuksköterskor 
från Sophiahemmet (SH), Maria Hajemo och 
Rosie Becedas Domenéch. Ämnet var Ultraljud som 

instrument vid punktion av vaskulära accesser.
I en studie där 25 patienter ingick, drog man 
slutsatsen att man måste behärska ultraljuds-
apparaten tillfredställande för att få bästa res-
ultat. Ultraljudstekniken är användbar både för 
att lokalisera kärlen och för att fastställa djupet 
och diametern på kärlaccessen Man kan få ett väl 
fungerande stickschema och därmed punktera på 
ett säkrare sätt.

Nä sta föredrag 
handlade om erf-
arenheter vid he -
mofiltration on-line 
(HDF) vid kronisk 
njursvikt och fram-
fördes av Ingela 

Fehrman-Ekholm docent vid Sophiahemmet. 
Den största behandlingsvinsten uppnådde man 
hos patienter med grav hypotension och kram-
per. Kronisk hemofiltration är ett bra alternativ 
hos patienter med symtomgivande hemodialys. 
Fördelarna med HDF-on-line är att patienterna 
upplever mindre besvär framförallt mindre trötthet 
och att blodtrycket är stabilare. Nackdelar är ökad 
tidsåtgång vid start av en HDF-behandling samt 
ökade kostnader på grund av större filterkostnad 
och tätare rengöringsprocedurer.

Kerstin Karlsson, sjuksköterska, Kungsholms-
dialysen, berättade om 35 års erfarenhet av själv-
hemodialys.
Hem-HD startade 1968 och självhemodialysav-
delningen startade 1976. Fram till december 
i år hade de tränat 318 patienter till sj ä lv-
hemodialys. Målet är att patienten ska ansvara
för och utföra sin egen hemodialys.
 
Fördelarna med självdialys är flexibilitet med dia-
lystider, ökad  kunskap, delaktighet och trygghet.

REGIONMÖTE

NJURMEDICINSKT REGIONMÖTE 
I STOCKHOLM 2003
Detta var det andra regionmötet, som hölls i Stockholm.
Stockholms dialysnä tverk stod som arrangör och
platsen var Karolinska sjukhuset. Et t stort antal
intressanta föreläsningar, av både njurmedicinska läkare 
och sjuksköterskor presenterades. Utställningslokalerna 
var inte så stora men de flesta företag med njurmedicinsk 
anknytning var representerade. 

"Kronisk hemofiltration är ett bra alternativ hos 
patienter med symtomgivande hemodialys. 
Fördelarna med HDF-on-line är att patienterna 
upplever mindre besvär framförallt mindre 
trötthet och att blodtrycket är stabilare."Docent

Ingela Fehrman-Ekholm 
vid Sophiahemmet.
Föreläste om hemofiltration
on-line.

Text av 

Stockholms 
dialysnätverk
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Patienten be -
höver inte åka 
t i l l sjukhus, 
upplever sig 
friskare och det 
är många gång-
er lättare att få 
gästdialys.

Ö v e r l ä k a r e 
Jonas Berg-
lund Njur-
kliniken, Dan-
deryds sjukhus 
föreläste om det 

goda samtalet.
Många svårt sjuka patienter drabbas av terminal 
njursvikt. För denna patientkategori kan dialys-
vård inneb ä ra att l ivet för-
längs och att patienten får en 
tid med god livskvalitet, men 
i vissa fa l l förl änger vi bara 
l idandet. Det ä r viktigt att 
dialysen inte bara blir ett halm-
strå som tröstar patienten eller 
dövar vår egen ångest. 
Jonas Berglund beskrev hur ett samtal med 
patient och anhöriga inte behöver  präglas av att 
dialysbehandlingen står för “fortsatt överlevnad” 
och icke dialys innebär “ond, bråd död”. Njur-
svikten kan istället vara en signal på att livet håller 
på att ta slut. På njurkliniken på Danderyds 
sjukhus har man startat en så kallad behandling-
skonferens d ä r ett team med patientan-
svarig l äkare, sköterska samt kurator med-
verkar. D är tar man upp problem som kan 
uppstå i patientens fortsatta vård, och teamet 
kan bli ett starkt stöd både för patient och 
anhöriga.

Maria Ageborg och Britt-Louis Allenius, sjuk-
sköterskor från dia lysavdelningen från KS 

visade en modell för självdialys-träning. 
Förelä sarna arbetar efter f ilosof in att det är 
patienten som ansvarar för sin behandling. Att 
själv ha kunskaper och kontroll över sin behand-
ling och kunna påverka sitt liv, minskar känslan 
av vanmakt och stress över att vara beroende 
av andra.

Hösten 2000 startade KS ett självdialyspass i 
projektform. Ma-
ria togs ur  verk-
samheten för att 
göra material och
börja träna pati-
enter kvä l lst id. 
Hösten 2001 start-
ades förbered-
elserna for hem-

hemodialys och i maj 2002 startade den första 
patienten i hemmet. Fem patienter har
nu självdialys på KS och 4 patienter har dialys i 
hemmet.
Alla har inte möjlighet eller vill inte ta hem sin 
dialysbehandling. På våra dialysenheter finns inte 
utrymme för att dialysera oftare eller när patienten 
själv önskar.
Kanske skulle en själv-dialysenhet med flexibla 

öppettider kunna bli 
verklighet, där patienten 
kan komma och dialysera 
hur ofta och när de själva 
önskar.

Hur öka donationsfrekvensen i Sverige? 
Annika Tibel l, verksamhetschef på Trans -
plantationskliniken, Huddinge sjukhus, be -
rättade om lokala och nationella insatser för 
att främja organdonation. (Läs mer om detta i 
Dialäsens septembernummer).
I samarbete med Hä lso - och Sjukvårds -
nämnden (HSN) har det så kallade Maria-
projektet på Karolinska sjukhuset initierats. 
En donationsansvarig sjuksköterska ska vara del-
aktig i omhändertagande av potentiella organ-
donatorer och ge information till deras anhöriga,
bygga upp goda rutiner loka lt och ge
personal relevant utbildning.

Nio miljoner kronor/år har anslagits i tre år av 
Dagmarpengar för att främja organdonation. 

REGIONMÖTE

"Föreläsarna arbetar efter filosofin att det är 
patienten som ansvarar för sin behandling. 
Att själv ha kunskaper och kontroll över 
sin behandling och kunna påverka sitt liv, 
minskar känslan av vanmakt och stress över 
att vara beroende av andra."

"Det är viktigt att dialysen inte 
bara blir ett halmstrå som tröstar 
patienten eller dövar vår egen 
ångest."

Sjuksköterskorna 

Marie Wång 
& Kristina Svennerstrand 
talade om 
"Kollegial journalgranskning 
av sjuksköterskors omvård-
nadsdokumentation på dia-
lysavdelningarna vid 
Karolinska sjukhuset."
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REGIONMÖTE

För att öka donationsfrekvensen i vårt land planeras 
en massiv informationskampanj i samband med att 
den Europeiska Donationsdagen anordnas i Sverige 
den 4 oktober 2003. 

Christian Löwbeer överläkare på avdelningen för 
klinisk kemi Medilab, berättar om en prognostisk 
markör kallad Troponin T som  rekommenderas vid 
diagnostik av akut ischemisk hjärtsjukdom. 30-80 
% av patienter som behandlas med kronisk dialys 
har förhöjt cTNT utan andra tecken på akut hjärt-
infarkt. Det finns övertygande resultat som visar att 
förhöjt cTNT är en riskmarkör för kardiell död hos 
dialyspatienter. Kanske kan cTNT bli en använd-
bar prognostisk markör i vården av vara patienter.

Självdialys- verklighet och visioner
Fördelen med självdialys är möjligheten att ha 
en ökad dialystäthet och därmed ökat välbefin-
nande. 
Dr Löfberg, KS, hänvisade till en studie på 10 pa-
tienter som dialyserat 2-2.5 timmar 6 dagar i veck-
an som visade förbättrat BMI, förbättrade sociala 
relationer, sexualliv, sömn och känslomässigt
status jämfört med patienter i standard HD 3 

gånger i veckan.

Det innebar inte ökade 
accessproblem att dia-
lysera 2-2.5 timmar 6 
dagar i veckan visade 
en italiensk studie med 
70 patienter i 6 olika 
centra. I USA har man 
visat att kostnaderna för 
dagliga dialyser i hem-
met är 57 400 dollar 
medan kostnader för 
patienter i standard HD 
kostar 68 400 dollar.

Dr Löfbergs vision för 
den njursjuka patienten 
i aktiv uremivård är att 
kunna välja dialysform, 
individualisera dialysen 
och ha flexibla dialysti-
der. 

Doktor

Erland Löfberg
Karolinska sjukhuset

Gambro kommenterar angående Dialox

Av Jerker Åkesson, Miljöchef för Gambros svenska verksamhet

I MTF-D i Dialäsen 1/2003 kunde man läsa om farligheten med Perättiksyra (PÄS) och hur man ska agera om 
man spiller ut koncentrerad PÄS utifrån en händelse vid en dialysklinik i Holland. I texten gjordes en olycklig 
koppling till Dialox, som innehåller PÄS, men i mycket låg koncentration.
Som generalagent för Dialox i Sverige vill Gambro passa på att förklara omständigheterna kring produkten och varför 
vi anser den vara ett säkert och miljövänligt alternativ till starkare PÄS-lösningar och klorbaserade produkter.
Att dra alla desinfektionsmedel som innehåller PÄS över en kam är grovt felaktigt. Dialox innehåller mindre än 
1% PÄS och den produkt som användes på den holländska kliniken innehåller tio gånger så mycket. PÄS-halten 
i Dialox är så låg att ämnet inte bidrar till hälsofarlighets-märkningen av produkten.
Hantering av kemikalier ska alltid ske med försiktighet. Dialox är ett desinfektionsmedel som är klassificerat som 
Irriterande med risk för skador på ögon och hud. Därför rekommenderar vi i varuinformationsbladet för produkten 
att man alltid använder skyddsglasögon och skyddshandskar då det finns risk för stänk. Svenska myndigheter anser 
i sina bedömningar att PÄS inte orsakar skador på andningsorganen utifrån halter i produkten under 1%.
Trots den låga halten av PÄS har Dialox visat sig fungera väl. Detta beror främst på att tillverkaren använder 
mycket rena utgångsmaterial då produkten framställs vilket förhindrar senare nedbrytning av den verksamma 
substansen under transport och lagring.
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BOK Författningshandbok 2003

- För personal inom hälso- och sjukvård
Författningshandbok 2003 innehåller medicinalförfattningar och andra bestämmelser och 
anvisningar för alla som på ett eller annat sätt arbetar med hälso- och sjukvårdsuppgifter. Boken 
beskriver gällande lagar och förordningar, och är därför ett oumbärligt redskap. Att innehållet 
i boken förankras bland personal är oerhört viktigt, inte minst med tanke på rapporterna om 
missförhållanden på olika boenden. 

Författningshandboken uppdateras varje år, och årets författningshandbok är den 34 upplagan. 
Innehållet är systematiserat i 24 avdelningar, och är enkelt att hitta i. Det finns bland annat 
åtta ”orienterande uppsatser”: Om författningar, Om allmänna handlingar, Om utlämnande 
av sekretesskyddade uppgifter, Om hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar, Om tillsyn och 
begreppet hälso- och sjukvårdspersonal, Om patientjournaler, Om begreppet myndighetsutöv-
ning samt Om gåvor till vårdpersonalen m.m. 

Den 1 januari 2003 trädde lagen om biobanker i hälso- och sjukvården i kraft. Särskild upp-
märksamhet bör därför fästas på den. Även lagen om läkemedelsförmåner och den till denna 
anknutna förordning i samma ämne är viktig att uppmärksamma eftersom den trädde i kraft 
i oktober 2002. Andra viktiga nyheter i årets upplaga är Socialstyrelsens föreskrifter om kom-
petenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel. 

För de användare som vill ha kontinuerligt uppdaterad information finns nu Författnings-
handboken även som onlinetjänst www.forfattningshandbok.liber.se

Kay Wilow som sammanställer Författningshandboken har mångårig erfarenhet från arbete 
med medicinjuridiska frågor i Socialstyrelsen och Socialdepartementet.

Fakta om boken:
Titel: Författningshandbok 2003
ISBN: 47-05164-7
Författare: Kay Wilow
Cirkapris: Internetpris 395 kr exkl moms på www.liber.se 

PRESSMEDDELANDE

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@skane.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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Varje år i mars månad är det ”key-member 
training”, och det är just ett sådant möte jag 

deltagit i. Vi var 17 representanter från olika länder 
som samlades i Bryssel under tre dagar. Program-
met var som väntat fulltecknat. Men tack vare att 
det var en så härlig atmosfär och stor entusiasm i
gruppen, kändes det aldrig betungande utan 
bara intressant och stimulerande. Att få träffa 
kollegor från så
många l änder 
och lyssna til l 
deras kunskaper, 
synpunkter och 
ideér var oer-
hört spännande. 

Som ny ”key-member” är det många intryck, mycket 
information och framför allt mycket arbete att ta tag 
i. Jag kommer vid senare tillfälle att skriva mer om 
de olika arbetsgrupperna inom EDTNA/ERCA och 
vilka projekt de nu arbetar med.

Det är 147 svenska medlemmar i EDTNA/ERCA, 
och jag hoppas det blir fler. Tyvärr var vi sämre 
representerade när siffrorna över insända abstracts 
till EDTNA/ERCA de senaste åren visades. Vad kan 
vi göra åt detta?
I september varje år arrangeras en konferens. I år 
äger den rum i Birmingham, med temat ”One Renal 

World – Many Cultures”. 
Jag hoppas att så många 
som möjligt kommer att 
kunna åka. Minst en från 
varje avdelning tycker jag 
vore ett realistiskt mål att 
försöka uppnå. På så sätt 
kunde informationen om 

vad som händer inom 
njursjukvården, i övriga 
Europa, spridas på ett 
lätt och trevligt sätt.

Jag tjuvstartar med lite 
information angående 
Birmingham. Vi fick se 

programmet och det ser bra ut, med många intres-
santa föreläsare. Företagen kommer att finnas på en 
yta motsvarande en fotbollsplan, avskedsfesten blir 
på Aston Villas stadion. Mer information skickas 
till er som kommer att åka. För er som inte kan nu, 
kommer ju år 2004, då EDTNA/ERCA-konferensen 
hålls i Genève, med temat ”BUILDING ON THE 
PAST, CHALLENGING THE FUTURE”. Kanske 
kan ni åka då!

Jag hoppas på ett härligt samarbete med er alla. 
Om ni har några frågor eller förslag angående 
EDTNA/ERCA´s arbete, kontakta mig gärna!

EDTNA/ERCA

EDTNA-ERCA, KEY-MEMBER

Text av

Eva-Lena Nilsson, 
leg sjuksköterska, 
dialysavdelningen i Trelleborg 
HFO2463@stud.mah.se

EDTNA/ERCA 
Conference 20-23 september 2003, Birmingham:
Gå in på www.ednta-erca.org så finner du mer information 

om registrering, program, workshops och hotell.

Jag är nu hemma efter mitt första uppdrag som Sveriges ”key-
member” inom EDTNA/ERCA (European Dialysis and Transplant 
Nurses´Association/European Renal Care Association). Efter att 
arbetat med PD, HD och TP-patienter både i Sverige och utom-
lands, var det dags att ta ett nytt steg inom njurmedicinens värld. 
Som ”key-member” reprensenterar jag EDTNA/ERCA i Sverige, 
och jag ska även fungera som en länk mellan svenska medlem-
mar och föreningen.

"Som ny ”key-member” är det många intryck, mycket 
information och framför allt mycket arbete att ta tag i. 
Jag kommer vid senare tillfälle att skriva mer om de 
olika arbetsgrupperna inom EDTNA/ERCA och vilka 
projekt de nu arbetar med."
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Nutritionsåtgärder preoperativt: 
Vid utredning inför njurtransplantation bör det ingå 
en nutritionsbedömning, som utförs av en dietist 
inom njurmedicin eller njurtransplantation. Målet 
är att identifiera de patienter som är predisponerade 
för att utveckla nutritionsrelaterade komplikationer. 
I väntan på transplantationen är det viktigt att 
förebygga och åtgärda malnutrition. Det gäller 
såväl vid behandling med proteinreducerad kost 
som protein- och energirika koster vid hemodialys 
eller peritonealdialys. Syftet med nutritionsbehand-
ling är att patienten skall ha ett adekvat energi- och 
proteinintag så att muskelmassan bibehålls, risken 
för infektioner minskar och sårläkningsförmågan 
ökar (ref 1). I nutritionsbedömningen ingår kontroll 
av aktuell vikt, eventuell viktförändring, bedömning 
av muskelmassa och en noggrann kostanamnes där 
måltidsordning och livsmedelsval penetreras. Intaget 
av energi, protein, fett, kolhydrater, kalium och fosfat 
beräknas eller uppskattas. Följande laboratorieprover 
monitoreras; S -Kalium, S -Fosfat, S -Calcium, 
S-Urea, S-Kreatinin och S-Albumin. Resultatet 
utgör tillsammans med patientens medicinska 
tillstånd grunden för att ge information och in-
dividuella råd om aktuell kost.  

Nutritionsåtgärder postoperativt
Initialt sker det snabba förändringar av vätska 
och elektrolyter. Behandlande läkare ordinerar 
parenteral tillförsel av vätska och elektrolyter. 
Förbättring av den glomerulära filtrationen är inte 
omedelbart förenad med återställande av elektro-
lytbalansen. Hos varje patient bedöms S-natrium, 
S-kalium, S-magnesium, S-kalcium och S-fosfat. 
Hypofosfatemi förekommer och kan bero på flera 
saker bland annat renalt fosfatläckage, hög dos 

steroider och rela-
tiv brist på 1,25 
– dihydroxi, vita-
min D. Brist på
fosfat kan med-
föra s ämre muskelkraft. Förutom til lskott 
av fosfat kan magnesium behövas (ref 1). 

Vanligtvis får patienterna börja dricka samma dag 
som transplantationen och ganska snart även äta. 
När njuren fungerar ordineras patienten av läkaren 
att dricka rikligt, cirka 2-3 liter/dag. En del patienter 
dricker då mycket juice, söt saft och mjölk, vilket i 
kombination med hög dos kortison ofta medför att 
B-glukos stiger kraftigt, men även Prograf (tacroli-
mus) kan ge hyperglykemi. Därför rekommenderas 
i första hand vatten och mineralvatten och i andra 
hand lightdrycker med sötningsmedlet aspartam, 
när stora mängder skall intas. Observera att de 
lightsafter som innehåller fruktsocker ej är lämp-
liga att dricka i fri mängd. Vid malnutrition får man 
naturligtvis kompromissa och i första hand se till att 
det totala energibehovet blir tillgodosett. Det kan 
innebära att patienten skall komplettera med protein- 
och energirika näringsdrycker/kosttillägg.

Energi- och näringsbehov postoperativt
En av de metabola effekterna av glukokortikoid 
hormon, är att glukoneogenesen i levern ökar, vilket 
är förenat med en ökad katabolism av aminosyror 
och proteiner. Därför är det inte förvånande att de 
stora doser kortison som ges i tidigt postoperativt 
skede i kombination med stress efter transplanta-
tionen, visar på tydligt ökad proteinkatabolism. Hos 
patienter med hög dos steroider uppnås kvävebalans 

KOST

KOST EFTER NJURTRANSPLANTATION

Text av Dietist 

Signe Fridolfsson,  
njur- och levertransplantationsenheten, 
SU/Sahlgrenska.
Foto: Gunnar Malmström

Behöver njurtransplanterade någon speciell kostbehand-
ling? Kan de äta vad de vill efter kanske flera år av restrik-
tioner i samband med konservativ behandling och dia-
lys? Även om det inte finns någon speciell kost för dem 
som är njurtransplanterade är det några saker som är 
bra att känna till för att patienten skall erhålla ett bra 
nutritionstillstånd. Det gäller dels rekommendationer 
för nutritionsbehandling i det initiala skedet och dels 
för kosten på lång sikt. För att skapa bra förutsättningar 
börjar vi med att uppmärksamma patientens nutritions-
tillstånd före transplantationen.
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vid proteinintag på 1,3-1,5 g/kg/d. Adekvat ener-
giintag är 30-35 kcal/kg/dygn för att säkerställa 
anabolism. Ett högt proteinintag är indicerat tidigt 
postoperativt och i samband med behandling av akut 
rejektion då hög dos steroider ges (ref 2). 

Tabell 1. Näringsrekommendationer för vuxna 
njurtransplanterade patienter initialt (den 1:a 
månaden) och i samband med behandling av akut 
rejektion (Ref 2).

Hur gör man praktiskt?
Energi- och proteinberikad kost rekommenderas 
initialt. Denna ger koncentrerad energi och näring 
på liten volym. Vid minskad aptit kan kosttill-
ägg behövas för att energi- och proteinbehovet skall 
bli tillgodosett. Med hjälp av en dietist kan patien-
ten få förslag på lämpliga kosttillägg och på 
berikning av mat. För överviktiga patienter med 
god aptit rekommenderas allmän kost. När den 
transplanterade njuren fungerar, har de flesta bra 
matlust och inga kaliumproblem.
 
Läkemedel som påverkar nutritionstillståndet
Flera av de immunosuppressiva läkemedlen kan 
påverka patientens nutritionstillstånd. Predni-
solon® (kortison) och Prograf® (tacrolimus) kan 
orsaka försämrad glukostolerans, vilket är vanligast 
i tidigt postoperativt skede för att sedan normal-
iseras när mängden av dessa läkemedel minskas. 
Prednisolon® ger ökad aptit vilket för de flesta upp-

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

För mer information se FASS eller kontakta LEO Pharma Nordic, 
Box 404, 201 24  Malmö. Telefon 040-35 22 00.

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

Referens 1: N. Hamdy et al. BMJ 1995; 310: 358-63
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Etalpha® förhindrar 
att PTH-halten i blodet 
blir för hög1

KOST

Energi  30-35 kcal/kg/dygn

Protein  1,3-1,5 g/kg/dygn

Kolhydrater Ca 50 E%

Fett   Ca 30 E%

Kalcium  1200 mg

Fosfat  1200 mg

Kalium  Restriktion vid hyperkalemi

* = energi %
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levs positivt, men som för en del kan leda till kraftig 
viktökning. Kortison kan medföra hyperlipidemi, 
vilket ger en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. 
På sikt kan kortison även orsaka osteoporos.
 
Kostbehandling på lång sikt
Mot denna bakgrund 
är kostbehandlingen 
inriktad på att minska 
de biverkningar som 
påverkar nutritions-
tillståndet.   

Mål för kostbehand-
lingen på sikt (ref 2,3)
• Uppnå och bibe-

hålla ett bra nutri-
tionstillstånd

• Uppnå och bibehålla personlig idealvikt 
• Förebygga och behandla hyperlipidemi och 

hyperglykemi 
• Förhindra förlust av muskelmassa
• Förebygga och behandla benskörhet

De svenska närings-rekommendationerna, SNR 
1997, avsedda för friska och för patienter med 
diabetes och hyperlipidemi, gäller i stort sett även 
för njurtransplanterade patienter. Riktlinjerna säger 
att man skall minska intaget av fett, äta en mindre 
andel mättat fett och en större andel omättade 
fetter samt öka fiberintaget.

Tabell 2. Svenska Näringsrekommendationer, SNR, 
1997 (ref 4)

Rekommendationen av kalcium, 800 mg, är för 
låg för njurtransplanterade och bör vara cirka 1200 
mg enligt amerikanska riktlinjer (ref 2). Rekom-
mendationen av protein är lägre jämfört med det 
initiala skedet.

De allmänna råd som patienterna får är bland 
annat att ha regelbundna måltidsvanor och fördela 
måltiderna j ämnt över dagen. Fettintag och 
fettkvalitet förbättras genom att minska den 
totala mängden fett och välja magra produkter. 
Förbättring sker också genom att minska mängden 

mättat fett från ex-
empelvis smör, feta 
ostar och istä llet 
öka andelen omät-
tade fetter från 
till exempel oljor, 
f lytande margari-
ner och feta fiskar. 
Speciellt för de som 
har hyperkolestero-
lemi är det viktigt 

att tillföra de omättade fetterna och inte ta bort 
så mycket fett som möjligt, vilket är vanligt före-
kommande. Ett ökat f iberintag hjälper till att 
balansera blodsocker och sänka kolesterolet. I 
Sverige äter vi i genomsnitt 15-20 g fiber per per-
son och dag. De flesta behöver öka andelen fiber-
rikt bröd, rotfrukter, grönsaker och frukt för att 
nå upp till 25-30 g fiber/dag. Individuella kostråd 
ges utifrån patientens måltidsordning, livsmedels-
val och medicinska tillstånd. Det är inte alltid så 
lätt att ändra matvanor och därför behövs upp-
följande information, råd och uppmuntran. Fram-
för allt; låt matglädjen finnas med!

Dessertostar och grapefrukt?
Många patienter undrar vad de inte får äta efter 
njurtransplantationen. Nästan alla livsmedel och 
maträtter kan ätas om man är noggrann med hy-
gien och mathantering (ref 5). Det nedsatta immun-
försvaret medför en ökad infektionskänslighet, även 
för infektioner via mat, vilket främst gäller de första 
månaderna. Eftersom det finns risk för listeriabak-
terier i opastöriserad mjölk och dessertostar gjorda 
på opastöriserad mjölk skall de ej ätas. Det rådet 
gäller alltid (enligt Infektionshygien, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset). Enligt Livsmedelsverket 
finns det rapporter om listeriabakterier även i dessert-
ostar gjorda på pastöriserad mjölk och därför  
rekommenderas försiktighet även med dessa de 
första månaderna (ca 3 mån). 

Grapefrukt och grapefruktjuice skall undvikas
eftersom de innehåller smakämnen som påverkar 
de enzymer som bryter ned Sandimmun® och 

KOST

Protein  10-15 E% (ca 0,8 g/kg/d)

Fett   < 30 E%

- Mättat  ca 10 E%

- Enkelomättat 10-15 E%

- Fleromättat 5-10  E%

Kolhydrat  55-60 E%, 25-30g fi ber

Kalcium  800mg/d

"De svenska näringsrekommendationerna, SNR 
1997, avsedda för friska och för patienter med dia-
betes och hyperlipidemi, gäller i stort sett även för 
njurtransplanterade patienter. Riktlinjerna säger 
att man skall minska intaget av fett, äta en mindre 
andel mättat fett och en större andel omättade fetter 
samt öka fiberintaget."
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Effekten av ett
nära samarbete
Att hitta den bästa behandlingen för en dialyspatient

kan vara en stor utmaning. Vi vet, vi har erfarenhet.

Därför har vi byggt upp ett brett sortiment från väl-

renommerade tillverkare som passar alla patienter.

Med oss som partner behöver du inte göra 10 000

dialysbehandlingar om året för att få snabb och till-

förlitlig service. Vi anpassar produkter och lösningar

efter dina önskemål – ett samarbete för bästa 

resultat. Välkommen till Vingmed!

Vingmed Svenska AB
Tel 08 583 593 00, fax 08 583 570 10.

info@vingmed.se www.vingmed.se
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Prograf®. Upptaget av dessa 
läkemedel kan påverkas (ref 6).

Sammanfattning av nutritions -
behandling ef ter njurtrans -
plantation
I det initiala skedet är målet att 
patienten skall erhålla ett adekvat 
energi- och proteinintag för att 
minska katabolism och uppnå 
positiv kvävebalans.
På sikt är målet att uppnå ett 
kontrollerat energi- och fettintag 
för att behandla eller undvika 
övervikt, hyperlipidemi och dia-
betes. 
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Det var Nordiatranskongress i Helsingfors 
i mars och jag var en av dem som före-
läste. Här refererar jag i korthet, vad som
avhandlades under teknikersessionen.

Föreläsningar
Jag presenterade en studie som vi genomförde på 
Danderyds sjukhus AB, där vi mätte natrium-
halten. Vårt syfte var att kontrollera om vi upp-
fyller kraven i SLS-2003 (Svensk Läkemedels-
standard). Vi ville också förenkla våra rutiner med 
uppföljning av provsvar med hjälp av en databas 
i MS Access, som Staffan Olsson, dialysingenjör 
på Danderyds sjukhus, utvecklat. Gränsvärdet för 
Na vid HDF-ON-LINE, är +- 2,5 % från inställt 
värde. Det är samma gränsvärde som den Europeiska 
pharmacopén ställer på HDF-lösning i påsar.

Vi har sammanställt resultaten från 384 stycken ana-
lyser. Antal prover i procent som uppfyller kraven; 
Gambro AK-200 Ultra 97 %, Gambro AK-100, 200 
96 %, Fresenius 4008H 94 %.
Många undrar säkert hur vi kan få så bra resultat? 
Största anledningen är att vi har en bra blodgas-
apparat på dialysavdelningen AVL OMNI. Vi har 
en noggrann sjuksköterska, Monica Fochsen som 
tar alla prover. Skulle det första värdet ligga utanför 
gränserna, tar vi genast ett nytt prov och spar bara 
svaret från det sist tagna provet. Det innebär att vi 
får bättre siffror än vi skulle ha fått om vi bara tar 
enkelprover och skriver in alla resultat i databasen. 

Sammanfattning: Vi anser att Gambro och Fresenius
dialysapparater ger ett stabilt natriumvärde i dialys-
vätska. För att kunna hålla en hög kvalitet på prov-
tagningen behöver man en egen jonometer alternativt 
en blodgasapparat på dialysavdelningen. Eftersom 
många dialysavdelningar har problem med att få 
rättvisande dialysvätskeprovsvar, anser vi att SLS-
2003 har för snäva gränsvärden för dialysvätska, vid 
HDF-ON-LINE- behandling. Gränsvärdena borde 
vara +- 5 % .

Teknikermöte
Vi diskuterade hur utbildningen för dialysingenjörer 
ser ut i Norge, Danmark och Sverige. Sverige har 
ett certifieringssystem för medicintekniska ingen-
jörer. Norge och Danmark har liknade system men 
erbjuder fler utbildningsmöjligheter. Mötet samlade 
runt 20 intresserade ingenjörer. 

Gert-Inge Bertin-
sson från Gambro 
föreläste om kon-
duktivitesmätning i
dialysvätskor.
Olika mätinstru-
ment och olika 
fabrikat av dialys-
apparater kan ge 
olika konduktivit-
ets visning i en 
identisk dialys-
vätska beroende 
på vilken tempe-
raturkonficient 
man lägger in i 
programvaran.

Stefan Laiti från 
Dicamed föreläste
om hur urea clear-
ence mätning fun-
gerar med Frese-
nius OCM modul 
(Online Clearence 
Mea su rment ) .
Med hjälp av en konduktivitetscell före dialysfilteret 
och en konduktivitetscell efter filteret kan program-
met räkna ut K*t/V.

Studiebesök på HUX
Vi arrangerade ett studiebesök för ingenjörerna 
på Universitetssjukhuset i Helsingfors, HUX. 
Vi började i källaren där maskinmästaren visade oss 
200 liters behållare med A-koncentrat. De inne-
höll; Na 138, K 2, Ca 1,5 Mg 0,5, Glukos 5,55. 
Nästan alla patienter använder samma kon-
centratblandning, men de som behöver någon annan 
blandning får en egen A-koncentratpåse.
Dialysavdelningen är uppdelad i 2 avdelningar; en 
för ”självdialyspatienter” som själva sköter sin hemo-
dialys och en avdelning med traditionell hemo-
dialys. 

Om någon dialysapparat går sönder måste man ringa 
Gambro eller Fresenius för service. De tidigare egna 
dialysteknikerna, har numera gått över till Fresenius 
och sköter service i hela Finland. De är saknade!  
Två dialyssjuksköterskor dialyserar 6 patienter 
nattetid. Jag vill framföra ett jättestort tack till 
personalen för det välorganiserade studiebesöket!

MTF-D

FRAGMENT FRÅN HELSINGFORS

Text av 

Gunnar Malmström, 
ordförande i Svensk förening för 
medicinsk teknik och fysik-dialys 
gunnar.malmstrom@mta.ds.sll.se
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För cirka fem år sedan började några eldsjälar på 
avdelningen att kvalitetssäkra handledningen. 
Orsaken var att man upplevde det som ett problem 
att inte veta om handledarna lärde ut samma saker till 
nyanställda. Alla nyanställda skulle få samma grund 
att utgå ifrån. Utifrån detta utbildningsmaterial har 
vi fortsatt att utveckla utbildningsprogrammet till 
vad det är idag.

Våren 2002 fick vi som utbildningsansvariga 
sjuksköterskor i uppdrag att se över utbildnings-
programmet för nyanställda. Avsikten var att 
det skulle ingå i medicinklinikens övergripande 
kvalitetssystem. Den nyanställda sjuksköterskan får 
yrkeshandledning i tre veckor med en undersköterska. 
Handledningen inriktar sig främst på dialysapparaten, 
naturligtvis med patientomvårdnaden ”hand i hand”. 
Handledningen fortsätter sedan med sjuksköterska 
i fem veckor. För nyanställd undersköterska 
består yrkeshandledningen av sex veckor med en 
undersköterska. Undersköterskorna har ett eget 
utbildningsprogram som är upplagt på samma sätt 
som sjuksköterskornas, men där uppföljningssamtalen 
är återkommande vid fem veckor samt fyra, åtta och 
tolv månader.

Eftersom det finns lagar och författningar 
som vi ska följa, började vi med att gå igenom 
dessa, för att tydliggöra vilka krav som ställs 
på avdelningen angående kvalitetssäkring och 
kompetensutveckling.

Några lagar och författningar som styr kvalitetsarbetet 
inom Hälso- och sjukvård: 

HSL § 31: Innebär att ”kvaliteten i verksamheten 
systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras”.

SOSFS 1996:24 (Föreskrifter 
och allmänna råd om kvali-
tetssystem i hälso- och sjuk-
vården).
§3 – det är verksamhetschefens 
ansvar att det finns kvali-
tetssystem för att styra, ut-
veckla, dokumentera och 
följa upp kvalitetsmålen.
§ 2 – kvalitetssystemen 
skall säkerställa att den vård 
patienten erhåller är säker och 
av god kvalitet.
§ 4c – kvalitetssystemen skall även innehålla rutiner 
som säkerställer att personalen har den utbildning 
som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 
Denna kunskap ska också 
utvecklas och underhållas. 
Utbildning, fortbildning 
och kompetensutveckling 
garanterar att verksamhetens 
kontinuerliga utveckling 
säkerställs.

”Kvalitetssäkring innebär 
aktiviteter för att säkerställa 
att rätt saker görs på rätt sätt 
från början och varje gång.
Med ett kvalitetssystem me-
nas organisatorisk struktur, 
rutiner, processer och re-
surser som är nödvändiga 
för ledning och styrning av 
verksamheten med avseende 
på kvalitet. Kvalitetssystemet 
syftar till att, så långt som 

KVALITETSSÄKRING

KVALITETSSÄKRAT UTBILDNINGSPROGRAM 
- DIALYSKÖRKORT

Text av

Romy Alldén 
och 

Lotta Nordin
Utbildningsansvariga sjuksköterskor, 
Västerås dialysavdelning
E-post: romy.allden@ltvastmanland.se
och lotta.nordin@ltvastmanland.se

Vår önskan är att erbjuda nyanställda undersköterskor och sjuksköterskor ett 
genomtänkt utbildningsprogram, som bäddar för en bra start och som förhoppningsvis 
blir tongivande under hela anställningstiden. Syftet med programmet är att påvisa och 
tydliggöra vilka kunskaper som krävs av den nyanställde och vilka instruktioner som 
ska ges av handledaren. Det innebär att man från början ska veta vad man behöver 
kunna – kompetensutvecklingen, och hur man ska göra för att skaffa 
sig den kunskap man behöver – utvecklingsprocessen. På detta 
sätt skapas en flexibel arbetsorganisation där kunskapsutveckling, 
trygghet och trivsel främjas. Genom uppföljningar avses att 
upprätthålla och säkerhetsställa personalens kunskaper och 
därmed trygga patientens vård. 

Romy Alldén 
Foto: Najah Samaan

Lotta Nordin
Foto: Najah Samaan
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det är möjligt, förebygga skador, avvikelser och 
felhandlingar samt identifiera och leda till åtgärder 
om de inträffar” (Författningshandboken 2002).  

Utbildning hemodialys – handledarinstruktioner 
Utbildningsprogrammet är kvalitetssäkrat och finns 
med i vårt kvalitetssystem. Utbildningen i hemodialys 
är uppdelad i fyra nivåer. Nivåerna innefattar 
ett antal huvudgrupper, dessa huvudgrupper är 
indelade i två undergrupper. En av undergrupperna 
är ”kompetensutveckling”, där beskrivs vilken 
kunskap som den nyanställde behöver under 
sin upplärningstid. Den andra undergruppen är 
”processen” där tillvägagångssättet beskrivs. För att 
förenkla inlärningen finns det tips på var kunskapen 
finns att inhämta; genom litteratur, hänvisning till 
njurmedicinska dokument samt genom handledare 
eller annan personal. Under utbildningstiden finns 
också en checklista som följer utbildningspro-
grammet. Det blir då enkelt att se vad den nyan-
ställda gått igenom. Handledaren signerar efter varje 
utfört moment. Vissa moment dubbelsigneras av 
både undersköterska och sjuksköterska. Dessa 
moment gäller främst apparaten. 

Exempel:
Nivå 1 – Uppföljning efter 2 månader

Fysiologi
Kompetensutveckling (Vilken kunskap behövs)
• Beskriva njurens normala funktion som vätske- 

och eletrolytbalans, avlägsnande av slaggproduk-
ter, syrabasbalans och hormon- och blodtrycks-
reglerande funktion.

• De vanligaste orsakerna till njursvikt och skillna-
den mellan akut och kronisk njursvikt.

• Beskriva de vanligaste symtomen vid uremi och 
dess fysikaliska orsaker.

• Beskriva dialysbehandlingens principer: diffusion, 
ultrafiltration, konvektion och osmos.

Processen ( Tillvägagångssätt)
• Läs: ”Njursvikt Aktuella behandlingsmetoder”, 

kap. 1 och 3. 
• Läs: Gambros Basic-pärm, mycket pedagogisk i 

sin utformning.
• Läs: ”Njurmedicin” (Aurell, 1997).
• Skaffa kunskap genom handledare och annan 

personal.
I varje nedanstående huvudgrupp ingår kompetens-
utveckling och process. Huvudgrupperna nedan 
ingår i 

Nivå 1 och innebär att kunna följande: 
Fysiologi: Njurens normala funktion, som vätske- 
och elektrolytbalans, avlägsnande av slaggprodukter, 
syrabasbalans och hormon- och blodtrycksreglerande 
funktion. De vanligaste orsakerna till njursvikt och 
skillnaden mellan akut och kronisk njursvikt. Att 
kunna beskriva dialysbehandlingens principer, dif-
fusion, ultrafiltration, konvektion och osmos.

Apparater: Uppkoppling, primning, funktions-
knappar och apparatens uppbyggnad. Även att föra 
loggbok över olika rengöringsprogram. Förklara 
skillnaden mellan HD och HDF-behandling. 
Förklara rundkoppling, strömavbrott och hand-
havande vid trasig apparat. 

Teori: ”Känna till” alternativa behandlingsformer 
som exempelvis ennålsdialys och hemaport. Med 
”känna till” avses att den nyanställda sjuksköterskan 
i Nivå 1 inte praktiskt behöver kunna utföra dessa 
moment.

Patientrelaterade komplikationer: Orsaker, symtom 
och åtgärder. Blodtrycksfall, muskelkramper, 
hypoglykemi, infektionstecken som frossa och 
feber, dysekvilibrium syndrom, luftemboli, 
dialysatorrelaterade reaktioner och hemolys.

Apparatrelaterade komplikationer: Orsaker och 
åtgärder. Artärsugslarm, höga/låga ventryckslarm 
och luftvaktslarm.

Accesser: Skillnad och hantering av de olika accesserna 
AV-fistel, graft, CDK och femoraliskateter. Viktigt 
att handledaren förklarar innebörden av recirkulation 
vid skänkelskifte vid CDK eller femoraliskateter. 

Läkemedel: Hur, när och varför ges läkemedel i 
samband med dialysbehandling. Ökad blödningsrisk 
medför att antikoagulationen modifieras (minskad 
Innohepdos alt. lågdosheparin). Vid beställning av 
blod; begära filtrerat blod för eventuell framtida 
transplantation.

Provtagning: Blodprover ur apparat, nål och kateter 
och remisshantering.

Hjärtlarm/akututrustning: Larmknapp, hjärtbräda, 
akutkorg, Rubensblåsa, sugutrustning, pocketmasker 
och transportabel syrgasplacering. Inom ett år bör 
sjuksköterska få gå HLR-kurs.

Vattenreningsanläggningen: Indikeringslampornas 

KVALITETSSÄKRING
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placering. När apparaterna kan startas. Skötsel av 
vattenreningsanläggningen, dialysmonitorer och 
hetvattendesinfektion av dialysvattenslingan som 
krävs av sjuksköterskan.

Brandskydd: Utrymningsplan, nödutgångar, 
brandsläckare och var avstängningskran för syrgas 
finns.

Söka läkare: Tjänstgörande läkare, veta vem som har 
jourtjänst. Hantering av sökning via personsökare, 
mobiltelefon och genom växel.

Sterilisering/Rengöring: Avkalkning och kemkörning 
av apparater med Clean-Cart. Veta vilka hygieniska 
föreskrifter som gäller för avdelningen samt vilka 
föreskrifter som gäller vid blodsmitta och MRSA.

Administration: Befattningsbeskrivning för 
sjuksköterskor, hantering av journaler och 
dokumentation enligt VIPS. Kunna ge instruktioner 
till vårdavdelning om hemodialyspatient. Kunna 
rutiner vid start av ny patient enligt checklista, 
hantera elektronisk handel och utföra bland annat 
matbeställning med handdator.

Dialyskörkort: Erhålles efter godkänd Nivå 1-
utbildning. 

I Nivå 2, 3 och 4 finns ungefär samma huvudgrupper, 
det som skiljer är att det tillkommer vissa 
moment. Varje nivå innefattar ett steg högre i 
kunskapsutvecklingen. 

Uppföljningssamtal och förhållningssätt
Vi har återkommande uppföljningssamtal efter fyra, 
åtta och tolv månader. Vid uppföljningssamtalen tas 
bland annat följande upp:
• Genomgång av de nytillkomna momenten i 

den Nivå där sjuksköterskan/undersköterskan 
befinner sig.

• Om det saknas information/handledning, hur 
informationen fungerar på avdelningen.

• Hur utbildningsprogrammet fungerar.
• Trivseln på arbetsplatsen.
• Hur det har gått sedan förra uppföljnings-

samtalet.

Det är viktigt att även tala om hur det går för den 
nyanställde. Om det är något som inte stämmer, finns 
det i ett tidigt skede möjlighet att ändra på det. Detta 
samtal är en ömsesidig avstämning. Betydelsefullt är 
att ha ordentligt med tid avsatt för att kunna lyssna 

aktivt. Vi har även haft uppföljning med nyanställda 
i en större grupp, detta var mycket uppskattat. Här 
kan de ”bolla” tankar och upplevelser med varandra. 
Frågor tas upp som känns angelägna och som man 
kanske inte vågar ställa av rädsla att uppfattas 
som ”dum”. Som novis saknas erfarenhet av de 
situationer som de möter, det är därför nödvändigt 
med regler som vägleder deras handlande. Varje 
nyanställd som kommer till en ny arbetsmiljö 
där hon/han saknar erfarenhet, hamnar ibland på 
novisens prestationsnivå. För nybörjaren är det 
svårt att uppfatta hela situationen: den är för ny, för 
främmande och dessutom måste de koncentrera sig på 
att minnas reglerna de lärt sig (Benner, 1993). Därför 
är det viktigt att vi i vårt förhållningssätt bemöter 
nyanställd personal med en tillåtande atmosfär. 
Syftet är att stödja och underlätta lärandet. För att 
ge möjlighet till reflektion och utbyte av kunskap 
är man som nyupplärd dialyssjuksköterska under 
en period placerad på samma sal som en erfaren 
dialyssjuksköterska. 

Under uppföljningssamtalen har det framkommit 
att som nyanställd sjuksköterska upplevs det som 
positivt att ha en färdigställd utbildningsplan att följa. 
En negativ aspekt som framkommit är att det kan 
kännas skrämmande att läsa utbildningsprogrammet, 
eftersom det förekommer många nya och obegripliga 
termer. Men när väl yrkeshandledningen påbörjats får 
man förklaring till dessa termer och blir då begripliga. 
För oss ligger det en utmaning i att fortlöpande söka 
förbättringsmöjligheter och att aldrig slå oss till ro. 
Tydligheten lägger också grund för patienternas 
förtroende för vården. Redan nu kan vi finna mycket 
som kan förbättras och saker som inte ens berörts. 
Exempel på det är att avvikelserapportering är en 
av de punkter som fattas i vårt utbildningsprogram. 
Det är något vi inte tänkt på tidigare. Nu inser vi 
betydelsen av att så fort som möjligt väva in det i 
dialysutbildningen, detta för att det ska vara ett 
naturligt tillvägagångssätt när en avvikelse/incident 
inträffar. Vi har också mycket att lära av varandra, 
dialysavdelningar emellan. 

Referenslista: 
Benner, P. (1993). Från novis till expert. 
Lund: Studentlitteratur 
Författningshandbok, 2002, Liber, Stockholm
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 - Anmäl dig nu till:

Dialäsens Chefsdagar©  
för sjuksköterskor med chefsansvar inom njurmedicin i Sverige, 

med medlemskap i svensk Nefrologsjuksköterskeförening 

Program 1/10 2003:

•  Management by love  –  att leda genom mångfald 
Föreläsare är ”Årets chef 1999”, Vd för Folktandvården i Stockholms län, Angela Bermudez Svankvist
Som klinikchef för Björkhagens tandvårdsklinik vände Angela Bermudez Svankvist en negativ spiral 
genom att  bland annat anställa människor med olika etnisk bakgrund. Hennes sätt att leda skapar både 
lönsamhet och trivsel. Men även om utgångspunkterna för hennes ledarskap ä r respekt,
tilltro och kärlek väjer hon inte för nedskärningar och hårda tag. 1999 blev hon utsedd till ”Årets chef” 
och har sedan dess föreläst och inspirerat många andra. 

•  Den goda arbetsplatsen  
”Organisationen utgörs av dess medarbetare, vilket betyder att det rent mänskliga utgör orga-
nisationens villkor.” Föreläsare Tina Olinggårdh, avdelningschef på dialysmottagningen på Mora 
Lasarett sedan 1990, berättar b la om att mäta hälsan på arbetsplatsen med systemet ”H-märkt”.

• Ledarskap i en ny verksamhet
Lena Adolfsson avd. chef och Elisabeth Löfgren bitr. avd. chef på dialysmottagningen Karlskoga 
delar med sig av sina erfarenheter beträffande hur man under uppbyggandet av en dialysmot-
tagning medvetet arbetat för att få medarbetarna delaktiga, att utvecklas samt att få till stånd 
en kundsamverkan.

Program 2/10 2003:

• Att vara sjuksköterska och chef  - mellanchefens svåra ställning
Att vara mellanchef i vården är något alldeles speciellt. Kraven är många och ofta komplicerade. Det menar föreläsarna 
Kerstin Rahm-Sjögren och Torgny Sjögren som har erfarenhet av handledning och personalutveckling i vården. De har även 
skrivit den nyutkomna boken ”Att vara sjuksköterska och chef” De vänder sig direkt till sjuksköterskan som också är chef 
med konkreta råd och tips på hur hon kan utöva sitt chefskap. Hur är det att vara kvinna och leda kvinnor? Och hur utvecklar 
man ett ledarskap som förmår att förebygga och hantera stress?

Tid: 1-2/10 2003 (1,5 dag). Registrering 1/10 kl. 09.00-09.50. 
Plats: Nordic Sea Hotel, Vasaplan 4, vid Stockholms centralstation.

Välkommen önskar arrangör Tidningen Dialäsen i samarbete med Svensk Nefrologsjuksköterskeförening

Dialäsens Chefsdagar sponsras av
Baxter Medical AB, Leo Pharma AB samt Janssen-Cilag

Anmälan: Senast 14/6 2003 till pia.dialasen@telia.com
Uppge: Namn, yrkestitel, arbetsplats, faktureringsadress samt din e-mail adress, och uppgift om bokning av hotell-
rum skall ske. Meddela även önskemål om särskild kost samt om du önskar medlemskap i SNSF. 
Obs! Anmälan är bindande. Vid avbokning av deltagande betalas anmälningsavgiften ej tillbaka. Önskas hotellrum på 
Nordic Sea Hotel tillkommer 1785: -/natt för enkelrum, 1985: -/natt för dubbelrum. (Uppge vem du delar rum med 
- endast en bokar rum). Hotel bokas samtidigt som anmälan sker och betalning görs av deltagaren direkt till hotellet.
Kostnad: Kursavgiften 2900: - exkl. moms betalas senast 18/8 2003 mot faktura till Dialäsen AB. I priset ingår 
föreläsningar och förtäring. Under dagarna serveras kaffe med bröd x 3, lunch x 2 på Nordic Sea Hotel och en middag 
på Operaterrassen med utsikt över Stockholms ström! 

Ett minimum deltagare är 30 - och max 60 stycken personer. 
Vid för få anmälningar ställs ”Dialäsens Chefsdagar” in och eventuell inbetald anmälningsavgift återbetalas.

Angela Bermudez Svankvist
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Vaskuliter, eller kärlin-
flammation, är en grupp

sjukdomar med varierande 
sjukdomsförlopp.
Kärlinflammationer kan  
drabba såväl stora kärl, medel-
stora kärl som små kärl. För 
ett antal år sedan kom man 
överens om en internationell 
klassifikation av systemiska 
vaskuliter. 

Vaskuliter i stora kärl
Temporalis arterit är en form av vaskulit som drab-
bar stora kärl. Patienter med dessa sjukdomar har 
ofta besvär av muskelvärk, trötthet och huvudvärk. 
Diagnosen får man genom att ta en biopsi från en 
del av temporalisartären. Man finner då en typisk 
morfologisk bild som vid kärlinflammation. De flesta 
patienterna blir hjälpta av kortisonbehandling. Poly-
arteritis nodosa är en form av vaskulit som drabbar 
medelstora kärl. 

Småkärlsvaskuliter
Bland de så kallade småkärlsvaskuliterna är Henoch-
Schönleins purpura vanligast. Dessa patienter brukar 
få utslag på benen och bålen i kombination med led-
besvär och också ofta njurpåverkan med hematuri. 

Två andra former av småkärlsvaskuliter som kan ha 
ett allvarligt förlopp är Wegeners granulomatos och 
mikroskopisk polyangiit. Resterande del av den här 
artikeln rör dessa bägge sjukdomar. 

Klinisk bild
Wegeners granulomatos och mikroskopisk polyangiit 
engagerar både små artärer och små vener. De vanli-
gaste symtomen hos patienter med småkärlsvaskulit 
är trötthet, feber, viktnedgång, ofta i kombination 
med muskelvärk och ledsmärtor. Många patienter 
har också långvariga besvär av snuva och nästäppa, 

ibland bihåleinflammationer och öroninflammatio-
ner. Även hosta är vanligt och ibland kan patienten ha 
blodiga upphostningar. De flesta av de ovan nämnda 
symtomen är således relativt okarakteristiska, vilket 
gör att många patienter söker sin läkare sent. Den 
första läkaren som patienten kommer i kontakt med 
misstolkar tyvärr relativt ofta besvären som orsakade 
av till exempel influensa eller annan virussjukdom. 
En del patienter med småkärlsvaskulit får också 
hudutslag i form av petekier eller purpura, vanligen 
på extremiteterna. Många patienter har också diffusa 
mag-tarmsymtom och känselnedsättning sekundärt 
till neuriter är relativt vanliga. En del patienter har 
också ögonsymtom i form av rodnad i ögonen och 
sklerit. De patienter vi ser på våra njurmedicinska 
avdelningar och mottagningar har också njurfunk-
tionspåverkan. 

Laboratoriefynd
I stort sett alla patienter med vaskulit har hög sänka 
och högt CRP. De som har njurengagemang har of-
tast såväl hematuri som proteinuri och också ofta på-
verkad njurfunktion med stigande serumkreatinin.

ANCA
Diagnostiken av vaskulit har underlättats genom 
påvisandet av ANCA d v s antikroppar riktade mot 
vita blodkroppar, eller mer specifikt antikroppar 
riktade mot proteinas-3 eller myeloperoxidas i vita 
blodkroppars cytoplasma.

c-ANCA och -ANCA
ANCA kan uppvisa två mönster. Vid så kallad c-
ANCA ser man vid immunfluorescens-mikroskopi 
att antikroppen ger upphov till fluorescens i cyto-
plasman. Denna antikropp är vanligen riktad mot 
ett protein som heter proteinas-3 i vita blodkroppens 
cytoplasma. Det andra mönstret av ANCA kallas 
p-ANCA. Då ser man i mikroskopet att antikrop-
pen lyser runt cellkärnan i den vita blodkroppen 
(perinukleärt). p-ANCA är vanligen förenat med 
antikroppar mot myeloperoxidas (MPO) i den vita 

VASKULIT I NJURARNA

VASKULIT I NJURARNA - 
MEDICINSKA OCH PSYKOLOGISKA SYNPUNKTER 
PÅ EN ALLVARLIG SJUKDOM

Text av

Stefan Jacobson, 
professor, Karolinska sjukhuset

Denna artikel är en sammanfattning av den föreläsning med 
patientdemonstrationer som gavs i samband med det njur-
medicinska regionmötet på Karolinska sjukhuset, Stockholm 
den 13-14 februari 2003. 



36 37Dialäsen 2/2003 Dialäsen 2/2003 

blodkroppen. Mängden antikroppar mot proteinas-3 
eller MPO mäts med så kallad ELISA teknik. Således 
säger förekomst av c-ANCA eller p-ANCA bara att 
det finns en antikropp och med undersökning med 
ELISA kan mängden antikroppar kvantifieras. Van-
ligen, men inte alltid, hör p-ANCA ihop med MPO-
ANCA och detta mönster finner man vanligen hos 
patienter med mikroskopisk polyangiit. Det är också 
vanligast att c-ANCA hör ihop med PR3-ANCA 
och detta mönster ser man ofta hos patienter med 
Wegeners granulomatos. Kliniskt sett skiljer sig dessa 
sjukdomar något åt, men de behandlas oftast lika. 

Crescentnefrit
Den kärlinflammation patienten har i sina njurar 
ger upphov till att de små kapillärerna i glomeruli 
spricker, vilket i sin tur leder till en reaktion i 
glomeruli med bildning av en halvmåneliknande 
struktur som kallas crescent. Hos patienter med 
småkärlsvaskuliter och njurengagemang finner man 
ofta crescents i patienternas glomeruli vid njurbiopsi. 
Ju fler crescents patienterna har desto mer påverkad 
är njurfunktionen.

Behandling
Patienter med småkärlsvaskulit och njurengagemang 
bör utredas snabbt, genomgå njurbiopsi med förtur 
och behandlingen bör initieras så snart som möj-
ligt. Vanligen får patienterna först kortison i form 
av Prednisolon, cirka 1 mg per kg kroppsvikt. I 
allvarligare fall ges injektion med högdos kortison i 
form av Solu-Medrol 0,5-1 g intravenöst i 3 dagar. 
Behandlingen kompletteras så gott som alltid med 
cyklofosfamid, vilket är ett cellgift. Vanligast ges ta-
blett Sendoxan cirka 2 mg per kg kroppsvikt (max 
150 mg per dag) i cirka 3-6-12 månader beroende 
på sjukdomens karaktär och svårighetsgrad. Ibland 
kan man också ge injektion Sendoxan, cirka 15-20 
mg per kg kroppsvikt, cirka en gång per månad, i 6 
månader eller längre. 

Patienter som har mycket allvarlig njurfunktionspå-
verkan i samband med insjuknandet och diagnos kan 
vara i behov av dialys. Dessa patienter brukar också få 
plasmaferesbehandling. Efter cirka 3 månader, eller 
senare, brukar man byta Sendoxan mot till exempel 
Imurel (Azatioprin) eftersom det är mindre toxiskt än 
Sendoxan och ger färre biverkningar. Kortisondosen 
sänks successivt när sjukdomsaktiviteten avklingat.

Komplikationer till behandling
Patienter som behandlas med kortison kan få korti-
sonutlöst diabetes, gastrit – ulcus, svampinfektioner 
i mun och underliv samt osteoporos och benskör-
het. Det är viktigt att man kontrollerar blodsocker 
och förebygger utveckling av gastrit och ulcus med 
behandling med protonpumpshämmande läkeme-
del som till exempel Lanzo eller Losec samt också 
förebygger utveckling av osteoporos genom att ge 
patienterna kalcium, D-vitamin och eventuellt bis-
fosfonater. Patienter som får cytostatika, och särskilt 
de som får Sendoxan under lång tid eller i hög dos, 
riskerar att utveckla infektioner vilket framför allt ses 
hos patienter som får lågt antal vita blodkroppar av 
sin Sendoxanbehandling. En särskilt allvarlig kom-
plikation är lunginfektion med Pneumocystis carinii. 
Andra komplikationer till cytostatikabehandling är 
uteblivna menstruationer och risk för sterilitet hos 
kvinnor samt påverkan på spermier hos män. Många 
patienter som behandlas med Sendoxan i hög dos 
under lång tid får håravfall, vilket är reversibelt när 
behandlingen utsättes. Studier från bland annat Lund 
har visat att patienter som har vaskuliter och som får 
Sendoxan, kortison och Imurel löper risk att utveckla 
olika former av tumörer såsom exempelvis urinblåse-
tumörer och hudtumörer. 

Kontroller under behandling
Det är viktigt att antalet vita blodkroppar kontrol-
leras regelbundet, liksom blodsocker och leverprover. 
Njurfunktionspåverkan följs med serumkreatinin 
och eventuellt iohexolclearance. Dessutom bestäms 
urinalbumin och urinsediment undersöks för påvi-
sande av så kallade korniga cylindrar. Patienter som 
behandlas under lång tid med kortison bör genomgå 
bentäthetsmätning och om unga män och kvinnor 
behandlas med cytostatika bör man ta kontakt med 
något fertilitetslaboratorium. 

Prognos
Som ovan nämnts är det mycket viktigt att dessa pa-
tienter upptäcks tidigt, får snabb diagnos och snabbt 
insatt behandling. Tyvärr är så kallat ”patient delay” 
och ”doctors delay” vanligt det vill säga att patienterna 
själva misstolkar sina symtom och söker läkare sent, 
samt att den doktor som först bedömer patienten 
tolkar besvären som orsakade av någon infektion el-
ler influensa. Med förbättrad och förfinad diagnostik 
och effektivare behandling har prognosen förbättrats 
avsevärt för denna patientgrupp under senare år. Det 
är viktigt att upplysa patienterna om de biverkningar 
de löper risk att utveckla av behandlingen.

VASKULIT I NJURARNA
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EGENVÅRD

Text av

Agneta Pagels, 
Njurmedicinska 
mottagningen, 
Karolinska Sjukhuset.
gaap@spray.se

Arbetets titel är som ovan ”Egenvård – kapacitet   
 i vardagen vid kronisk sjukdom”. Uppsatsen 

syftade till att beskriva uppfattningar om egenvård 
hos personer med kronisk sjukdom. Syftet var också 
att få en bild av hur dessa bedömde sin egenvårds-
förmåga. Urvalet utgjordes av personer med njursvikt. 
Det var patienter på njurmedicinsk mottagning utan 
aktiv uremibehandling och patienter i dialys. 

Undersökningen var både kvalitativ och kvan-
titativ. I den kvantitativa delen användes fråge-
formuläret ”Skala för bedömning av egenvård-
skapacitet” (ASA-skala). 52 patienter deltog i 
denna del av undersökningen. Den kvalitativa delen 
utgjordes av intervjuer bland fem njursjuka per-
soner rörande deras uppfattningar om egenvård. Av 
svaren på frågeformuläret (ASA-skalan) framkom att 
det inte förelåg någon väsentlig skillnad mellan mot-
tagnings- och dialyspatienterna i deras subjektiva be-
dömning av sin egenvårdskapacitet. Resultatet visade 
att egenvårdsförmågan påverkas av hälsotillståndet, 
det vill säga fysisk förmåga och energi. 

Intervjuanalysen utmynnade i fem teman: 
1. Egenvård ger ökad livskvalitet
2. Egenvård kan vara betungande
3. Egenvårdens och vardagslivets villkor
4. Sjukvårdspersonalens förhållningss ätt och 
funktion
5. Egenvårdsförmågans yttringar

Ökad livskvalitet beskrevs som ökat eller bibehållet 
välbefinnande, självständighet, frihet, trygghet 
och självkänsla. Vidare framkom att god egenvård 
förutsätter motivation, vilja, positivt förhållningssätt, 
sj ä lvkänsla, hä lsomedvetenhet och praktiska 
färdigheter. God egenvård är också avhängig 
individanpassning, ett egenvårdsbefrämjande 
förhållningss ätt från och en god relation till 
sjukvårdspersonalen. Det framkom även att med 
tiden och erfarenheten utvecklas så småningom en 
specifik skicklighet eller egenvårdskompetens. 

Sammanfattande slutsatser:
• Att vara engagerad i och ta ansvar för sin 

egen behandling kan bidra till ökad livskva-
litet, och egenvårdsförmågan kan påverka 
hälsoupplevelsen.

• Nedsatt livskvalitet kan försämra egen-
vårdsförmågan.

• God egenvård vid kronisk sjukdom är 
avhängig ett egenvårdsbefrämjande för-
hållningssätt från och en god relation till 
sjukvårdspersonalen.

• För att uppnå optimala egenvårdsresultat är 
det viktigt att i undervisningssammanhang 
ta hänsyn till den enskilde patientens spe-
cifika situation, livsvärld och utbildnings-
behov. En subjektiv egenvårdsbedömning, 
som exempelvis ASA-skalan kan vara till 
hjälp vid planering av patientundervis-
ning.

• Medpatienter spelar en betydelsefull roll. 
Möjligheter till gruppsammankomster där 
man ges möjlighet att dela med sig av sina 
erfarenheter är meningsfullt i patientutbild-
nings- och egenvårdssammanhang.

• Trötthet och brist på energi försämrade den 
skattade egenvårdsförmågan i detta urval, 
det vill säga personer med njursvikt. 

• En individ kan besitta egenvårdsförmåga, 
men av olika anledningar ändå inte vilja 
ansvara för sin egen behandling. 

Jag tar tillfället i akt att än en gång tacka SNSF!
Om Du är intresserad av att läsa uppsatsen i sin 
helhet går den att låna från Lärarhögskolan i 
Stockholm (Institutionen för samhälle, kultur och 
lärande), från KI-bibliotekets katalog (MIKS) eller 
kontakta mig. 

EGENVÅRD 
- KAPACITET I VARDAGEN VID KRONISK SJUKDOM

År 2002 erhöll jag Svensk Nefrologisjuksköterskeförenings stipendium, vilket 
gjorde det möjligt för mig att slutföra min D-uppsats på magisterprogrammet i 
Vårdpedagogik på Lärarhögskolan. 
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Inbjudan 
Vaskulärt access seminarium

inom SNSF´s regi
1:a multidisciplinära mötet inom SNSF´s regi

16-17 oktober 2003
Huddinge sjukhus

Välkommen till Huddinge och SNSF´s access seminarium.
Seminariet startar kl. 9.00 med registrering och fika i utställningshallen. 
Föreläsningarna börjar kl. 11.00 Totalt är det ca 20 st. föreläsare inom olika specialiteter.
Ämnen som kommer att beröras är:

  •     Accessteamens arbete.
  •     AV-fistelar/grafter. Anläggande, monitorering, venmappning. 
  •     CDK. Hanteringsrutiner, flödesförhållande, immunologiska faktorer och Actilyse.

Bland föreläsarna kan nämnas: Gunnar Sterner Nefrolog UMAS, Ursula Hadimeri Radiolog 
Eksjö, Robert Lindvall Anestesiolog, Else Ribbe Kirurg USIL, Karin Petersson BMA 
UMAS/USIL, Barbro Freden Sjuksköterska Huddinge och Nikolai Kriwitski m fl.

Preliminärt program kommer att skickas ut till avdelningarna under april. 
Vid frågor kontakta: 

Lena Carlsson-Bjering Eksjöklinikerna 0381-3 55 11 Lena.Carlsson-Bjering@ltjkpg.se

Carlos Michin Salaberry Dialysavd. i Lund 046-17 19 80 carlos.michin@skane.se
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Här summerar jag några 
av dem: ”Vi hindrar 

människan från att dö men 
vi hjälper henne inte att 
leva” (Vincent Armand).
Gästföreläsare Katie Er-
iksson, professor vid Åbo 
Akademi, docent vid Hel-
singfors Universitet och 
ledande överskötare vid 
Helsingfors och Nylands 
sjukvårdsdistrikt talade om 
”Caritas motivet”; tanken 
om kärleken, vårdandets in-
nersta kärna. I tider av stora 
yttre förändringar och ökad 
teknologi är det nödvändigt 
för att inte förlora siktet, 
att synliggöra kärlekens 
ethos (1). Katie Erikson 
har skrivit flera läroböcker 
inom vårdvetenskap. Boken 

”Vårdandets idé” används 
bland annat som litteratur 
inom sjuksköterskeutbild-
ningen. 
”Varje människa behöver en 
annan människa – någon 
som kravlöst gungar henne 
och lär, någon som tar 
henne i sin famn, håller om, 
smeker, torkar tårar, vaggar 
till ro, någon som skrattar 
med och knyter skosnören. 
Någon som hon tillsammans 
kan lära sig livets möjligheter 
och krav ”(2). 

Specialiseringsstudier i nefro-
logisk vård
Christel Roberts, lektor 
vid Yrkeshögskolan Ar-
cada, institutionen för 

vård/fortbildning berättade att året 1996 tog den 
nefrologiska kliniken i Helsingfors kontakt med 

högskolan Arcada för att få igång en utbildning för 
sjuksköterskor inom njurmedicin. Utbildningen är 
till för dem med lång erfarenhet av vård. Målet är att 
bredda deltagarnas kunskaper och få dem att se helhe-
ten i vården (inte bara t ex hemodialysavdelningen). 
Utbildningsspråket är finska/svenska och bedrivs un-
der ett år med både närstudier och distansstudier. 
Deltagarna skall lära sig helheten för patienten det 
vill säga vad som sker med patienten före och efter de 
träffat dem på ”sin” avdelning. I utbildningen ingår 
tre veckors praktik på annan avdelning – allt för att 
”bredda” kunskaperna hos studenten. I Tammerfors 
bedrivs en liknande utbildning berättade Christel.

Metanolintox och dialysbehandling
Norge har drabbats av farlig smuggelsprit, Metanol-
sprit, som dödat ett flertal personer. På sjukhuset 
i Fredrikstad, beläget i Östfolds fylke/kommun, 
behandlade de sin första patient på 10 år i augusti 
2002. Sjuksköterskorna Hilde Langmo och Hege 
Tveiter berättade för oss om sina erfarenheter av 11 
stycken metanolspritförgiftade patienter. Symptom 
på förgiftning framträder först efter 12-24 timmar, 
beroende på mängden av intaget metanol. Tre-fyra 
matskedar metanol kan vara dödande. Patienterna 
behandlas med dialys och antidot Fomepizol. Målet 
är att stoppa metanolnedbrytning till myrsysra (for-
mic acid) som är toxiskt, samt korrigera metabolisk 
acidos. Många prover och övervakning vid dialys-
behandlingen krävs och det hela blir en kostsam 
behandlig. Nyss hemkommen från Nordiatranskon-
gressen kunde jag läsa att två män åtalats misstänkta 
för att ha smugglat och lagrat den metanolsprit som 
dödat minst 10 personer i Norge. 

Mätning av blodflödet i AV-fistel
På dialysavdelningen på Oppland sentralsjukhus, 
Lillehammer i Norge har sjuksköterskorna Ragnhild 
Kristiansen och Unni Tillman studerat patienters 
blodflöde i AV-fistel över tid. Metoden ger möjlighet 
att se utvecklingen i AV-fistelns blodflöde och ger 
snabb information vid eventuella förändringar i 
blodflödet. Med metoden kan de lättare förekomma 
och upptäcka till exempel stenoser, och då tidigt ta 
ställning till vidare behandling. Detta skall bidra till 

I mars blåste kalla, friska vindar i Helsingfors. Nordiatrans höll sitt 31:a (!) möte och 
cirka 350 stycken deltagare inom professionen njurmedicin, deltog från de skandi-
naviska länderna. Temat för årets kongress var ”Lära för livet” och detta blev den 
röda tråden genom två dagars föreläsningar. 

NORDIATRANS

NORDIATRANS KONGRESS I HELSINGFORS

Text av

Pia Lundström 
E-post: pia.dialasen@telia.com

Professor

Katie Eriksson

Lektor

Christel Roberts, Finland,
föreläste om utbildning för sjuk-
sköterskor inom njurmedicin
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Stipendier till medlemmar i Nordiatrans:

• Barnsjuksköterska Ulla Sandholm, Helsingsfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, fick Baxters Medical AB´s pris på 5000:- 
 för ”Bästa föredrag”. Ämnet var ”Långtidssjuka barn i skolan – Hur kan vi stärka barnets sociala kompetens”. 

• Peritonealdialyssjuksköterska Ann-Kristin Karlsson, Visby Lasarett på Gotland, skall skriva en D-uppsats i ämnet ”Living 
with APD (Automated Peritoneal Dialysis) Patients experiences of living with renal replacement therapy”. För att möjlig-
göra detta har hon erhållit Janssen Cilags Utveckling och Forskningsstipendie på 15.000:-

• Klinisk sjuksköterskespecialist Rie Toft, Universitetssjukhuset i Herlev beskrev i poster ett projekt ”Upplärning av 
patienter i peritonealdialys ”. Gambro AB delade ut 5000:- till Rie Toft för ”Bästa Poster”.

• Sjukgymnasten Stig Mölsted, Hillöröd sjukhus i Danmark, utsågs till bästa artikelförfattare 2002 i tidningen Nordia-
trans och mottog 5000:- av Prevancure Medical Device AB. Artikelns namn: ”Träning för dialyspatienter”

• Sjuksköterska Marie Möller på Hemodialysen i Lund, Sverige, mottog 30 000:- för ett nytt filmprojekt om hemhemodia-
lys. Priset delades ut av Nordiatransföreningen.

• Dina Wiberg, Danmark, vann lottdragning av kongressens evalueringsblankett. Priset delades ut av Fresenius och består 
av kongressavgift och resa till nästa Nordia-transmöte i Göteborg. 

att minska den stressfulla situation som uppstår för 
patienten när blodaccessen inte fungerar.

Antarktis –87,7 grader Celsius
Den finska upptäcksresanden och bergsklättraren 
Patrick Degerman tog oss med på ett av sina även-
tyr. Hans mål var att hitta, bestiga, och namnge ett 
berg på ett område där ingen människa tidigare varit. 
Det blev ett hisnande äventyr 1200 km från sydpo-
len. Patrick och hans klättringspartner fick äran att 
namnge berget till ”Mount Sisu”. 
Patrick delgav oss sina erfarenheter om att sätta upp 
mål för sig själv. Viktigt för att lyckas driva igenom 
ett projekt är: att sätta upp realistiska och konkreta 
mål, att tro på dem, att tro på sig själv och ha mod 
att genomföra dem.

Hemhemodialys
Andra dagens föreläsningar handlade mycket om 
Hemhemodialys. Riita Moruma-Karttunen som 
blivit sjuk, fick sitt föredrag 
uppläst av Ros-Marie Taponen. 
Riita arbetar som sjuksköterska 
på HUCS Hemodialysavdelning 
i Helsingfors. Verksamheten 
startade 1998 då patientantalet ständigt ökade och 
man ville erbjuda en vård som var mera individin-
riktad. Behandling i hemmet visade sig ge patienten 
många fördelar. Till exempel är det lättare att vara 
kvar i arbetslivet med ett flexibelt schema för sin 
dialysbehandling. 

Anders Möllerström, dialystekniker på hemodialysen 
i Lund, Sverige, berättade hur man anpassar dialys-

utrustning och vattenrening för 
hemhemodialys. Men mer om 
detta hoppas jag att ni får läsa i 
septembernumret av Dialäsen!

Barn
Värdet av att förbereda barn inför undersökningar/
behandlingar på sjukhus var Marie Edwinson 
Månssons ämne. Hon arbetar på ”Institutionen för 
omvårdnad” på Lunds universitet och Helsingborgs 
lasarett samt har erfarenhet som barnsjuksköterska. 

NORDIATRANS

"Nästa Nordiatranskongress blir 
5-6 mars, 2004 i Göteborg"

Sjuksköterskorna

Hilde Langmo 
& Hege Tveiter
föreläste om Metanolintox
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Nyheter
Norditrans har under årsmötet valt in några nya styrelsemedlemmar: 
Ny ordförande är sjuksköterska Lotte Jenssen, Nefrologisk avdelning 
på Rikshospitalet i Köpenhamn. Sjukgymnast Stig Mölsted, Nefrologisk 
avdelning på Hillöröd sjukhus samt Anestesisjuksköterska Brita 
Krogerus, njur- och levertransplantation på kirurgiska sjukhuset 
i Helsingfors. Annette Lennerling och Ros-Marie Taponen avgick 
från styrelsearbetet.

NORDIATRANS

Ny ordförande i Nordiatrans är sjuksköterska

Lotte Jenssen
som arbetar på Nefrologisk avdelning på Rikshospitalet i Köpenhamn.

Många barn och föräldrar är rädda för det okända på 
sjukhuset och kanske en kommande undersökning. 
Mycket av rädslan kan bearbetas genom lek. Barnet 
kan då få distans till den nya situationen och på så 
sätt bättre klara stress och smärtsamma upplevelser 
vid behandling eller undersökning. 
Först på mitten av 70-talet fick föräldrar vara med 
sina barn på sjukhuset. Studier visar att det är bäst 
att ha sina föräldrar nära och att det även är av vikt 
att syskonen får vara delaktiga. 

Det här var bara en bråkdel av allt som presenterades 
och sades under kongressen i Helsingfors. Jag tackar 
alla arrangörer i Helsingfors för ett mycket välordnat 
och givande möte och passar samtidigt på att meddela 
alla att nästa Nordiatranskongress blir 5-6 mars, 2004 
i Göteborg. Temat är ”Kommunikation” och de som 
har möjligheten att delta på kongressen - gör det! Där 
har ni ett ypperligt tillfälle till egen förkovring och 
möjlighet till många erfarenhetsutbyten inom din 
profession njurmedicin.

Ref:
1. Katie Eriksson. Omsorg 2. (2001)
2. Katie Eriksson. Vårdandets Idé


