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❑ American Transplantation Society, ATS, 20–25 maj 2005,
Seattle, USA
❑ International Congress of the Vascular Access Society 25–
27 maj 2005, Berlin, Tyskland.
❑ Vårmöte SNSF/MTF d/Dietister /Pharmaceuter 29–31 maj
2005, Linköping, Sverige
❑ European Renal Association ERA-EDTA Congress 4–7 juni
2005, Istanbul, Turkiet
❑ International Society Nephrology ISN 26–30 juni 2005, Singapore
❑ International Liver Transplant Society Congress, 20–23 juli,
2005, Los Angeles, USA
❑ EDTNA/ERCA 10–13 september 2005, Wien, Österrike.
❑ ITNS International Transplantation Nurses Society 22–24
september 2005 Orlando, Florida, USA
❑ Dialäsens Chefsdagar 5–6 oktober 2005, Krägga Herrgård,
Bålsta (Stockholm) Sverige. www.dialasen.com
❑ Regionmöte, Sundsvall, 11–12 oktober 2005. Obs! nytt datum.
❑ European Transplant Society for Organ Transplantation &
European Transplant Coordinators Organization, 15-19 oktober 2005, Genève, Schweiz
❑ American Society of Nephrology Renal Week 8–13 november,
2005, Philadelphia, Pennsylvania, USA
❑ Nordiatranskongress 3–4 mars 2006, Köpenhamn, Danmark.
❑ ANNA’s 37th National Symposium, 2–5 april, 2006 Nashville,
TN, USA
❑ European Renal Association ERA-EDTA Congress 15–18 juli
2006, Glasgow, England
❑ International Society for Peritoneal Dialysis, ISPD, 25–29
augusti 2006, Hong Kong.
❑ 35th EDTNA/ERCA Conference 8–11 september 2006, Madrid, Spanien
❑ American Society of Nephrology Renal Week 14–19 november, 2006, San Diego, California, USA
❑ 19th World Diabetes Congress 3–7 december 2006, Kapstaden, Sydafrika
❑ International Society Nephrology ISN 21–25 april 2007, Rio
de Janeiro, Brasilien
Nya möten? E-maila: info@dialasen.com

Semesterdialys på
Ronneby Brunn
Brunnskliniken i Ronneby genomför dialysbehandling i
sommar – möjlighet ﬁnns för avkopplande semester med
dialysbehandlingar under vecka 30–32. För information och
bokning kontakta Jonny Persson på mobil 0708-42 79 20.
För boende se www.brunnskliniken.se
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LEDARENS BETYDELSE
FÖR FÖRÄNDRINGAR
Ständigt påminns jag om ledarens betydelse på arbetsplatsen, i idrottslaget - ja i hela samhället.
En ledare skall ha helikopterperspektiv på verksamheten, sortera och leda arbetet framåt, inte stagnera i
sitt tänkande och se medarbetarnas styrkor och svagheter för att använda dessa krafter rätt. Ledaren gör ett
val att vara »chef« och måste i och med detta ta ansvar i
med och motgångar och ha förmågan att agera med förnuft och kraft.
Ledaren är sällan populär hos alla medarbetare – men
det är inte heller något sträva efter – och nästintill omöjligt – eftersom förändringar sker och dessa sällan är välkomna hos alla anställda. För ledare som vill »styrka sig«
i sitt fortsatta arbete och träffa ett nätverk av kollegor
ﬁnns det nu möjligheten att anmäla sig till årets Dialäsens Chefsdagar 2005. Först till kvarn!
Appropå chefer så blev jag nyﬁken på en sådan i Jönköping vilket resulterade till omslagsbilden med den
»rockande dialysläkaren«. Det är Staffan Schön som visade sig inneha många olika skepnader, såsom chef, musiker, förälder, MC förare och till sist men inte minst politiker. Hur han arbetar som ledare och får ihop tillvaron
läser ni om längre fram i tidningen.
Våren har fyllts av olika arrangemang inom njurmedicin och transplantation. Ett ämne som ofta är i fokus
är utbildningen av både personal och patienter.
Det framgår mer och mer tydligt att vi som personal
måste ta till oss åsikter och erfarenheter av den som är
sjuk – även om det är arbetsamt att behöva »tänka om«
i nya banor. Personalen och patienterna är tillsammans
framtidens nya »arbetslag« – avhängiga och behövda av
varandra.
Pia Lundström
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Arbete med sårläkning belönat
hans hypoteser stämmer
hoppas han att det ﬁnns
en effektiv salva för sårläkning vid diabetes på marknaden om sju till tio år.
Mer information ﬁnner ni
på Diabetes Stockholms
webbplats: http://www.diabetesstockholm.nu/lmd205/arets_stipendiat.htm

ANETTE GULLBERG

På Diabetscenter Karolinska utdelades i mars Storstockholms Diabetesförenings stipendium på 75 000
kronor till en ung forskare vid Diabetescenter Karolinska. Stipendiet gick i år
till Doktor Sergiu-Bogdan
Catrina.
De ﬂesta diabetiker får
kärl- och nervskador som
bland annat kan leda till
allvarliga sår eller skador
på fötterna. Doktor SergiuBogdan Catrina belönades
för sitt arbete med att hitta botemedel för detta. Om

Kursdeltagare som fått en brosch; Anna Bond, Eva Eriksson,
Ewa Scholz, Susanne Junered med kursledaren Ulla Holm.

Sergiu-Bogdan Catrina.

PD-patienterna är mest nöjda
I Läkartidningen, nr 5 2005 vol 112, refererar Sunna
Snaedal Jonsdottir, Peter Stenvinkel och Peter Bárány,
samtliga läkare från njurmedicinska kliniken, Karolinska Universitetesjukhuset Huddinge, till en studie publicerad i JAMA 2004. Den handlar om hur nöjda patienterna är med sin dialysbehandling. PD-patienterna är mest
nöjda och det är ﬂera faktorer som påverkar detta, bland
annat kontakten med personalen och tillgängligheten
i akuta situationer. De var också mycket mera tillfreds
med den information som de fått om sin dialysbehandling, och författarna pekar också på betydelsen av tidig
och väl avvägd dialysinformation. Eftersom PD är den billigaste behandlingen borde den jämte olika former av
själv- och hem-HD var det självklara första valet även för
svenska patienter.

Avslutning i Njurmedicin för
sjuksköterskor, 20 poäng
Ytterligare 22 sjuksköterskor har avslutat kursen
Njurmedicin för sjuksköterskor, 20 poäng, en fristående kurs på Karolinska Institutet, Institutionen för
klinisk vetenskap. Kursen
Examensarbeten redovisades.
genomförs i nära samarbete med njurmedicinska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Även denna gång var SNSF:s representant Anette Gullberg med och delade ut broscher.
Både kursdeltagare och kursledarna beklagar att inte
Karolinska Institutet har anslagit medel till en ny kurs
hösten 2005. Utvärderingen från den nyss avslutade kursen beskriver behovet av en fortsättning för ﬂer kurser.
En av kursdeltagarna skriver: »Det känns som vi blivit så
duktiga, hoppas vi får användning av all kunskap«.
Ulla Holm, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Landstingen tar ut överpriser för gästdialys
Riksförbundet för Njursjuka, RNj, har i en skrivelse till
Landstingsförbundet påtalat att sjukvårdshuvudmännen debiterar kraftiga »överpriser« för gästdialys. Avgiften som debiteras patientens hemlandsting står inte i
proportion till den verkliga kostnaden menar RNj. I de
allra ﬂesta fall utnyttjas beﬁntlig ledig kapacitet och avgiften blir då en ren marginalintäkt för sjukvårdshuvudmannen.
Landstingens avgifter för gästdialys är i många fall mer
än dubbelt så höga i jämförelse med de avgifter som avtalats med de privata vårdgivare som driver dialysverk-
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samhet på sex orter i landet. En inventering som utfördes 2003 visade att de privata vårdgivarna får ut mellan
2 250–3 300 kronor per dialysbehandling. Det som direkt
föranlett RNj:s reaktion är att Landstinget i Jönköpings
län beslutat att höja avgiften för gästdialys till 10 448 kronor. Övriga sjukvårdshuvudmän i södra Sverige tar ut cirka 5 000 kronor för en utförd gästdialysbehandling.
Landstingens oskäligt höga avgifter för gästdialys utgör ett allvarligt hot mot dialyspatienternas möjligheter
att leva ett fritt och rörligt liv med full delaktighet i samhället påpekar RNj i skrivelsen till Landstingsförbundet.
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Hemodialys orsakar
förlust av antioxidanter

Tidig upptäckt och behandling av mindre
njurskador reducerar
njur- och hjärtsjukdomar samt diabetes. Den
17 november gick The
International Society of
Nephrology, ISN, ut med
en generell rekommendation till världens länder att snarast överväga
att införa förebyggande
ISN vill reducera njurskador.
testning av albuminuri.
Ett sådant test i kombination med påföljande behandling
– för att motverka fortsatt försämring av njurfunktion –
kan bidra till att minska antalet njursjuka, hjärtsjuka
och diabetiker. Sjukvårdskostnaden, som dessa sjukdomar innehar, kan reduceras. Idag har cirka 1,5 miljon
människor i världen dialysbehandling eller har genomgått njurtransplantation. Siffran förväntas fördubblas
inom en 10-års period och den totala kostnaden för dessa
behandlingar kommer ha överstigit 1 trillion. Läs mer
om detta på länken: http://www.isn-online.org/site/cms/
contentviewarticle.asp?article=2219

I en artikel publicerad den
30/3-05 i Hemodialysis International av Dr Jean-Paul
Cristol med ﬂera diskuteras betydelsen av den oxidativa stressen hos hemodialyspatienter, en obalans
som kan resultera i hälsoproblem på lång sikt. Oxidativ stress, en obalans
mellan toxiska sammansättningar och försvarsmekanismer, är allmänt
förekommande under dialysprocessen och har satts
i samband med en mängd
skadliga komplikationer
för patienter med kronisk
njursvikt. Många patienter med terminal njursvikt
och hemodialyspatienter
har ett tillstånd av kronisk
inﬂammation som orsa-

SCIENCE PHOTO LIBRARY

Ett enkelt albumintest
kan reducera njurskador

kas av dialysprocessen och
som i sin tur ökar denna
obalans. Obalansen orsakas av brist på antioxidanter som kan bekämpa toxinerna. Detta tillstånd har
ett starkt samband med
komplikationer på lång
sikt såsom hjärt-kärlsjukdom, malnutrition och förkortad överlevnad. Genom
en förbättrad biokompabilitet i hemodialyssystemen
kan balansen återskapas.
Behandling med statiner
och antioxidantersättning
är också möjliga lösningar. Korrigering av denna
obalans är nödvändig för
att på lång sikt förebygga
komplikationer hos dialyspatienter.

EDTNA/ERCA konferens i Wien 10–13 september 2005
»Bridging the gap beetween patient and technology« är
temat för årets konferens, och nytt för året är att ITNS (International Transplant Nurses« Society) har påbörjat ett
samarbete med EDTNA/ERCA.
ITNS kommer i första hand att arbeta tillsammans med
transplantationsgruppen inom föreningen, och målet är
att ge bättre utbildningsmöjligheter för medlemmar i
båda föreningarna. Ett gemensamt endagars symposium
kommer att hållas i Wien.
Även i år ges möjlighet till ett begränsat antal deltagare att besöka någon av Wiens dialysavdelningar.
Glöm inte att besöka EDTNA/ERCA’s hemsida! Gå in på
www.edtna-erca.org, klicka vidare på »Education Board«,
sedan vidare till »Projects« och vidare till »on-line Modules«. Här ﬁnns mycket intressant att läsa, och även förslag
på extra litteratur.
Ni kan även bli medlemmar i Journal Club, helt kostnadsfritt. Gå in på www.etna-erca.org klicka på Journal
Club och vidare på »subscribe«. Det som behövs är till-
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gång till en e-mailadress och kunskaper i det engelska
språket. Syftet med Journal Club är att ha ett forum för
multidisciplinära diskussioner som kan öka vår kunskap
inom olika områden. Antingen kan man själv delta i diskussionerna eller också läsa vad andra tycker och tänker.
Mellan 4–5 diskussioner äger rum per år. Detta forum är
öppet för alla som arbetar inom njursjukvården över hela
världen och man behöver inte vara medlem i EDTNA/ERCA
för att vara med i Journal Club. Några exempel på ämnen
som har diskuterats:
• Technology advances in renal care
• Should dialysis machines be disinfected beetween
patients’ shifts?
• Iron management i Renal Failure patients – How to
achieve the best results?
• Vascular Access – A role for a renal nurse linician
Vi ses i Wien!
Eva-Lena Nilsson, Keymember EDTNA/ERCA
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Samarbete och nytänkande är
nyckelord för den nye verksamhetschefen för medicinklinikerna vid länssjukhuset Ryhov i
Jönköping. Staffan Schöns programförklaring innehåller både
ett utvecklat teamarbete mellan
vårdavdelning, mottagning och
dialys och en utvecklad pedagogik i ett mer jämlikt samarbete
med patienten.
Som chef har han ambitionen
att bidra till ett klimat där goda
idéer tas tillvara. Som politiker
arbetar han för ﬂer alternativa
driftsformer i vården.

STAFFAN SCHÖN, NY VERKSAMHETSCHEF I JÖNKÖPING:

»DET ÄR SERIÖST
ATT VARA LÄTTSAM«
Som man är klädd blir man hädd, heter det.
– Ja, visst är det så, säger Staffan Schön, det har jag sett
många gånger. Som när jag var inbjuden för att föreläsa vid
en konferens i trakten. Jag välkomnades högtidligt och bjöds
på trerätters middag vid vackert dukat bort – precis som seden bjuder. Bara ett par veckor senare var jag där igen, i samma vackra lokaler, och spelade med mina musikerkompisar.
Men då satt jag och åt i köket, på en uppochnedvänd hink. Så
DIALÄSEN 2.2005

olika kan det vara, i våra olika roller.
Han uppträder verkligen i de mest skilda skepnader, den
nye verksamhetschefen för medicinklinikerna vid länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Som musiker iklädd jeans och
orangefärgat linne, som motorcyklist i skinnställ (han kör en
Zuzuki Intruder Custom), som folkpartistisk politiker i välstruken bomullsskjorta och som njurdoktor i vit rock. Fast
den använder han inte så ofta nu för tiden. Han vill gärna ha
9

→

patientkontakt, säger han, men hittills har den mesta tiden
Varje medarbetare ska ha en chans att påverka olika begått till möten och administration.
slut. För att den kunskap som ﬁnns i organisationen ska tas
Så är det också en stor organisation han leder. Sedan den 1
tillvara, förstås. Men också för att det blir så mycket roligamars basar Staffan Schön för 320 anställda på medicinklinire att jobba då.
kerna, där njurmedicin är en av åtta sektioner. Han kommer
– Det är ett sådant ledarskap jag vill utveckla.
senast från Gambro Healthcare, där han under tre år ansva– Det ska vara högt i tak under den process som föregår
rat för företagets tre dialysavdelningar i Sverige, Park dialys
ett beslut – sedan är det acceptans som gäller. Det är då man
i Lund, Kungsdialysen i Uppsala och vid Mössebergsdialysen
kan jobba åt samma håll. När alla förstår och accepterar uppi Falköping, där han hade sitt arbetsrum.
satta mål.
Med sig i bagaget har han en mängd idéer – om samarbete
Han är noga med att påpeka att det inte är han själv som
med och kring patienten, till exempel, och om ledarskap.
ska formulera målsättningarna, att det arbetet framför allt
Han har ambitionen att så fort som möjligt lära känna varsker på sektionerna.
je medarbetare. Filosoﬁn är att varje
– Men jag tänker använda min makt
person ska synas – det är viktigt för
för att skapa möjligheter att genomfö» Filosoﬁn är att varje persamhörigheten och samarbetet. Det
ra dem.
son ska synas – det är viktigt
var därför han bad alla medarbetare
Han uppfattas som snäll, säger han.
för samhörigheten och samatt skriva och berätta om sig själva –
Men
försäkrar att det inte hindrar hoarbetet. «
han har verkligen hunnit läsa alla benom från att fatta obehagliga beslut när
rättelserna och samlat dem i pärmar
det krävs.
i sitt arbetsrum. Och det är därför han började sitt nya jobb
med att besöka alla åtta sektionerna. Introduktionen var inte
Staffan Schön siktar på en integrering av njursjukvården,
av det högtravande slaget – han höll ett specialskrivet kåseri
för att underlätta och utöka samarbetet mellan mottagning,
på varje enhet, utifrån vissa aktuella nyckelbegrepp.
vårdavdelning och dialys.
– Så tänker jag inom alla områdena. Jag vill få till stånd ett
De stora målen, de som handlar om kontinuerlig förbättutökat team-tänkande, utan att för den skull bygga upp nya
ring av njursjukas överlevnad och livskvalitet, och framför
staket mellan de olika enheterna.
allt om att fördröja uremin med rätt omhändertagande, är
Han vill också ge pedagogiken en större roll i vården,
det inte så svårt att enas om. Det är svårare att hitta ett ge– Vi har mycket att vinna på att patienten får ökad kunskap
mensamt svar på frågan hur man gör.
om sin sjukdom – och kan fatta medvetna beslut om hur de
– Det är viktig uppgift för mig som ledare att lyssna till olivill att vården ska se ut. Och då menar jag verkligen kunskap,
ka initiativ och fånga upp idéer, säger han. Det får man inte
inte ytlig information.
vara rädd för.
– Det ställer stora krav på vår kunskap, men också på ett

Mest möten och administration – men här är Staffan på hemodialysavdelningen med Kenneth
Flodin, Elisabeth Blidberg, Nasrin Tobafard och Carina Wallengren.
10

Staffan: Chef, musiker, förälder, mc-förare och politiker.
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förhållningssätt som innebär att vi ser patienten som en jämlik samarbetspartner.
Hans käpphästar är välkända, de handlar mycket om kost
och motion.
– I Falköping ﬁnns ett litet gym på vägen in till behandlingsrummen. Där beordras alla dialyspatienter upp på motionscyklarna före behandlingen.
– Det är härligt att se hur entusiastiska 83–84-åringar kämpar på.
Staffan Schön ansvarar för socialstyrelsens uremiregister,
Svenskt register för aktiv uremivård, och sitter i styrgruppen
för SDDB, Svensk dialysdatabas – och han är bekymrad över
den statistik som visar att överlevnaden för dialyspatienterna är långt under den förväntade. Samtidigt gläds han åt att
det faktiskt blir bättre för varje år.
I de här registren ﬁnns statistik över olika behandlingssätt.
– Det ser väldigt olika ut på olika ställen i landet. Mycket
handlar om lokalt tyckande och traditioner.
Men något register som visar vilka behandlingar som ger
de bästa resultaten ﬁnns ännu inte.
– Det är svårt att göra sådana studier tillräckligt bra.
– Själv anser jag att vi ofta är lite för snabba och för kategoriska när vi väljer mellan PD och HD. Att det går lite på rutin. Jag har, som kliniker, en känsla av att det är bra att börja
med PD och sedan gå över till HD.
– Framför allt måste vi tänka mycket mer individuellt.
Spelning på Sir Simon’s i Jönköping.
Staffan Schöns engagemang för vården slutar inte när han
lämnar sjukhuset efter en arbetsdag. Sedan tjugo år tillbaka
över hur enkelt det är att få tag i honom. Han svarar själv, och
arbetar han också för att påverka från det andra hållet, som
han gör det ofta – och det är ett arbetssätt som han har med
politiker. Han har ﬂera förtroendeuppdrag för folkpartiet,
sig från sitt tidigare jobb. »Ja, jag sitter i möte«, kan han svabland annat som landstingsfullmäktige och som ledamot i
ra på frågan om han är upptagen, »men när gör jag inte det?
hälso- och sjukvårdsutskottet.
Vi klarar av detta snabbt och nu«.
– Jönköping är en säregen stad, säger han. Det ﬁnns en opti– Att göra sig svårtillgänglig tjänar ingenting till, säger
mism i den här trakten, det är ett initiativrikt folk, som tar sig
han. Det här är ett mer kostnadseffektivt sätt att jobba.
fram för egen maskin. Men inom hälso- och sjukvården syns
Så har han heller inte en drös med telefonlappar att beta av
mycket lite av den entreprenörsandan.
i slutet av dagen. De ﬂesta ärendena är
Jag skulle vilja se mer privata initiativ.
avklarade. Han kan åka hem i rimlig
» När man jobbar privat mås– Fler alternativa vårdgivare kan ge en
tid och laga middag åt familjen, huste man vara öppen för nya
win-win-win-situation, säger han. Det är
tru och två döttrar. Han hinner ta en
idéer, det är en överlevnadstill fördel såväl för patienter och persokvällstur på hojen. Eller åka iväg med
fråga för företaget.«
nal som för samhället.
basen till källarlokalen under kompisens garage och öva med Lane, »ett
– Det är förmodligen en grov generalisering – men jag upphalvproffsigt rockband med mogen-punk på repertoaren« inlever en attitydskillnad mellan den privata och den offentför kommande spelningar, kanske på puben Sir Simons i cenliga vården. Det ser ut som om det är enklare att ta till sig
trala Jönköping eller på Rock Garden.
nya metoder och tankar, och som om man använder sin tid
Hur han hinner?
lite noggrannare, när man arbetar i privat regi. Kanske för
– Jag gör alltid någonting. Jag sitter sällan med händerna i
att det är närmare mellan ledning, administration och verkknät, eller dåsar framför teven. Jag använder all min tid. För
samhet.
det är en viktig och seriös del av livet, det också, säger han,
– När man jobbar privat måste man vara öppen för nya idéatt jag kan tillåta mig att vara lättsam. ■
er, det är en överlevnadsfråga för företaget.
De som söker Staffan Schön per telefon blir ofta förvånade
Text Birgitta Jakobsson Foto Jenny Lindberg
DIALÄSEN 2.2005
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ATT AVSTÅ ELLER AVSLUTA DIALYSBEHANDLINGEN

ETT ETISKT DILEMMA

ANNA SVANFELDT

Under hösten 2004 gick vi en vidareutbildning i Njurmedicin 10 poäng på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Med
hjälp av litteraturstudier gjorde vi ett fördjupningsarbete där vi utgick från två frågor.
– Vad känner patienterna inför tanken på att
avsluta dialysbehandling?
– Finns det något vi som personal kan göra på
avdelningen för att bättre bemöta dessa svårt sjuka och ångestfyllda patienter?

Kan strukturerade riktlinjer efter internationellt mönster ge vägledning i svåra etiska frågor? Eller är återkommande samtal
med patienter och anhöriga en framkomlig väg?
I vårt arbete som sjuksköterskor på en dialysavdelning
ställs vi dagligen inför många svåra etiska frågeställningar
när vi vårdar svårt sjuka patienter. Tankar som väcks hos oss
är bland annat: Ska alla erbjudas dialysbehandling oberoende av hur gamla eller sjuka de är?
Vilken livskvalité får dessa patienter? Förlänger man bara
lidandet? Är vi rätt personer att bestämma över liv och död?
När vi talar med sjuksköterskor och läkare märker vi att det
är många som upplever likadant.
12

Inom dialysverksamheten kan det vara svårt att både
stå nära patienterna och ha en professionell hållning. Kontakterna blir både långa och täta då vi oftast träffas tre gånger i veckan. Olika läkare fattar skiftande beslut och har varit engagerade i patienten under olika skeden av vården. På
grund av detta saknar sjuksköterskan överblick över helheten och kommer då ofta med varför-frågor (1). Trots att vi
kommer patienterna så nära är det ovanligt att vi talar om
hur de vill avsluta sina liv. Studier visar att patienternas vilja om delaktighet i beslut om livsuppehållande behandling
inte är kända av personalen (2).
Kronisk njursvikt påverkar hela familjen, eftersom de anhöriga ofta tar en aktiv del i behandlingen. Det är viktigt med
ett fungerande socialt nätverk och en välfungerande hälsooch sjukvård, så att både patienten och de anhöriga kan känna sig trygga i den nyuppkomna situationen. Patienterna
upplever sig i många fall skyldiga till att de belastar sina anhöriga med sina symtom, samtidigt som de anhöriga upplever samma oro men också en frustration över att de inte kan
vara mer delaktiga i vården (3).
Vissa patienter kan ge olika signaler om hur en framtida
sjukdomssituation ska gestalta sig. Personalen kan ha svårt
DIALÄSEN 2.2005

att tolka patientens önskningar. Äldre människor kan ha andra förväntningar på livet än vad
yngre har. De äldre tycker att möjligheten till dialys är något positivt och en bonus i livet, för att
förlänga ett redan innehållsrikt liv (4,5). Majoriteten av
de njursjuka patienterna tycker att de har en acceptabel
livskvalité och vill fortsätta med dialysbehandling. En fransk
studie visade att av 107 tillfrågade patienter var det endast
sex som avstod från erbjuden dialysbehandling. Cohen et al
(6) visade på att de ﬂesta dialyspatienter aldrig övervägt tanken på att avstå från behandling. Lewinsky (7) skriver att livskvalitén för dialyspatienter är något lägre än för friska personer. De ﬂesta njursjuka människor föredrar ändå behandling
framför att avsluta sina liv.
Patienterna bör också veta att oavsett
beslut om vilken behandling han/hon väljer, så kommer de att mötas av kompetent
personal som ger stöd och arbetar för att
ge bästa möjliga vård. Beslut bör tas av patienten och dennes anhöriga utifrån lämplig information om olika behandlingsmöjligheter och förväntade resultat (6).

Man kan hitta likheter i den palliativa vården av njursjuka patienter och patienter med terminal cancersjukdom. Det
krävs mycket respekt av vårdpersonal i bemötandet av dessa
patienter så att de kan känna sig delaktiga och kan få bli vårdade som de själva vill. Vård av patienter i livets slutskede
kräver resurser och kompetens samt ett utvecklat samarbete mellan olika vårdgivare (9). Det är viktigt att man samordnar hemtjänst, anhöriga och distriktsjuksköterskor. Många vill dö hemma och
» Att känna till vad som
man måste uppfylla denna önskan, om
händer om man avslutar
man kan.
dialysbehandlingen kan

för många patienter
upplevas som lättnad.«

I många artiklar påtalades betydelsen av att använda dokument som bygger på s.k. guidelines, riktlinjer, där patienten
tillsammans med behandlade personal gör upp hur behandlingen ska vara i livets slutskede. RPA (Renal Physicians Association) och ASN (American Society of Nephrology) har utarbetat en Clinical Practice Guideline (8). Denna ska ses som
ett strukturerat arbetsredskap, och bör användas individuellt för varje patient. Ett sådant dokument skulle säkert underlätta mycket för personalen.
Vi tror att det är viktigt att dessa frågor diskuteras innan
patienten hamnar i ett terminalt tillstånd, så att alla vet vad
patienten vill. Ett inledande samtal med patient och anhöriga för att få veta vad de förväntar sig av vården och i ett tidigt skede ge patienten en sanningsenlig bild av situationen

Referenser:
1. Forslind E. Att slippa behandling kan vara ett värdigt slut. Vårdfacket 1999; (11):44-46.
2. Svantesson M. Skiljer sig läkares och sjuksköterskors åsikter
angående livsuppehållande behandling? – En vårdavdelningsstudie. Dialäsen 2004;(2): 38-39.
3. Lidell E. Omvårdnad vid långvariga sjukdomstillstånd. Upplaga:
1. Lund: Studentlitteratur. 2002.
4. Aurell M, red. Njurmedicin. 1 uppl. Stockholm. Liber AB; 1997.
5. Ashwanden C. The care of the elderly renal patient. EDTNA/
ERCA JOURNAL 2000 XXVI 3.
6. Biesen W, Lameire N, Veys N, Vanderhaegen B. From curing to
caring: one character change makes a world of difference. Issu-
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är viktigt. Med patienter som haft dialys länge bör det föras
en diskussion upprepade gånger om dialysbehandlingen för
att få veta deras åsikter om att avsluta dialys när det blir aktuellt. Att känna till vad som händer om man avslutar dialysbehandlingen kan för många patienter upplevas som lättnad.
Liksom att man kan få hjälp om situationen skulle bli för ansträngd med exempelvis andningssvårigheter. (6).

Att föreslå någon att avstå dialysbehandling är ingen självklarhet. Det är ett
etiskt dilemma med många frågor och det
är svårt att säga vad som är rätt eller fel. Vårdpersonal har olika syn på liv och död, men det är viktigt att vårdpersonal vågar diskutera dessa frågor.
Artiklarna har visat på betydelsen att arbeta utifrån gemensamma riktlinjer, vilket var något helt nytt för oss när
det gäller etiska frågor runt patienten. Vi tror att sådana kan
vara till stöd för oss och är förvånade över att de inte är mer
känt ute i verksamheten. Vi ser fram emot att presentera detta arbete på vår arbetsplats och väcka ett intresse så att vi i
framtiden ska kunna arbeta utifrån något liknande. ■

Text Karin Albinsson och Annika Bergman, sjuksköterskor på Dialysavdelning 41, NÄL Trollhättan. annika.bergman@vgregion.se

es related to withholding/withdrawing renal replacement therapy
(RRT) from patients with important co-morbidities. Nephrol Dial
Transplant 2004; 19 (3): 536-40.
7. Norman G, Levinsky MD. Too Many patients Who Are Too Sick
to Beneﬁn Start Chronic Dialysis. Nephrologists Need to Learn
to “Just say No«. American Journal of Kidney Diseases. 2003;41
(4):723-32.
8. Renal Physicians Association (RPA), American Society of Nephrology (ASN). Clinical Practice Guidelines. CD&N Editors 2000.
Google www.kidney.com
9. Svensk sjuksköterskeförening SSF och Spri. Det goda valet –
prioriteringar i omvårdnad. Stockholm: Spris förlag 1998:(5).
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MTF-D

Säkerhetsklassning
vid hemodialys
Att koppla en extra jordsladd till dialyspparaten när
Egentligen borde man använda en CF-märkt dialysappapatienten har en central dialyskateter har inte slagit igerat, men sådana ﬁnns inte på marknaden. I Sverige har det
nom i de Nordiska länderna. Kontrollen av läckströmmar
inte blivit någon rutin att koppla in den extra jordsladden
är tillräcklig.
eftersom våra elektriska installationer i väggen inte är förPå ingenjörernas möte vid Nordiatranskongressen i
beredda för denna funktion. När man kör dialys med CDK
Tönsberg höll Atle Abreekk från sjukhuset i Buskerud ett
får endast CF-märkt medicinteknisk utrustning ﬁnnas i
intressant föredrag om vad dialysstandarden säger om dipatientens närområde som är 1,5 m från patienten.
alys med central venkateter, eller som vi säger- CDK.
På hemsidan www.mtfd.se ﬁnns Atles powerpointpreUtrustningar på sjukhus har olika säkerhetsklassning
sentation, och även en reseberättelse från Tönsberg.
beroende på om de används hjärtnära eller inte. Hemodialysapparater har den lägsta klassningEn annan föreläsare på kongressen
» I Sverige har det inte
en kallad B. Nästa klass är BF. Den högsta
var Jan-Olav Høgvendt från Rikshospiblivit någon rutin att
klassningen är CF. Excempel på CF (Cartalet som talade om mobiltelefoni och
koppla in den extra
diac ﬂoating) utrustning är EKG och patrådlösa förbindelser på sjukhus. Många
jordsladden… «
cemaker.
lättar idag på mobiltelefonförbudet med
Klassningen styrs av hur höga läckutgångspunkt från att moderna mobilteströmmar man tillåter. Hjärtnära läcklefoner stör mindre och att dagens medströmmar kan störa hjärtrytmen. Läckicintekniska utrustning har ett bättströmmar är en oväntad ström som
re skydd mot störning. Det är dock inte
kommer från nätspänningen eller från
alltid så enkelt, eftersom moderna moandra apparater genom eller över isobiltelefoner ökar uteffekten då mottaglationen till jord. Dialysapparaten har
ningen är sämre och då kan störa mer än
Tönsberg
normalt ingen elektrisk kontakt med
väntat. På Rikshospitalet har man gjort
Uppskattade
människan
kostnader
som är kopplad
för
till den, men kan i princip jortester på helt nya sprutpumpar och visat att de störs av moen da
HHD-patient
patienten om
på KS
han
är eller
ca hon får ström genom kroppen
biltelefoner. Man bedömer dock att risken är relativt liten
195från
000 kr/år/pat
en annanberäknat
apparatpåt.ex. en trasig läslampa. Blod i sig
för att det ska innebära någon fara för patient. Det som
femleder
behandlingar/vecka
ström ganska bra.
(för-Per Jonsson; Umeå gjorde 2000 en
händer är att den störda utrustningen larmar och stoppar
brukningsmaterial
studie om läckströmmar
med trans- i dialysapparater.
innan något allvarligt händer. På Rikshospitalet har man
porter ingår). För hembesök,
ett liberalt förhållningssätt till att använda mobiltelefoner,
ronder,
Det blodprover,
kan bli för
vattenprover,
höga läckströmmar i dialysapparaten
generellt har man satt ett säkerhetsavstånd på 1 m, vilket
tillgänglighet
om skyddsjordledaren
på mobil och teki nätsladden går av. Det kallas för
även gäller dialysavdelningen ■
niskförsta
service
feltillkommer
i den medicintekniska
30 000
värden, men första fel
Text Gunnar Malmström, Danderyds sjukhus och Maria Ståhl, Örnsköldsviks
kr/år/pat.
skall inte
Totalkostnaden
innebära fara
blirför
då patienten. Om man har en CDK
sjukhus. Ordförande respektive sekreterare i Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik-dialys.
ca 225
(hjärtnära)
000 kr/år/patient.
ﬁnns större
(Där-risk att dessa läckströmmar stör
utöver
hjärtrytmen.
tillkommer kostnaden
Därför har dialysstandarden SSEN 601-1-16
MTF-Ds Årsmöte hålls på Vårmötet i Linköping 30–31
för tillägget
maskininstallation
att mani skall
hemmet
koppla en extra jordsladd till diamaj. Motioner skickas in senast den 15 maj. Läs mer om
– som
lysapparaten
betalas av kommunen
då man använder CDK. När man köper en ny
föreningen på www.mtfd.se
(~10
dialysapparat
000–20 000 kr),
fårinvestering
man en extra jordsladd medlevererad.
för maskin och vattenrening på
DIALÄSEN 2.2005
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ANNA SVANFELDT

Var beredd
på att patienten
inte förstår dig
Patienter som drabbats av kronisk njursjukdom har ett
stort behov av undervisning, speciellt då de skall starta
dialysbehandling. Studien fokuserade på patienternas
behov av undervisning och hur undervisningen inför
dialysbehandling uppfattas.
Arbetet genomfördes på en njurmedicinsk vårdenhet vid
ett sjukhus i Västra Götaland. Där har man utarbetat ett PM
som grund för information och undervisning, vilket ytterst
syftar till att ge trygghet och säkra delaktighet i behandlingen. Ett av de största problemen inom vården, liksom
inom utbildningssektorn, är enligt Sjöström och Dahlgren
(2002) att människor har olika erfarenheter samt uppfattar
sig själva och sin omgivning olika. De menar att fenomenograﬁsk forskning gör det möjligt att lyfta fram denna variation av uppfattningar, och därför valde jag denna analysmetod. Informanterna, som intervjuades, bestod av tre
kvinnor och två män. Två hade valt bloddialys och tre påsdialys och de hade haft dialysbehandling mellan tre månader och två år.
Varje intervju hade karaktären av ett samtal med öppna
frågor, med ingångsfrågan »skulle du vilja berätta för mig om
undervisningen du ﬁck innan du började din behandling …«.
Genom att ställa öppna frågor gavs patienterna större möjlighet att fritt få berätta om sina erfarenheter och bli så lite
styrda som möjligt (Kvale, 1997). Intervjuerna, som tog, cirka 60 minuter spelades in på band och skrevs ut ordagrant
(Kvale, 1997).
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Vid analys framträdde tre kvalitativt skilda uppfattningar
av fenomenet undervisning inför dialys. Inom varje uppfattning fanns ett antal kategorier som beskrivs nedan.
• Man ser det egna behovet av undervisning
• undervisningen gäller inte mig
• det är en framtidssak
• undervisningen gäller mig
Den första uppfattningen visar att det ﬁnns olika förståelse för varför man ska delta i undervisningsprogrammet. Innebörden i att undervisningen gäller inte mig uppfattas som att
jag förstår inte. Patienterna menar att undervisning om dialys kändes som att det kunde drabba mig, men det hade inte
drabbat mig. De menar att de har svårt att ta in informationen och de känner att de har svårt att koncentrera sig.
En annan beskrivningskategori var att man ser det som
en framtidssak att få dialysbehandling; man känner sig inte
sjuk eller man har vant sig vid sina symtom. När doktorn
nämner om undervisningsprogrammet så går man dit för att
»han tyckte att jag behövde gå den där…«.
I den sista beskrivningskategorin menade man att det är
DIALÄSEN 2.2005
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viktigt att få kunskap om vad dialys handlar om, eftersom det
gäller att sätta sig in i sin nya situation som dialyspatient. Patienterna ansåg att det handlade om dem själva och ingen annan. Dialysbehandling var dessutom den enda möjligheten
att överhuvudtaget leva och därför kände de ett ansvar för att
vara kunniga inför det som väntade. Det visar följande citat.
Jag tänkte att det är ju bra att få gå på den… och få sätta
sig in i vad det handlar om… det här är ju enda chansen jag
har att leva…
Det andra och det tredje påståendet beskriver vad man
uppfattade under själva undervisningen och hur man sedan
ansåg att den stämde överens med hur det sedan blev. Dessa
uppfattningar är kvalitativt skilda från varandra.
• Man lär sig att aktivt integrera dialysbehandling i det
dagliga livet
• värdering av dialysens effekter på det dagliga livet
• möjlighet till självständighet och normalitet
• förväntningarna infriades, välbeﬁnnande

Dom förklarade det här… hur det renar och så… men jag
förstod inte någonting… dom såg så pigga och glada ut…så
jag tog det inte med någon förskräckelse…
Denna uppfattning är alltså kvalitativt skild från föregående. Patienterna menar att dialysens effekter på det allmänna
välbeﬁnnandet gav förhoppningar om att orka kunna gå till
jobbet, att bli såsom frisk.
Det var ett bakslag… för jag tänkte att nu när jag får dialys
så blir jag pigg och kan jobba som vanligt…
Innebörden av att känna sig fri betyder att hålla dialysen
ifrån sig de dagar man inte har dialys. Patienterna vill med
andra ord ha fria dagar. De vill även slippa institutionalisera
hemmet med en mängd »sterila saker«; hemmet ska vara en
frizon. Man uttrycker även ett stort behov av trygghet. Dessa
patienter anger illabeﬁnnande och förlust av sitt sociala närverk. Det sociala livet och arbetslivet som de trodde sig orka
med, orkar de inte. De känner sig istället drabbade av allt
och jagade.
Man är drabbad av allt liksom… ja, det är inget liv… det
känner jag… det känns inte som ett liv… det känns som att
överleva…

I denna uppfattning är den gemensamma nämnaren att patienterna försöker
Resultatet visar att det inte har nå» Patienterna såg också en
hitta en balans mellan livet och dialysen.
gon betydelse hur patienter uppfattar
möjlighet till självständigMan är uppmärksam på dialysens effekter
sitt behov av undervisning och hur de
het och normalitet beropå det dagliga livet; både det rent praktissedan uppfattar själva undervisningen
ende på vilken dialysmeka och det enkla i proceduren. De vill leva
inför dialys. Däremot har uppfattningtod de valde. «
ett så normalt liv med så lite störningarna av undervisningen betydelse för
ar som möjligt. Då ﬁck jag ju inte arbeta
hur man sedan upplever sin situation
med den armen…jag vill ju gärna vara ute i skogen«. Patiennär man väl startat dialysbehandling.
terna såg också en möjlighet till självständighet och normaDet betyder att sjuksköterskor bör vara medvetna om de valitet beroende på vilken dialysmetod de valde. Att vara självrierande utgångspunkter som patienter har. De kan uppleva
ständig menar man även är viktigt för de anhöriga.
kaos, men de kan också uppfatta sitt behov av undervisning
Patienterna menade att det tog tid för kroppen att vänja sig
för att överhuvudtaget leva. Eftersom denna spännvidd av
vid dialysen. Man har symtom som trötthet och klåda men utuppfattningar ﬁnns är det viktigt att man börjar där patientrycker att de accepterar att leva med dessa besvär. Det fanns
terna beﬁnner sig och skapar en miljö som gör det möjligt att
ingen förväntan om dramatisk förbättring då man väl starupptäcka vad och hur patienter uppfattar. Alla är människor
tade i dialys. Ibland mådde man till och med bättre än förmed egna erfarenheter och unika historier och ska därför resväntat.
pekteras som unika individer.
Har aldrig varit så pigg… så det har nog blivit bättre… än
Hines et al. (2001) studie visade dessutom att det ﬁnns en
vad jag trodde att det skulle bli…
signiﬁkant skillnad mellan vad sjuksköterskor tror att patienter vill ha kunskap om och vad patienter anser vara vik• Man lär sig att inordna sig i dialysbehandling för att övertigt. Denna kunskap betonar hur viktigt det är att lyssna och
leva
känna in vad just den unika patienten önskar och vilken kun• förväntningar på dialysens effekter på det allmänna välskap han behöver inför dialysbehandlingen, det skulle kunna
beﬁnnandet
förhindra att någon deltar i undervisningen utan att egentli• möjlighet till trygghet och känsla av frihet
gen förstå att det gäller dem. ■
• förväntningarna infriades inte, illabeﬁnnande
Uppfattningen man lär sig att inordna sig i dialysbehandling för att överleva innebär att patienterna är uppmärksamma på hur andra patienter med dialys ser ut att må och inte
hur dialysen praktiskt går till. Det praktiska är av underordnad betydelse vilket visar sig i följande citat:
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Text Gunilla Lundmark, nefrologsjuksköterska. Dialysmottagningen i Skövde. Fil.kand i
omvårdnad. Uppsatsen går att beställa kostnadsfritt kontakta: g.lundmark@swipnet.se
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»Mycket mer
motiverade«
VIKTIGASTE RESULTATET
AV NY UTBILDNINGSMODELL

30 och 84 år gamla, och deras kreatininclearance låg på mellan 9 och 35 ml/min.
Tjugo patienter och tio närstående besvarade utvärderingsenkäten, i vilken deltagarna ombads värdera olika aspekter på en skala från 1 till 5. Sammanfattningen av resultaten nedan (medianvärdena) avser dels manualen och dels
gruppsamtalen.
60 % hade läst hela manualen och alla hade läst halva eller
mer än halva (5); texten bedömdes som mycket lätt att förstå
(5); det hade varit mycket lärorikt att läsa materialet (5); omfattningen av manualen var »lagom« (3); man hade haft och
kommer att ha stor nytta av manualen (5) och efter läsningen kände man sig mycket mer motiverad att genomföra sin
del av behandlingen (5).

Mycket mer motiverade att genomföra sin
del av behandlingen – det var det kanske
viktigaste resultatet av en interaktiv modell för utbildning av njursviktiga patienter och deras närstående, som prövades
under hösten 2004 på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Modellen beskrevs i artikeln »Lära ut eller lära in – ett
viktigt val i vården« i nummer 4/2004 av
Dialäsen. Här redovisas nu resultaten av
den utvärdering, som den njurmedicinska
kliniken utförde genom en enkät till deltagarna.

Totalt deltog 29 patienter och 21 närstående, uppdelade
på fyra grupper om 12-15 deltagare. Patienterna var mellan
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Gruppsamtalen var mycket lärorika och motsvarade förväntningarna (5); öppenheten i samtalen var mycket bra (5)
och det var lätt att prata i gruppen (4); man saknade i huvudsak inte föreläsningar (2); man ﬁck bra svar på sina viktigaste frågor (4); tiden för samtalen var lagom (3) och efter gruppsamtalen kände man sig mer motiverad att genomföra sin
del av behandlingen (4).
Att få tala med andra i samma situation och lära av varandra var viktigt, och önskemål om att få fortsätta att träffas i
gruppen framkom. En vanlig kommentar var att man skulle
ha fått manualen och fått delta i gruppsamtalen mycket tidigare i sjukdomsförloppet. Det som bedömdes som svårast var i samtliga grupper kosten (låg-protein och hög-energi). ■
JIMMY WAHLSTEDT

Manualen i egenvård för njursviktiga, »Livet med njursvikt«, innehåller det mesta en individ med nedsatt njurfunktion behöver veta för att förstå och vara motiverad att genomföra sin del av den konserverande behandlingen. Målen är att
rädda det som räddas kan, att bromsa eller kanske till och
med stoppa försämringen samt att hindra eller lindra riskerna för komplikationer och symtom. Patienter och närstående
kan studera manualen efter egna behov, i sin egen takt och
över lång tid. De patienter, som remitterades för utbildning,
ﬁck ett exemplar av »Livet med njursvikt« tillsammans med
en inbjudan till njursviktskurs.
Med manualen som faktabank kunde kurstiden – två tretimmarspass med en veckas mellanrum – ägnas åt öppna diskussioner i grupp, ledda av en sjuksköterska och en njursviktig patient. Deltagarnas egna frågor och funderingar var det
som styrde diskussionen, och inga föreläsningar förekom.
Under en timme svarade en läkare på gruppens frågor.

Text Per Åke Zillén. pazillen@telia.com
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Spännande seminarium
FÖR PATIENTER OCH PERSONAL PÅ DANDERYDS SJUKHUS

HENRIK FAHLANDER

Njurmedicinska kliniken på Danderyds
sjukhus inbjöd den 10 februari 2005 till ett
seminarium med rubriken Aktivitet och
Nutrition. Utbildningsdagen hade initierats
i samarbete med Patientrådet som består
av dialysklinikens patienter, och inbjudna
var patienter och anställda vid kliniken.
Chefstandläkare Royne Thorman från Medicinsk Tandvård
vid Danderyds sjukhus inledde dagen. Han och hans kollegor
är specialiserade på den problematik som ﬁnns i samband
med sjukdom. Vid njursjukdom utreder han om det ﬁnns speciella behov och ger utbildning i egenvård, så att man kan sköta sin tandvård på bästa sätt och undvika framtida problem.
Forskning är också ett angeläget inslag i verksamheten.
I takt med att njursjukdomen framskrider sker en förändring i salivkörtlarna. Det uppstår en brist på saliv, vilket ger
muntorrhet, och även smakupplevelserna kan förändras.
Men även mediciner kan bidra till muntorrhet. Dessa problem blir vanligtvis större under hemodialysbehandlingen.
Faktorer som man själv kan påverka för att hålla munnen
frisk är att sköta sin munhygien, undvika att äta stora mängder kolhydrater och avstå från tobak.
Vad gör man då för att reducera muntorrheten? Royne Thorman gav förslag på saliversättande preparat för förskrivning men
även receptfria varianter. Man
kan också smörja munnen inför
natten med sesam- eller linfröolja. Dessutom är ﬂuoranvändning
att rekommendera.
Det är viktigt att undvika inﬂammationer i munhålan, vilket
är extra besvärligt eftersom de
Royne Thorman berättade
inte känns. Personer som planeom hur man som njursjuk
ras för njurtransplantation och i
skall sköta sin tandvård.
samband därmed blir remitterade till tandläkare kan genom tandläkaren ansöka om kostnadsreduktion för utredning och infektionssanering. Hur
ofta ska man då gå till tandläkaren? Royne Thorman rekommenderade två gånger per år och gärna ett besök hos tandhygienisten däremellan.
Dietist Karin Granehult talade om nutrition och malnutrition. Malnutrition leder till trötthet, depression, minskad
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Vid njursjukdom sker förändringar i munhålan och
regelbundna kontroller
hos tandläkaren rekommenderas.

muskelstyrka, försämrat immunförsvar och därmed också
ökat behov av sjukhusvård. Människans energibehov sjunker redan vid 30-års ålder, men påverkas också av könstillhörighet, aktivitet, sjukdom och hormoner. Energibalans är
viktigt, det vill säga att göra av med lika mycket energi som
man tillför genom maten. Ungefär 2 000 kalorier per dag behöver en vuxen person. Vid njursvikt är det risk för ett sämre näringsintag och då kan näringsdrycker som förskrivs av
en dietist vara en god hjälp. Ett ofta använt begrepp är BMI
(Body Mass Index), där ett mått mellan 19-25 visar på en acceptabel vikt.
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Spännande present måntro? Anders Danielsson, Karin Granehult
och Susanne Heiwe.

Vid normal urinproduktion kan man dricka när man är
törstig, oftast 1–2 liter per dygn, men vid anuri maximalt en
liter. I Sverige har vi en tendens att äta alltför stora mängder
salt. Ett tips till den som är njursjuk är naturligtvis att minska på saltet eftersom man blir törstig. Färska örter kan vara
ett bättre val av smakförhöjare. Dietistens råd vid njursvikt
är att behålla normal kroppsvikt, balansera intag av vätska
och mineraler, och använda näringsdrycker.
Med stor entusiasm talade Susanne Heiwe, leg sjukgymnast
och med. dr, om positiva effekter av fysisk träning. Vid njursjukdom och i predialysstadiet har man 70 % av normal ork.
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Motsvarande siffra i dialysbehandling är 50 % av normal ork.
Fysisk träning bör därför bli en del av vardagen då det är enklare att bibehålla kraften än att träna upp sig. Bristen på ork
beror ofta på blodbrist och muskelsvaghet.
Susanne Heiwe redde ut begreppen: Fysisk aktivitet betyder att man rör sig i det dagliga livet och det ska ske varje
dag. Fysisk träning gör man för att påverka en speciell muskel i syfte att stärka den, och det ska kännas. Träning ska helst
ske 2–3 gånger/vecka. Njurpatienter bör träna muskeluthållighet i första hand. Det gör man genom att anstränga muskeln med 50 % av vad den klarar tills man inte orkar längre.
Det ska alltid vara en vilodag mellan träningsdagarna för att
bygga upp muskulaturen igen.
När man har hemodialysbehandling rekommenderas att
man i första hand tränar en dialysfri dag, i andra hand under dialysbehandlingen, som tredje alternativ före och som
sista alternativ efter behandlingen. Det är dock alltid lönande att träna!
Vid PD-behandling kan patienten fokusera på att stärka
buk- och ryggmuskulatur. Vätskan ska tappas ur vid träning
för att få den rätta belastningen, i annat fall ﬁnns det risk
för skador.
En entusiastisk, fantastisk, hoppfull eftermiddag. ■

Text Christina Öbrink, kurator, Njurmedicinska
kliniken, Danderyds sjukhus AB,
e-post: christina.obrink@ds.se
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För att våra patienter ska må bra på längre sikt måste de hålla sitt
serumfosfat så normalt som möjligt. I en studie från Mölndals sjukhus,
framgår hur viktigt det är med riktad undervisning, som går ut på att
patienten själv ska förstå och följa ordinationerna.

HEMODIALYSPATIENTERS HYPERFOSFATEMI

EN UTMANING FÖR
tersom hyperfosfatemi är en oberoende faktor för hjärt- och
kärlsjukdom hos njursjuka bör en primär målsättning vara
att normalisera fosfatnivåerna.

Hyperfosfatemi är ett vanligt förekommande problem hos
hemodialyspatienter. Hos oss hade 69 % av våra patienter Sfosfat över 1,8 mmol/L. Eftersom förhöjda fosfatvärden ger
svåra komplikationer ville vi studera hur vi kan hjälpa våra
patienter att sänka sina fosfatvärden. Höga nivåer av fosfat är
ett stort problem i njursjukvården. Den förändrade mineralmetabolismen uppträder redan vid lätt eller måttlig njurinsufﬁciens.
Hyperfosfatemi kan medföra förkalkningar i hjärta, hjärtklaffar och stora kärl, men även sekundär hyperparatyreoidism och bensjukdom (renal osteodystroﬁ). Kärlförkalkningen uppträder i mycket yngre åldrar hos patienter med
njursjukdom jämfört med njurfriska individer. En 30-årig
dialyspatient löper samma risk att drabbas av en kardiovaskulär sjukdom eller död som en 75-årig njurfrisk person. Ef24

Två viktiga begrepp i det här sammanhanget är compliance
och concordance.
Compliance beskrivs i litteraturen som följsamhet. Det
ﬁnns studier där patienternas följsamhet till medicinering
har kartlagts och ett medeltal vid långtidsmedicinering är
ungefär 50 procents följsamhet.
Concordance har att göra med begreppet patientcentrering. Det innebär en strävan att förstå patientens tankar,
känslor och förväntningar lika väl som symtom. Ett patientcentrerat förhållningssätt innebär också att sjukvårdspersonalen är inställd på att inte styra patienten mot ett i förväg
bestämt mål, utan utgå ifrån patientens situation och tillsammans komma fram till vad som passar just den enskilda patienten. För att nå denna delaktighet i beslut måste de
två perspektiven, det professionella, och patientens/användarens perspektiv mötas.
Patientundervisningens främsta syfte kan vara att stödja
och stärka patientens kontroll, både över sin sjukdom och
över sin behandling. Det är stor skillnad att följa något som
man själv varit med och beslutat om, jämfört med om någon
annan har bestämt det. Patienten behöver både faktakunskaper om hälsofrämjande beteenden och information om kända relevanta symtom och bekräftelse att han/hon har en egen
förmåga att påverka sin hälsa. Patientundervisningen innebär inte bara att förmedla fakta, utan även en affektiv del,
som bearbetning av känslor.
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SJUKSKÖTERSKAN?
I litteraturen framkom det att dietrestriktionerna upplevdes som den svåra delen av behandlingsregimen eftersom de
inkräktade på livsstilen och förhållandet till mat. Den mat
patienterna tyckte om innehöll för mycket fosfat t.ex. choklad, cocacola, kött, ﬁsk, ägg och andra mejeriprodukter. Det
framkom att patienterna hade dåliga kunskaper om vilken
föda som innehöll för mycket fosfat. Ändå kan man säga att
de hade bättre kunskap om matrestriktionerna än om de
medicinska komplikationerna av att inte ta sin medicin.
60 % av patienterna följde inte ordinationerna av fosfatbindare eller dietrestriktionerna.
Fosfatbindarna är i sig ett problem eftersom dessa läkemedel smakar illa och tabletterna måste tas i stora kvantiteter i
samband med måltid. Hälften av patienterna glömmer att ta
sina mediciner överhuvudtaget. Endast 36 % tog sina fosfatbindare på rätt sätt.
I ett utbildningsprogram som genomfördes i Chicago ﬁck
patienterna en utbildningsbok, som innehöll metoder för att
kontrollera S-fosfat, medicinföreskrifter, kostinformation
och information om komplikationer av hyperfosfatemi. Patienterna ﬁck även en dagbok där de skulle skriva in sitt intag av fosfatbindare och fosfatvärde under tre veckor. Även
muntlig utbildning mellan sjuksköterska och patient ingick.
Det framkom att utbildningen bör vara kontinuerlig eftersom hyperfosfatemi ger komplikationer på lång sikt. Patienterna tyckte det var bra att både få ny kunskap och en repetition av gammal kunskap. Dessutom upplevde de det positivt
att förstå resonemanget bakom restriktionerna och förmågan att hålla fast vid dessa ökade
Utbildningen bör inte vara enbart muntlig utan också
skriftlig då patienterna annars lätt glömmer och missuppfattar informationen om komplikationerna. De väljer istället
att förneka eftersom denna insikt är ångestladdad.
Utbildning i nutrition bör innehålla mer än kostinformation för att patienterna ska förstå riskerna med hyperfosfatemi. Kontentan är att hjälpa patienten att se helheten.
Istället för den traditionella informationsgivningen bör fokuseringen vara att hitta bättre utbildningsmetoder för att
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motivera patienterna till bättre compliance.
Förbättrad kommunikation, en öppen diskussion och en
bra relation mellan vårdare och patient främjar god compliance. Att använda ﬁnansiella medel som stimulansåtgärd
kan vara ett sätt att få patienterna motiverade att följa ordinationerna, t.ex en tävling där patienterna får pris när de
har sänkt sitt S-Fosfat till normal nivå. Feedback är en annan
viktig faktor.
Strategier för att förbättra patienternas compliance kan
klassiﬁceras i fem punkter:
• Utbildning
• Göra upp mål och att väcka intresse
• Ha problemen under uppsikt och övervakning
• Uppmuntra patienterna
• Stödja och bekräfta.
Eftersom det ofta ﬁnns patienter med hyperfosfatemi på
hemodialysmottagningarna och högt s-Fosfat medför svåra
komplikationer för patienterna, tycker vi att det är viktigt att
lyfta fram detta problem. Vi upplever att vi som sjuksköterskor kan göra mycket på egen hand tillsammans med patienterna. Patientundervisning kan vara ett sätt för patienten att
få kontroll över sin sjukdom och sin behandling och på så sätt
själv ta ansvar för sin hälsa.
Vi ser det som en förutsättning att patienten får en helhetssyn på sin sjukdom för att förstå vikten av compliance och de
medicinska komplikationerna.
Att utgå från ett patientcentrerat förhållningssätt innebär
att inte styra patienten mot ett i förväg bestämt mål utan att
tillsammans sätta upp ett mål. Det är viktigt att ta tillvara de
egna resurserna på ett bra
sätt och att få patienterna
delaktiga i sin behandling. ■

Text Anna Wramdemark och
Mari Freidlitz, Hemodialysmottagningen, Mölndals sjukhus.
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Holland visar vägen
till bättre accessvård
Accessen – det vill säga ﬁsteln, graftet eller CDKn är patientens »livlina« och skall
därför fungera optimalt för att god dialysbehandling skall kunna genomföras. Nationella arbetsrutiner kan förbättra accessvården.
För tre år sedan var två av oss i Slovenien där den 5:e multidiciplinära »Access basic course« arrangerades av VAS (Vascular Access Society). Ett av föredragen hölls av två holländska
sjuksköterskor, Wil van der Mark och Magda van Loon. De berättade om ett projekt, som hade startat i Holland på initiativ av The Dutch Kidney Foundation. (Motsvarande Riksför-

Sjuksköterskan Ben Rooze undersöker patientens access.

bundet för Njursjuka). De ville göra en kartläggning av alla
accesser och hur man arbetar med att förebygga stenoser. Tre
accesskoordinatorer anställdes på heltid för att bara arbeta
med detta, och rutiner och PM från alla dialysenheter i hela
Holland samlades in, och med utgångspunkt från dessa och
DOQI guidlines skrev man PM som ska gälla nationellt.
Deltagarna i accessgruppen diskuterade om vi kunde göra
något liknande i Sverige, och det resulterade i att vi åkte på
en studieresa till Holland för att ta reda på hur det hade gått
med projektet. Efter mycket detektivarbete lyckades vi ﬁnna
Wil van der Mark, som samordnade studiebesöket åt oss. Vi
besökte Medisch Centrum Alkmaar, och tillbringade en förmiddag med accesskoordinator Cees Blokker, som gjorde en
mycket bra presentation av hur deras accessarbete såg ut.
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Sammanfattningsvis kan man säga att de har sex accesssjuksköterske-team på avdelningen; detta för att det alltid
ska ﬁnnas en sjuksköterska i tjänst. Teamet arbetar bl.a. som
konsulter vid accessproblem, utbildar personalen i accessvård och deltar i ronder. De träffar också predialyspatienter
när de fått sin kärlaccess för att se att den utvecklar sig som
den ska. Accessteamet träffas varje månad.
Man försöker lägga kärlaccesserna sex månader före dialysstart, så att de har tid att utvecklas och för att eventuellt
hinna vidta åtgärder innan dialysstart. Patienten träffar access-sjuksköterskan var 4–5: e vecka innan läkarbesöket för
kontroll.
Vi fick vara med på en accessrond som hålls varje vecka där
nefrolog, radiolog, kärlkirurg samt koordinator ingår. Där
diskuterades patienter med olika accessproblem och vilka åtgärder man skulle vidta. En gång om året hålls ett multidisciplinärt möte där man utvärderar sin policy och diskuterar
förbättringar.
Cees Blokker har utvecklat en metod att med ett rutsystem
kartlägga ﬁstlar och grafter. Han tar kort med digitalkamera
på ﬁsteln och lägger sedan ett rutmönster över bilden. Man
kan då exakt rita in var t.ex. ett stent sitter. Man kan även scanna in angiobilder för att se stenoser och hur kärlet såg ut innanför huden. Vi ﬁck också träffa Ben Rooze, accessjuksköterska
som ingår i teamet. Han berättade om SiteRite. De använder
sig bl.a. av den för att följa utvecklingen av nyopererade ﬁstlar
och vid stickproblem för att kunna se hur ﬁsteln ligger.
I Utrecht fanns Wil van der Mark, och vi besökte tillsammans med honom sjukhuset AZU i Utrecht, ett mycket stort
och ﬁnt sjukhus. Wil berättade om det arbete som den nationella accessgruppen hade gjort för att införa gemensamma
rutiner på alla de 52 klinikerna i Holland. Projektet startade
1998 och är nu helt genomfört. På de kliniker där accessteamet fungerar ser man en markant skillnad jämfört med tidigare på fördelningen av accesser. Andelen CDK:er har minskat och AV-ﬁstlar är nu den dominerande gruppen. Man gör
dessutom ﬂera överarmsﬁstlar idag än man gjorde innan projektet startade. ■
Text Lena Carlsson-Bjering, Eva-Lis Henriksson, Magdalena
Ivarsson, Margaretha Landh, Päivi Sjödin och Magnus Westerlund. Medlemmar i SNSF:s accessgrupp.
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SNSF

Mötet med framtiden
20 år med Svensk Nefrologsjuksköterskeförening, SNSF,
ger anledning att se både bakåt och framåt. En snabb tillbakablick och vi ser tydligt den utveckling som skett, när
det gäller teknik och säkerhet. Men hur har sjuksköterskerollen utvecklats?
En sak är säker, Sverige har aldrig haft ﬂer landstingsanställda sjuksköterskor än idag. Olika vårdtyngdsmätningar har gjorts och utifrån dessa har behovet av ﬂer sjuksköterskor påtalats.
Bemanningen på olika kliniker har jämförts i termer av
»hur många sjuksköterskor skall det vara per patient«; detta oavsett patientens behov.
Idag talar vi mer om den enskilde patientens behov och
sätter bemanningen därefter. Nya arbetsuppgifter växer
fram såsom sjuksköterskeledda njurmottagningar och
transplantations-mottagningar.
Kan vi då säga något om framtiden för nefrologsjuksköterskan och njurpatienten?
Vi talar nu ofta om aktiva patienter och »självdialys«
i alla dess former som snabbt har växt sig stort, och där

patienten verkligen är i centrum och är delaktig i sin behandling. Detta framstår som en vision men är ju dessbättre ett synbart resultat av nefrologsjuksköterskornas
arbete.
För den fortsatta utvecklingen behövs stora utbildningsinsatser inte minst inom ämnesområdet njurmedicin. Den snabba utvecklingen inom specialiteten medför
ökade krav på kvaliﬁcerad kompetens såsom till exempel
pedagogik.
Föreningens enträgna arbete med utbildningsfrågor
har hittills varit framgångsrikt.
Det är dock mycket beklagligt att den planerade 20 poängsutbildningen vid Institutionen
för Klinisk Vetenskap, Karolinska
Institutet inte blir av hösten 2005.
Här krävs ett stort engagemang från
många medlemmar för att påtala utbildningsbehovet med hopp om att
kursen kommer igång 2006. ■
Elisabeth Fransson, ordförande SNSF.

Inbjudan till

Vaskulärt access seminarium
2:a multidiciplinära mötet inom SNSF’s regi
6–7 oktober 2005
Huddinge sjukhus
Välkommen till Huddinge och SNSF’s access seminarium.
Seminariet startar klockan 9.00 med registrering och ﬁka i utställningshallen.
Föreläsningarna börjar klockan 11.00. Totalt är det ca 15 st. föreläsare inom olika specialiteter.
Ämnen som kommer att beröras är:
✱ Stickteknik.
✱ Att som patient sticka sig själv.
✱ Hur påverkas cardiac output av AV-ﬁstel/graft.
✱ Accessteamet.
✱ Hur man skapade Nationella standards i Holland.
✱ Kan det genomföras i Sverige? Paneldebatt.

Vid frågor kontakta:
Lena Carlsson-Bjering, Eksjöklinikerna
tel: 0381-355 11
lena.carlsson-bjering@ltjkpg.se

Program och anmälningsblanketter kommer att skickas ut till dialysavdelningarna i augusti.

STEFAN MELANDER

Arrangörsgruppen för Vårmötet
i Linköping 2005, Kit Matthiesen,
Marie Lindelöf-Wastesson, Annika
Eriksson, Yvonne Schander,
Helena Eriksson och Micael Gylling,
önskar varmt välkomna till några
trevliga, lärorika och förhoppningsvis soliga dagar i Linköping!

SNSF 20 år – några reﬂexioner
I år firar Svensk Nefrologsjuksköterskeförening, SNSF, 20årsjubileum. Att det blev just Linköping som får stå som värd
är inte helt utan anledning. Att det blev exakt på årsdagen av
föreningens grundande är dock en slump.
För 22 år sedan, i november 1983, hände den tragiska dialysolyckan på Linköpings dialysavdelning där tre patienter
dog, och en ensam sjuksköterska ﬁck stå ansvarig.
Med anledning av olyckan föddes idén till en dialyssjuksköterskeförening, och den 30 maj 1985 bildades Svensk Förening För Dialyssköterskor (SFFDS). Senare blev namnet SDF och
idag är förkortningen SNSF. I år uppmärksammas 20 års-jubiléet inledningsvis med dialysteknisk säkerhet. Har det skett
någon förändring under de här 20 åren? Dr Stefan Melander,
Linköping, kommer att föreläsa om medicinsk säkerhet ur
ett vårdperspektiv.
Ekonomiska åtstramningar och neddragningar ställer ökade krav på oss som arbetar inom vården. Samma jobb skall
idag göras billigare utan att kvalitén och säkerheten blir lidande. Vilka krav måste vi och våra patienter ställa på den
medicinska säkerheten vid en dialysavdelning? Vilka faktorer är särskilt viktiga och hur gör vi säkerhetstänkandet till
en naturlig del av vardagen?
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Lars Carlsson, medicintekniker från Danderyds sjukhus
ger sin syn på handhavarrollen ur ett säkerhetsperspektiv.
Standard? Andvändbarhet? Avsedd användning från företagen. Vilka visioner har vi för framtiden?
Många abstrakt har kommit in och bredden är stor bland
de vetenskapliga ämnena. Vi har försökt prioritera peritonealdialys då det varit få föreläsningar om PD de senaste åren.
Vi kommer även att få lyssna till föreläsningar om självdialys,
predialys, kost och sjukgymnastik mm. Som avrundning på
dagarna kommer Professor Stefan Einhorn att avsluta med
något som är aktuellt för alla, »Goda relationer på arbetsplatsen«.
Det är roligt att få hälsa sjuksköterskor, dietister, medicintekniker, farmaceuter, kuratorer och sjukgymnaster välkomna till Linköping för några spännande dagar. Extra roligt att
så många olika yrkesgrupper representeras då bredden på
kongressen blir stor. ■
Text Marie Lindelöv Wastesson marie.lindelof.wastesson@lio.se och
Annika Eriksson.
SNSFs Vårmöte är den 29–31:a maj i Linköping.
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OMVÅRDNADSPROGRAM VID
KRONISK NJURSVIKT
God omvårdnad av de njursjuka patienterna är bland annat beroende av en helhetssyn. Beställarkontoret Vård i Stockholm
har tagit ett viktigt initiativ.

Trötthet/orkeslöshet
Den många gånger abnorma tröttheten kan vara svår om inte
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omöjlig att helt avhjälpa. Att medicinskt korrigera blodbrist
är ett första viktigt steg i behandlingen.
Omvårdnadsmålet är att stödja patienten i egenvårdsinsatser som kan öka orken och lindra tröttheten.
Åtgärder som kan sättas in är:
På uppdrag av Beställarkontor Vård i Stockholms läns lands• Att patienten ska få information och samtalsstöd om varting har ett regionalt omvårdnadsprogram för kroniskt njurför han/hon känner trötthet och vikten av balans mellan vila
sjuka patienter tagits fram. Programmet är utarbetat av
och aktivitet. Sömnrubbningar kan exempelvis bero på inakAnnelie Magnusson, Eva Forsell och Ulla Holm, samtliga antivitet dagtid, vara relaterade till psykosociala symtom eller
ställda på Njurmedicinska kliniken vid Karolinska universiklåda nattetid, men är också ett s.k. uremiskt symtom.
tetssjukhuset. Aktuell forskning och litteratur har använts
• Att stimulera patienten till regelbunden fysisk aktivitet
när programmet har arbetats fram.
har visat sig vara ett bra medel för att ge
Ett tvärprofessionellt team arbetanökad ork, rörlighet, bättre sömn och vila
» Den medicinska behandde inom njursjukvården i Stockholm
och högre livskvalitet. Förutom informalingen ska integreras med
samt representanter för Njursjukas
tiva och stödjande samtal bör patienten
god omvårdnad och det är
förening i Stockholm med omnejd
få möjlighet att träffa en sjukgymnast i
av största vikt att hela
har granskat programmet och komsyfte att komma igång med ett individuvårdteamet runt patienten
mit med värdefulla synpunkter.
ellt anpassat träningsprogram.
samarbetar… «
Målsättningen med programmet är
För patienter med hemodialys – eller
dels att beskriva hela vårdkedjan för
peritonealdialysbehandling tas följande
en kroniskt njursjuk patient ur ett omvårdnadsperspektiv,
omvårdnadsproblem upp: access, vätskebalans, nutrition, fydels att ge god information och undervisning till patienten
sisk aktivitet/träning, bundenhet och beroende.
i syfte att stärka hans/hennes delaktighet och förmåga till
Omvårdnadsprogrammet kommer att bli en del av det
egenvård (»patient empowerment«). Den medicinska behandmedicinska vårdprogrammet för kronisk njursvikt och komlingen ska integreras med god omvårdnad och det är av störsmer att tryckas före sommaren. Därefter kan man kostnadsta vikt att hela vårdteamet runt patienten samarbetar och
fritt hämta det på följande adress: www.hsn.sll.se/mpa
samordnar sina aktiviteter.
Programmet kommer troligen att presenteras på SNSF:s
Målgrupp är framför allt hälso- och sjukvårdspersonal och
vårmöte i Linköping 2005. ■
förhoppningen är att programmet ska kunna användas som
ett redskap i det kliniska vårdarbetet. Det är uppdelat i en allmän omvårdnadsdel samt i ﬂera speciﬁka omvårdnadsområden vilka omfattas av predialys, hemodialys, peritonealdialys, transplantation och vård i livets slutskede.
Här följer ett exempel på ett omvårdnadsproblem som
Text Eva Forsell, Anneﬁnns beskrivet i den allmänna omvårdnadsdelen:
lie Magnusson och Ulla
Holm, Njurmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.
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Omtumlande!

ANNA SVANFELDT

DAGBOK FRÅN EN TRANSPLANTATION

Tisdag 2004-09-28
Tog morgontåget från Göteborg till Uppsala och var framme
strax före lunch. Efter en hamburgarmåltid tog jag bussen till
Akademiska Sjukhuset. Bussen stannade tacksamt nog precis
utanför transplantationsavdelningen och jag kom upp till avdelningen kl. 11:30. En sköterska mötte mig direkt och berättade att de just höll på att skriva in min pappa, som hade anlänt några minuter tidigare med bussen från Mora. Nu var det
min tur att bli inskriven. Sköterskan mätte längd och vikt; de
senaste åren har jag varit mellan 181 och 182 cm lång. Nu var
jag 184 cm lång. Jag har hört ﬂera gånger att man växer som
människa i samband med en donation. Kanske det …
Sköterskan kontrollerade blodtryck, tog blodprov (fem rör),
jag ﬁck »åkband« och droppnål i höger arm. Efter en stund ﬁck
jag träffa dr. Westermark som skulle assistera under operationen, och jag ﬁck bl. a. svara på frågor om mitt allmänna hälsotillstånd. Efter samtalet gick jag till rummet och det visade
sej att jag och min pappa ﬁck dela rum. När jag installerat mig
gick jag en runda på avdelningen för att titta på omgivningen.
De ﬂesta patienter var äldre och det märktes att de genomgått
någon behandling, men alla hade ett belåtet uttryck i ansiktet. Det kändes trevligt. En kille i 30-årsåldern stapplade runt
i korridorerna och man såg att han var nyopererad. Om två dagar skulle jag nog själv gå omkring på samma sätt.
32

Efter lunch följde en sköterska med mig till röntgenavdelningen, där jag ﬁck göra en hjärt/lungröntgen. Proceduren gick
väldigt smidigt. Tillbaka på avdelningen ﬁck jag träffa Dr Wadström som skulle operera mig. Han informerade mig om hela
operationen, vilka eventuella risker den innebar för mig och
min pappa. Jag ﬁck skriva under ett dokument där jag gav mitt
medgivande till att de ﬁck avlägsna min vänstra njure, att jag
var vid mina sinnens fulla bruk, att läkaren informerat mig om
vad ingreppet innebar för mig och min hälsa och alla de risker
som förelåg i samband med operationen. Jag kunde inte låta
bli att fundera på om dokumentet var utformat av en läkare eller en jurist, och om dokumentets innehåll någonsin prövats
i domstol. Jag skrev under och detta bevittnades av två sköterskor. Med en spritpenna markerade dr. Wadström på magen
där man skulle »gå in«. Han ritade också ett längre streck uppåt till höger som visar var man måste »öppna« om något gick
snett under titthåls-operationen, till exempel en större blödning. Resten av dagen kopplade vi av, pratade och läste.

Onsdag 2004-09-29
Efter frukost blev min mina ben undersökta med ultraljud.
Man ville se om det fanns risk för blodpropp. Undersökningen var en märklig upplevelse; allt på skärmen var svartvitt
utom blodet som gnistrade i blått-rött-gult. Maskinen hade
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till och med ljud och jag kunde höra hjärtslagen. Det lät som
en riktigt bra hiphop-rytm och jag väntade bara på att få höra
lite scratch också. Jag började skratta och kunde höra ultraljud-skratt i benet! Fräckt!
Tillbaka på avdelningen ﬁck jag träffa en sjukgymnast som
visade stödstrumpor och hur de skulle tas på och av. Stödstrumporna skulle förhindra blodpropp. Hon demonstrerade
också blåstutan som jag skulle använda för att få igång andningen efter operationen. 15 in- och utandningar varje timme. Dessutom skulle jag vicka på fötterna när jag var sängliggande efter operationen för att stimulera blodcirkulationen
i benen. 20 rejäla vickningar varje timme.
Efter lunch transporterades jag och pappa till avdelningen
för ekg. Hastigheten på farkosten var hisnande genom Akademiskas kulvertar, och vi hade båda nya frisyrer vid ankomsten, adrenalinchockade och puls på högt över det normala.
Jag gissar att ekg-kurvan skulle se ut därefter, men de verkade belåtna. Senare på kvällen träffade vi narkosläkaren. En liten frågestund där jag ﬁck svara på frågor om mitt hälsotillstånd (igen!), »äter jag medicin, är jag överkänslig mot något,
sjukdomar i släkten«. Läkaren fnissade åt alla mina svar och
mötet kändes bara roligt.
Efter sex år med påsdialys (bukhinnedialys) var det dags för
det, förhoppningsvis, sista påsbytet för min pappa.
På kvällen ﬁck jag duscha med Hibiscrub. Namnet var roligt men inte tvålen. Hibiscrub luktar inte gott … En natts
sömn, väckning kl. 06:30, en ny session med Hibiscrub och
sedan dags för operationen.

Torsdag 2004-09-30
Strax efter att operationen var färdig väcktes jag. Uppvaknandet var väldigt omtumlade och jag ﬁck någon sorts tivolikänsla när tre sköterskor »hoppade« och berättade att »operationen gick jättebra, operationen gick jättebra«. Efter en liten
stund rullade dom in sängen med min pappa och ställde den
intill min. Jag sträckte ut min hand efter hans och vi kunde bara omtumlat jubla över att operationen gick bra. Käns-

»… Hastigheten på farkosten var hisnande
genom Akademiskas kulvertar, och vi hade
båda nya frisyrer vid ankomsten …«

»…Han ritade också ett längre streck uppåt
till höger som visar var man måste »öppna«
om något gick snett under titthåls-operationen…«
lan går inte att beskriva. Det här var stort! Jag hade hört ﬂera
gånger att dom nyopererade var uppe och promenerade redan några timmar efter operationen. Inte jag. Med något undantag sov jag hela eftermiddagen, kvällen och natten.

Fredag 2004-10-01
På morgonen var jag, precis som killen jag sett på tisdagen,
uppe och stapplade omkring med droppställningen. Det kändes bara bra och gjorde inte särskilt ont. Med häftet jag fått
om smärtlindring innan operationen var jag inställd på att
ha smärtor, men med två Panodil och en Tiparol kändes det
bara bra. Det som gjorde ont var egentligen måltiderna. Tarmarnas funktion avstannar i samband med operationen och
jag ﬁck lite ont efter att ha ätit. Lördag och söndag vilade jag
upp mig, läste och promenerade runt i Uppsala.

Måndag 2004-10-04
På morgonen gjordes en ny ultraljuds-undersökning av mina
ben. Man upptäckte något som skulle kunna vara början till
propp, så jag ordinerades blodförtunnande medicin. Jag ﬁck
ta en spruta (strax under naveln) varje morgon under 60 dagar. Innan jag lämnade sjukhuset ﬁck jag en pin där
sjukvården ville visa sin tacksamhet mot mig som
»levande donator«, men jag vill ändå säga att den
riktiga hjälten är Dr Wadström som jag tror själv
hittat på tekniken för titthålskirurgi i samband
med njurdonation.
Vid lunchtid satte jag mig på tåget till Göteborg. ■
Text Per Hjertén. http://community.gti.se/~i4phjert/donation.html
Läs mer om Dr Wadströms transplantationsteknik på nästa uppslag.
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TITTHÅLSOPERATION
FÖR LEVANDE
NJURDONATORER
10 ÅRS ERFARENHET OCH UTVECKLING

För tio år sedan genomfördes den första laparoskopiska levande givarnefrektomin
av Lloyd Ratner i Baltimore, USA. När den
första publikationen om ingreppet kom
ut möttes den med stor skepsis och många
ifrågasatte värdet och säkerheten med ingreppet. Metoden väckte dock intresse
bland ﬂera kirurger och inte minst bland
potentiella donatorer.
Denna teknik togs upp på ett ﬂertal ställen och den första
laparoskopiska levande donatorsnefrektomin i Norden utfördes vid Akademiska sjukhuset i Uppsala i januari 1998.
Ett ﬂertal internationella publikationer visade snart att det
fanns uppenbara fördelar för donatorerna. Studierna visade att donatorerna som opererats med laparoskopisk teknik
hade mindre ont, kunde lämna sjukhuset tidigare och hade
kortare sjukskrivningsperiod. Det ﬁnns dock en del potentiella faror med ingreppet och säkerheten med ingreppet är fortfarande ifrågasatt.
Vid levande givar nefrektomi har donatorn ingen egen terapeutisk vinning av ingreppet. Det är därför mycket angeläget att donatorn lider så liten skada som möjligt. Att minska postoperativ smärta är därför angeläget men det får inte
ske till priset av ökad risk för allvarliga komplikationer eller
dödsfall. Den här artikeln fokuserar på den utveckling som
skett i världen under de första 10 åren för att öka säkerheten
vid endoskopisk levande givar nefrektomi.

Säkerhetsrisker vid laparoskopisk kirurgi
All laparoskopisk kirurgi har risker som är speciﬁka för tekniken oavsett om det gäller levande givarnefrektomi eller annan laparoskopisk kirurgi. Dessa risker är sammanfattade i
tabell 1.
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Tabell 1.
Risker vid laparoskopisk teknik
1. CO2 retention
2. Emfysem (pneumomediastinum)
3. Gasembolism
4. Trokar skador
5. Intra-abdominella adhesions
6. Svårigheter att hantera intraoperativa komplikationer
7. Svårigheter att upptäcka intraoperativa komplikationer

CO2 retention
Vid laparoskopi fylls buken med koldioxid (CO2) för att skapa
utrymme och sikt vid operationen. Koldioxid tas lätt upp av
kroppen och kan leda till CO2 retention. Detta är i allmänhet
inget problem utan kan lätt korrigeras genom att man med
respiratorns hjälp ökar ventilationen under operationen.
Emfysem (pneumomediastinum)
Gasen kan dock läcka ut i vävnaden och skapa emfysem. Vanligast förekommande är subcutana emfysem där gas läcker
ut i huden respektive den subcutana vävnaden. Detta orsakar egentligen ingen bestående skada utan gasen resorberas
snabbt av kroppen. Ibland kan dock gasen spridas in i thorax
och skapa ett pneumomediastinum. Detta kan vara en allvarlig komplikation och gasen kan behöva dräneras.

Gasembolism
Gasen kan vidare komma in i blodkärlen och ge upphov till
gasembolism. Kliniskt signiﬁkant gasembolism är en mycket
sällsynt men är en potentiellt alvarlig komplikation. Genom
att vara absolut säker på att man är i fri bukhåla när man börjar fylla buken med gas och genom att hålla gastrycket lågt,
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respektive se till att inga blodkärl står öppna under operationen kan man minska denna risk.

Trokar skador
Den laparoskopiska operationen görs med instrument som
förs in genom portar (se bild). För att föra in dessa portar genom huden behövs trokarer som man sätter inne i porten
och fungerar som ledare. Trokaren borrar/skär sig lätt genom
bukväggen och porten kan sedan träs över trokaren. När man
sätter dessa trokarer genom bukväggen kan det uppstå skador. De ﬂesta organ i buk och thorax kan bli skadade av dessa
trokarer och det är förmodligen den vanligaste komplikationen vid laparoskopisk kirurgi. Vid trokarskador måste man
oftast konvertera till öppen kirurgi för att reparera skadan.
Detta går i allmänhet bra, men är potentiellt farligt.

Intra-abdominella adhesions
Laparoskopi betyder att man opererar i buken och alla bukoperationer medför en risk att förorsaka postoperativa sammanväxningar. Vid öppen nefrektomi görs operationen i allmänhet retroperitonealt, dvs. bakom bukhålan och den öppna
operationen har därför inte denna risk för sammanväxningar. Sammanväxningar i buken kan leda till tarmvred och livstidsrisken att behöva opereras för tarmvred efter en bukoperation sägs vara ungefär fem procent. Efter bukingrepp är det
Etalpha 200185 01/06/04 15:12 Side 1
även relativt vanligt att tarmfunktionen har svårt att komma

igång. Postoperativ ileus, återinläggning och reoperationer
pga. tarmproblem är den vanligaste komplikationen vid laparoskopisk levande givar nefrektomi idag. Denna typ av komplikation är mer än dubbelt så vanlig vid laparoskopisk operation jämfört med öppen retroperitoneal operation.

Svårigheter att hantera intraoperativa
komplikationer
Traditionell laparoskopisk kirurgi utförs enbart med speciella instrument som man för in i bukhålan genom de 5–12 mm
tjocka portarna. Detta gör att operationen är tekniskt komplicerad och lite som att äta med kinesiska pinnar. Om det inträffar
en komplikation under ingreppet kan det vara svårt att kunna
hantera den lika snabbt och bra som vid öppen kirurgi. Speciellt problematiskt är det om det uppstår en större blödning eftersom blodet gör att man snabbt förlorar överblicken. Vid stor
plötslig blödning måste man akut konvertera till öppen kirurgi
och donatorer har avlidit till följd av blödningskomplikation.

Svårigheter att upptäcka intraoperativa
komplikationer
Slutligen ﬁnns det risk för att det uppkommer skador som
man inte upptäcker under operationen därför att skadorna sker på ett ställe som är utanför videooptikens blickfält.
Dessa dolda skador är ofta besvärliga eftersom man upptäcker dem först när patienten har blivit dålig, ofta septisk.

Etalpha® förhindrar att PTH-halten i blodet blir för hög 1
Etalpha® är en aktiv D-vitaminmetabolit för behandling av
sjukdomar orsakade av störningar i kalciummetabolismen.
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Operationsbild vid HALS/HARS operation. Kirurgen har en hand i buken respektive i det retroperitoneala rummet.
Bukhålan respektive det retroperitoneala
rummet fylls med koldioxid för att skapa
sikt och utrymme. Handen/armen är omsluten av en handport som ser till att gasen inte läcker ut. Operationen utförs
med speciella instrument som förs in i
buken respektive i det retroperitoneala
rummet genom så kallade portar.

Operationstekniker för att minimera risker
Hand-assisterad laparoskopisk teknik (HALS)
För att minska risken för allvarliga komplikationer i samband med laparoskopisk levande givarnefrektomi har två
nya tekniker utvecklats. Den första är hand-assisterad teknik. Vid slutet av den laparoskopiska operationen måste
man göra ett lite större hål i bukväggen för att ta ut njuren. Detta görs oftast i undre medellinjen eller ett horisontalt snitt ovanför symfysen (Pfannenstiel snitt). Detta snitt
kan man utnyttja för att föra in en hand i buken under operationen. För att gasen inte skall läcka ut ﬁnns det speciella operationstekniska hjälpmedel som förhindrar gasläckage. Om man börjar operationen med att sätta in handen kan
man minska risken, respektive förhindra ett antal komplikationer (4,6,7 i tabell 1). Dessutom gör den hand-assisterade tekniken operationen mycket säkrare och lättare då den
även ger operatören en taktil dimension. Operationstiderna har visat sig bli signiﬁkant kortare med den hand-assisterade tekniken och även detta är en fördel i sig för donatorn
genom att det minskar riskerna för postoperativa komplikationer. Dessutom är den förkortade operationstiden förenad
med en kostnadsbesparing.
Ett annat sätt att minska riskerna med ingreppet är att
göra operationen retroperitonealt, dvs bakom bukhålan. Detta minskar riskerna för skador på bukorganen och postoperativ ileus samt senkomplikationer till följd av sammanväxningar. Som tidigare nämnts görs de öppna operationerna
normal retroperitonealt.
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Hand-assisterad retroperitoneoskopisk teknik (HARS)
Det optimala sättet att minska risker är att kombinera den
hand-assisterade tekniken med en retroperitoneal metod.
Detta gjordes första gången i Uppsala våren 2001. Sedan dess
har vi opererat ett nittotal donatorer med denna teknik och
ett ﬂertal andra transplantationscentra runt om i världen
har tagit upp metoden. I ett avhandlingsarbete av Pernilla
Sundqvist har det även visat sig att denna metod är mer skonsam för patienten. Donatorerna upplever ännu mindre smärta och mindre påverkan på andningsfunktionen efter den
hand-assisterade retroperitoneala operationen än vid traditionell laparoskopisk levande donatorsnefrektomi.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan man säga att den laparoskopiska
tekniken vid levande givar- nefrektomi har inneburit fördelar för donatorn och att det på de tio år som tekniken har varit
i bruk har skett en snabb utveckling. Den idag förmodligen
säkraste och mest skonsamma tekniken är en hand-assisterad retroperitoneal teknik (HARS). Vad framtiden har att bjuda vet vi naturligtvis inget om men införande av endoskopiska 3D tekniker skulle
kunna innebära ytterligare ökade säkerhetsmarginaler och göra operationen
lättare att lära sig och att utföra. ■
Text Jonas Wadström, överläkare, enheten för
transplantations- och leverkirurgi, Akademiska
sjukhuset i Uppsala.
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BUDKAVLEN

HÖG BEREDSKAP
PÅ SAHLGRENSKA
En avdelning som är öppen dygnet runt,
akut och kroniskt behandling liksom den
senaste tekniken för AB0-behandling. Dialysen på Sahlgrenska i ett nötskal.

i bottenplanet, vilket kommer att vidareutveckla samarbetet
mellan enheterna.

På dialysavdelningen arbetar läkare, vårdenhetsschef,
bitr.vårdenhetschefer, sjuksköterskor, undersköterskor, diaNjurmedicin på Sahlgrenska består av en njurmedicinsk
lysingenjör och sekreterare. Till verksamheten är också kuravårdavdelning, njurmottagning, njurlab, PD-verksamhet
tor, sjukgymnast och ﬂera dietister knutna. En sjuksköterska
med ca 53 patienter och en hemodialysavdelning där vi för
och en undersköterska ansvarar för 3–4 patienter per arbetsnärvarande har ca 50 kroniker. Vi har sammanlagt 18 uttag
pass.
där tre är reserverade för akuta behandlingar.
Upplärningstiden för ny personal är ca tre månader och vi
Första hemodialysen på Sahlgrenska
följer ett särskilt utbildnings-program
utfördes den 7 oktober 1960 med en s.k.
som är framtaget av vår egen dialys» De ﬂesta sjuksköterskor
»Kolff twin coil kidney«. Efter det har
personal. Vi har en instruktionssköterpå avdelningen har genommycket hänt. Avdelningen har ﬂyttat
ska anställd på avdelningen, och hon
gått 10 p-kursen i ›Njurmeﬂera gånger och är sedan 1984 placerad
kontrollerar att den nyanställde har de
dicin och dialys‹ på Götepå 14: e våningen i höghuset. Detta kankunskaper som krävs för att kunna arborgs universitet «
ske inte var så genomtänkt med tanke på
beta självständigt. Hon gör även uppalla läckande avloppssystem som vi har
följningar och kontrollerar gamla och
orsakat genom åren. Tanken var dock god, dialysavdelningnya kunskaper hos alla som har jobbat en längre tid. De ﬂesen och njurmedicinska vårdavdelningen var 1984 placerade
ta sjuksköterskor på avdelningen har genomgått 10 p-kursen
på samma våningsplan och transplantationsavdelningarna
i »Njurmedicin och dialys« på Göteborgs universitet, och desspå våningen under. Det var idealiskt med tanke på transporutom ﬁnns en femdagars utbildning för nya sjuksköterskor
ter av patienter mellan avdelningarna. Men allt håller inte
som arrangeras av Mölndals dialysavdelning.
för evigt och njurmedicinska vårdavdelningen är, sedan ﬂeTvå gånger i veckan har vi internutbildning, där vi bjuder
ra år tillbaka, ﬂyttad längre ner i huset.
in föreläsare eller också förbereder och presenterar någon
Förbättring är dock på gång; det ska byggas en ny vårdbland dialyspersonalen ett dialysrelaterat problem.
byggnad som beräknas vara klar 2008. Där kommer vårdavEn gång per år arrangeras en utbildningsdag med föreläsdelningen, PD-verksamheten och dialysavdelningen att ligga
ningar, studiebesök eller annan aktivitet som vi har nytta av,
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genomför även ABO-behandlingar på de patienter som ska
transplanteras med en njure från en levande donator där donator och mottagare inte har samma blodgrupp. Ibland har
vi även barn som får hemodialys eller plasmaferes.
De nyuppstartade patienterna försöker vi ﬂytta över till
Mölndals dialysavdelning eller till Lundbydialysen så snart
medicinska tillståndet tillåter.
Avdelningen har Gambromaskiner AK 200 ultra och ultra S
och har precis köpt in Baxters Arena. Till plasmaferes och
ABO-behandling använder vi oss av Excorims PEM 10.
Nutritionsstatus på våra kroniker undersöks var tredje månad för att på ett tidigt stadium kunna upptäcka malnutrition. Instrumentet vi använder är utvecklat gemensamt av
dialyspersonal, sjukgymnast och dietist och omfattar provtagning, mätning av handkraft och muntliga frågor angåen34:ans personal möter våren.
de kostintaget. Många av oss har ansvar för olika områden
med trevlig gemenskap efteråt, gärna på bortaplan.
som berör t.ex. PM, Site-Rite, nutrition, utbildningsfrågor
Några gånger på hösten och våren har vi nätverksträffar
osv. Kliniska läkemedelsprövningar ingår i arbetet på avdeldär alla dialysenheter i Göteborgsområdet får möjlighet att
ningen och några av våra sjuksköterskor är involverade i olitillsammans lyssna till något intressant föredrag och umgås
ka studier.
över en bit mat.
Vi delar ut en s.k. trivselenkät till patienterna en gång per
år. Den är anonym och berör frågor om bemötande, trivsel,
Patienterna är indelade i grupper med fyra patienter i varlokaler och trygghet. På detta sätt skaffar vi oss en bild av hur
je grupp och en sjuksköterska och undersköterska som ompatienterna upplever sin vistelse hos oss. Efter sammanställvårdnadsansvariga. Avdelningen har två sektioner med akutning av enkäten kan vi göra förändringar som gör att patienenheten i mitten. Sektionsindelningen
terna upplever sin vistelse hos oss så
gjordes för att få bättre patient- och acbra som möjligt.
» Två gånger i veckan har vi
cesskännedom. Vi har öppet dygnets alla
Våra blivande patienter och deinternutbildning, där vi bjutimmar; söndag förmiddag har en sjukras anhöriga har möjlighet att delta
der in föreläsare eller också
sköterska och en undersköterska beredi Njurskola, och den verksamheten
förbereder och presenterar
skapstjänstgöring i hemmet.
bedrivs tillsammans med Riksförnågon bland dialyspersonalen
Vi har förmiddags-, eftermiddags- och
bundet för Njursjuka.
ett
dialysrelaterat
problem.
«
nattpass för våra kroniker alla dagar
utom lördag då vi bara har förmiddagsSedan november 2002 dokumenteoch nattpass. Söndag har vi bara efterrar vi i Melior, som är en elektronisk
middags- och nattpass.
datajournal. Då vi bedriver hemodialys och andra behandDygnet runt alla dagar i veckan har vi beredskap för att
lingar även utanför den egna enheten ger Melior möjlighet
ta emot patienter som behöver akut extracorporeal blodbetill, att, kunna läsa och dokumentera i såväl egna som anhandling: dialys, plasmaferes och ABO-behandling.
dra enheters journaler på ett överskådligt sätt. Sedan våren
2004 har enheten deltagit i det s.k. »Standardvårdplans-(SVP)Avdelningens inriktning har alltmer utvecklats mot akuprojektet« för område Sahlgrenska, men p.g.a. svårigheter
ta behandlingar. Många patienter är inneliggande t.ex. våra
att få integrera SVP i Melior har vi inte praktiskt kunnat böregna kroniker, nyuppstartade patienter eller hjärt-, lung-, leja använda SVP ännu. En kvalitetsnorm har utarbetats utiver- eller njurtransplanterade patienter och patienter med
från PM, riktlinjer och generella direktiv. Denna ligger till
neurologiska eller autoimmuna sjukdomar. Vi behandlar
grund för den utarbetade standardvårdplanen. SVP kommer
även många dialyspatienter från övriga Sverige, som ligger
efter hand att utgöra basen för såväl vårdplanering som dopå Sahlgrenska p.g.a. olika behandlingar och undersökningkumentation.
ar.
Vi lämnar över budkaveln till våra kollegor på PD-enheten
Med rotationsschema är all personal tidvis stationerade på
här på Sahlgrenska och önskar alla en trevlig vår och somAkutrummet, där vi behandlar patienter som är så svårt sjumar. ■
ka att de behöver extra tillsyn och övervakning. Akutpersonalen har också ansvar för plasmaferesbehandlingar och utText av dialyspersonalen på Avdelning 34. Sahlgrenska Universiför behandlingar på de olika intensivvårdsavdelningarna. Vi
tetssjukhuset, Göteborg. ingrid.lindholm-karlsson@vgregion.se
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NORDIATRANSKONGRESSEN I TÖNSBERG

Använd din
kompetens rätt
Det var en av många ämnen på kongressen i Norge. Andra teman var
transplantation, peritonialdialys och att nytänkande och förbättrade
rutiner ger trygga patienter och nöjda sjuksköterskor.
Det är mars 2005 och Norges herrlandslag i skidor blir
tatet av en långtidsuppföljning, »Levende givers opplevelse
världsmästare på 4 x 10 kilometer. I Tv-rutan ser vi skidåkarav donasjonsprosessen«. Sedan 1997 har man samlat infornas glädje och folkets jubel. Värmen, glädjen och den positimation från levande givare, dels efter ett år och efter fem
va stämningen sprider sig till alla tittare.
år. Svaren innehåller upplysningar om hur de upplever sin
På samma sätt inleddes den 33:e Nordiatrans-kongressen i
vardag, och vad de uppfattade som positivt och negativt omTönsberg med både skratt och jubel men också med eftertankring njurdonationen. Av de 228 personer som donerade sin
ke och vemod för de 367 deltagarna från Danmark, Finland,
njure mellan 1997 och 1999 svarade 186 på 5-års kontrollen.
Norge och Sverige. »Forandring fryder« var titeln på Ragnhild
En av de viktigaste frågorna var »Dersom du kunne ha valgt
N Grödals fantastiska föredrag om att hantera förändringar,
på nytt, ville du ha gjort det samme?«. 159 av de 186 givarna
berättelsen om en resa i både tid och rum.
svarade ja; de skulle donera sin njure igen. 11 svarade nej beTemat för kongressen var »Kompetanse – anvender vi den
roende på olika problem som de hade fått efteråt.
riktig?« och Ingrid Lian från Trondheim, inledde med att säga att vi måsDet är mycket en nytransplanterad pa» När någon har bestämt sig
te ha visioner i vårt arbete som sjuktient måste lära sig. Kristin Hjorthaug
för att donera sin njure vill
sköterskor. Vi måste synliggöra vårt
Urstads framförande, »Hvilken erfaring
både han/hon och mottagaarbete, beskriva det och vara engageraog opplevelse har nyretransplanterte av
ren att man snabbt ska inde av det vi gör.
den undervisningen de får etter transleda transplantationsutredVi måste också lära oss att accepteplantationen?« visade att patienterna
ningen. «
ra patienternas egna val även om de
ibland inte orkar ta in all information
ibland går på tvärs mot vår egen kunde får så snart efter operationen, även
skap. Kjersti Lönning och Aslaug Södal Myrseth ﬁck oss att tänom undervisningen innehöll viktiga ämnen och var pedagoka över frågan om patienten är ett offer för sjuksköterskans
giskt väl genomförd.
kompetens, »Pasienten – offer for sykepleiernes kompetanNär någon har bestämt sig för att donera sin njure vill både
se«? Kan patienten verkligen välja att använda vår kompetens
han/hon och mottagaren att man snabbt ska inleda transplansom han själv tycker är bäst, eller är det sjukvårdspersonalen
tationsutredningen. För att förkorta den processen har Maritsom egentligen bestämmer?
Linda Bjöklund Hauan bokstavligen vandrat i patientens fotspår, som också är titeln på hennes anförande, »Å vandre i
I Norge transplanterar man mer än 200 patienter per år,
patientens fotspor«. Genom att samordna alla de olika unoch av de är 40 % living-donor transplantationer. Marit Andersökningar som måste genomföras och informera alla bedersen, presenterade »Levende giver av nyre – opplevelser en
rörda har utredningstiden minskat från 10 till 3,75 månader.
uke etter donasjon«, djupintervjuer med 12 donatorer. FörFör patienter och donatorer som utreds efter standardprotofattarnas syfte var att ta reda på donatorernas upplevelser av
kollet är utredningstiden bara en månad. En förutsättning
njurdonation för att förstå givarens behov i den postoperatiför att förbättra resultatet har varit att en sjuksköterska bliva fasen. De kom fram till, att donatorerna kände stor glädje
vit anställd för att enbart arbeta med att samordna och föröver att ha hjälpt sina anhöriga till ett nytt liv, men de hade
bättra utredningsarbetet.
inte varit beredda på de fysiska problemen efter operationen
t.ex. smärta och illamående.
Även från Drammen ﬁck vi av Ingunn Araya och Elin Kjos JoTrude Andreassen från Rikshospitalet presenterade resulhannesen en beskrivning av hur man kan förbättra genom
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Carola Arjasalo

Kjersti Lønning och Aslaug Sødal Myrseth

Trond Jenssen

Kongresskommiteen 2005 gjorde ett fantastiskt arbete: Gro Strand, Sissel Rosnes, Berit Skog, Jan Erik
Johansen, Lise Nordal och Vibeke Haug
Telse Brix

Ulla-Maj Andersson
Fanny Bruseröd, Trude Andreassen och Marit Andersen
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nytänkande och organisationsförändring. Titeln på föredraget var »Hvordan SBHF organiserer tilbudet til nyresviktpasienter«. Bakgrunden var många akuta starter, akut HD och
problem med PD-katetetrar. Nu satte man upp nya mål: tidig
information, kunna välja dialysform, minska akuta starter
och kontinuitet i personalgruppen. Med hjälp av undervisningskvällar för läkare från den öppna vården med uppmaning om att remittera patienterna tidigare – helst vid ett kreatinin på 200 – och genom att ge sjuksköterskan en utvidgad
roll är man snart framme vid sitt mål, nämligen trygga patienter och nöjda sjuksköterskor.

re perspektiv. Granskningen börjar redan vid de preoperativa
förberedelserna och går sedan genom hela vårdkedjan.

Vår önskan att ge våra patienter ett så gott liv som möjligt
får oss hela tiden att gå vidare och öka vår kompetens. Evelyn
Aagestad har i en litteraturstudie försökt ta reda på om dialyspatienterna har en ökad risk för ben- och fotsår, »Kan dialysebehandling före til ökt risiko for utvikling av kroniske leggoch fotsår«? Det visar sig att litteraturen kring denna fråga är
väldigt begränsad, och därmed också forskningen. Hennes resultat visar, att det ﬁnns ﬂera faktorer i
dialysbehandlingen som kan öka risken
» Vår önskan att ge våra
för sårbildning, men att det också ﬁnns
patienter ett så gott liv som
mycket som sjuksköterskorna kan göra
möjligt får oss hela tiden
för att förebygga sårläkningen.

För första gången hade Nordiatrans
en speciell session om PD och av intresset att döma borde det nog bli en fortatt gå vidare och öka vår
sättning. På Skejby sjukhus i Århus
kompetens. «
har man gjort något som de ﬂesta bara
Jag vill knyta ihop referatet från Norddrömmer om. Mellan 1999 och 2004 har
iatranskongressen i Tönsberg med bilman ökat antalet PD-patienter med 150 % från 40 till 110 perden av alla olika ryggsäckar som vi bär på både reellt och i
soner. Bakgrunden är dels en förväntad ökning av HD-patienöverförd bemärkelse. De är olika till form och innehåll, men
ter och dels en önskan om att ge de äldsta en bra behandling
vi bidrar alla, unga och gamla, med en önskan att våra erfaHur har man då lyckats med detta? Bland annat genom att
renheter och vårt kunnande ska komma njurpatienterna till
ge utbildning på alla nivåer inom sjukhuset och i den öppna
godo. ■
vården. Dessutom genom att skapa en predialysmottagning
Text Ulla Winge Foto Pia Lundström och Gunnar Malmström
med en engagerad sjuksköterska som följer upp och utbildar alla patienter och anhöriga. Särskilt intresse väcker AAPD
(assisterad APD) där äldre och ofta ensamboende människor
med hjälp av hemsjukvårds team får sin behandling hemma
Bästa poster: Livet med en ny njure – ett nytt undervispå natten. Patientöverlevnaden i den här gruppen är 48 % efningsmaterial för njurtransplanterade av Ulla-Maj Anderster två år. Titeln på PD-sköterskan Karin Lomhodts presenson Patientkoordinator på Sahlgrenska Universitettssjukhutation var »Hvordan er Skejby sygehus blevet Skandinaviens
set. 5 000 kronor delades ut i sponsorpris av Gambro.
störtste PD Center?«.
Bästa föredrag: Hvilken erfaring og opplevelse har nyretransplanterte av den undervisningen de får etter transplanFör att öka kunskaperna kring vården av PD-patienten skatasjonen? Kristin Hjorthaug Urstad, sykepleir på Rikshospitapade Anette Folserås Lunde och hennes kollegor en certiﬁelet i Oslo, ﬁck Baxters sponsrade pris på 5 000 kronor.
ring av peritonealdialys på vårdavdelningen. »Sertiﬁsering av
Bästa artikel i medlemstidningen: Dialysenhet för äldre
peritoneal dialyse vede sengepost for nyre og hormonlidelpatienter och patienter i livets slutskede av Anu Lehminenser ved STHF.« Den består av en teoretisk del med tjugo fråLångbacka. Prevancure sponsrade priset med 5 000 kronor.
gor som till stor del grundar sig på den utbildningspärm man
Amgens forsknings och utvecklingsstipendium på
har från företagen. Tiden för att besvara frågorna är satt till
15 000 kronor gick till Annette Lennerling, Patientkoordinatre månader och då ingår också ett uppföljande samtal med
tor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sverige, för projeknågon av PD-sköterskorna. Även en praktisk del med påsbytet Trötthet efter njurdonation. Hon ﬁck även Nordiatranste och omläggning av PD-katetern ingår i certiﬁeringen. Restipendiet på 15 000 kronor för samma projekt.
sultatet har blivit att de ﬂesta sjuksköterskor på vårdavdelNordiatransresestipendium på 10 000 kronor gick till
ningen har en bättre kunskap om PD och att behandlingen
Elsebeth Hildebrandt, Hjemmedialysen på Rikshspitalet i
har fått högre status.
Danmark. 5 000 kronor vardera ﬁck även Karolina Nilsson,
PD och hygien går ofta parallellt med varandra, och exit site
Sahlgrenska sjukhuset i Sverige och Merja Kiviniemi och
infektioner och peritoniter är väl de största problemen. Lotta
Anne Tömroos fra HUCS i Finland.
Helgius, sjuksköterska från Infektionshygien i Göteborg beDragning av fri kongressavgift sponsrat av Vingmed
skrev sin situation. Man har sett en ökning av infektionerna
vanns av Tone Vidnes från Rikshospitalet i Oslo.
hos PD-patienterna och har därför tittat på riskerna i ett stör-

Årets utmärkelser
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