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och Fysik-dialys samt Dietisternas Riksförbunds referensgrupp i njurmedicin.

Tidningen sänds till samtliga medlemmar i dessa föreningar. Även kurato-
rer, dietister samt farmaceuter inom njurmedicin tillsänds tidningen. Tidningen 
når också alla transplantation och njurmedicinska kliniker i Norden och denna 
utgåva av Dialäsen, 2/2006, sänds till alla norska nefrologer. Från och med 
2006 utkommer Dialäsen sex gånger per år med utgivningsveckor 6, 14, 22, 
36, 44 och 51 .
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LEDARE
PIA LUNDSTRÖM  |  ANSVARIG UTGIVARE

Rubriken fanns i Dialäsen redan för sex år sedan och 
dessvärre verkar det inte ha hänt så mycket gällande 
kostpolicyn på Sveriges dialysavdelningar. Vissa patien-
ter behöver fortfarande betala för maten vid behand-
ling och andra inte. Varför satsa så mycket på dyr be-
handling och samtidigt inte bekosta den förhållandevis 
mindre avgiften för en näringsrik bra måltid? Snålhe-
ten bedrar visheten. Läs mer om hur Sveriges dialyspa-
tienter har det med kostintaget på sidan 21.

Riktig »husmuskost« fick i alla fall doktor Björn Sam-
negårds möss då de ingick i studien om C-peptid kan mins-
ka utvecklingen av diabetesnefropati. Som vi vet ökar anta-
let patienter med typ2-diabetes stadigt och all forskning 
och preventiva insatser är mycket viktiga.

Ett steg i rätt riktning är den nyinstiftade Världs-
njurdagen som årligen kommer äga rum den andra 
torsdagen i mars. Initiativtagare är International Socie-
ty of Nephrology och International Federation of Kid-
ney Foundation. Årets tema var vikten av tidig upptäckt 
och förebyggande av njursvikt. Genom två enkla tester 
hos personer med ökad risk kan sjukvården minska li-
dande samt spara pengar. En uppmaning till professio-
nen är att vid framtida Världsnjurdagar gemensamt ha 
målet att öka uppmärksamheten och medvetenheten 
bland allmänheten om njursjukdomars utbredning och 
behandling. 
 Pia Lundström

MAT ÄR MEDICIN…!

  PÅ GÅNG

❑  Femte Nationella Njurkonferensen 21–22 april 2006, Göte-

borg, Sverige www.gelinfonden.org/njurkonferens.htm

❑  National Kidney Foundation Spring Clinical Meetings 19–23 

april 2006 Chicago, USA

❑  Vårmöte inom Njurmedicin 7-9 maj 2006 Stockholm, Sverige

❑  XXIII Congress of The Scandinavian Transplantation Society 

10–12 maj 2006 Göteborg, Sverige: www.sts2006.com

❑  8th International Congress of the Cell Transplant Society, 
18–20 maj 2006, Milano, Italien www.celltx.org/2006

❑  International Kidney Research Congress, 8–11 juni 2006, 

Helsinki, Finland.

❑  European Society for Artificial Organs, 21–24 juni 2006, 

Umeå, Sverige.

❑  European Renal Association ERA-EDTA Congress 15–18 juli 

2006, Glasgow, England: congress@era-edta.org

❑  World Transplantation Congress, 22–27 juli 2006, Boston, 

USA www.WTC2006.org

❑  International Society for Peritoneal Dialysis, ISPD, 25–29 au-

gusti 2006, Hong Kong: www.ispd2006.org/

❑  International Göteborg Symposium on Renovascular Disea-
se, 31 augusti–1 september 2006, Göteborg, Sverige.

❑  35th EDTNA/ERCA Conference 8–11 september 2006, Mad-

rid, Spanien

❑  Prevention in Renal Disease, 15–16 september 2006, Toronto, 

Canada www.nephroprevention.com

❑  Dialäsens Chefsdagar 4–5 oktober 2006, Rånäs slott, Stock-

holm, Sverige. www.dialasen.com

❑  American Society of Nephrology Renal Week 14–19 novem-

ber, 2006, San Diego, California, USA

❑  19th World Diabetes Congress 3–7 december 2006, Kapsta-

den, Syd Afrika

❑  Nordiatranskongress 9–10 mars 2007, Helsingfors, Finland

❑  International Society of Nephrology ISN, 21–25 april 2007, 

Rio de Janeiro, Brasilien 

❑  ANNA’s 38th National Symposium, 22–25 april 2007, Dallas, 

Texas, USA 

❑  Vårmöte inom Njurmedicin, 6–8 maj 2007 Södraberget, 

Sundsvall. 

❑  Nordiska Njurdagar, 23–26 maj 2007, Göteborg, Sverige.

❑  European Renal Association ERA-EDTA 21–24 juni 2007,  

Barcelona, Spanien congress@era-edta.org

❑  EDTNA/ERCA Conference 14–17 september 2007, Dusseldorf, 

Tyskland. www.edtna-erca.org 

❑  American Society of Nephrology ASN 31 oktober–5 november 

2007, San Francisco, USA

Nya möten? E-posta: info@dialasen.com

Temadag om sex och samlevnad  
16 maj kl 13–15, Birke-aulan Huddinge sjukhus

Arrangör: Njurföreningen Stockholm Gotland (nytt namn på FNjs)  

tillsammans med Storstockholms Diabetesförening. 

Bland föreläsarna: Britta Hylander, njurläkare. Stefan Arver, urolog och 

androlog. Birgitta Hulter, sexolog. Rangnheiur sjuksköterska. Dan-Erik 

Westerdahl, njursviktig patient.

Anmälan till Njurföreningen och Diabetesföreningens kansli.
Patienter, anhöriga och vårdpersonal är välkomna. Ingen avgift. 
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Kurser i transplantation
Höstterminen 2006, från vecka 36 till 
49, planeras följande kurser:

• Transplantation av njure och/el-
ler bukorgan, 5p

• Omvårdnad vid transplantation av 
njure och/eller bukorgan, 5p

Kurserna vänder sig till sjuksköterskor och är integre-
rade. Kurserna ges som uppdragsutbildningar i sam-
arbete mellan Transplantationscentrum, Enheten för 
transplantation och leverkirurgi, Sahlgrenska universi-
tets-sjukhuset och Institutionen för vårdvetenskap och 
hälsa, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet 
i Göteborg. Ansökningshandlingar ska ha inkommit se-
nast 2006-05-30.

För ytterligare information kontakta kursansvarig Annette Lenner-

ling. Telefon: 031-342 70 39, e-post: annette.lennerling@vgregion.se 

www.caresci.gu.se uppdragsutbildningar

Inhalerbart insulin
I Sverige väntas inhalerbart insulin bli godkänt för an-
vändning i samband med diabetes typ 1 och typ 2 hos 
vuxna inom kort, och förväntas finnas tillgängligt för pa-
tienter från och med september i år.

Inhalerbart humaninsulin är ett snabbverkande huma-
ninsulin i pulverform. Pulvret inhaleras i lungorna via 
munnen före måltid, med hjälp av en enkel handinhala-
tor som varken kräver el eller batterier. Detta blir det för-
sta alternativet till injicerat insulin sedan insulin upp-
täcktes på 1920-talet.

I Sverige finns det cirka 350 000 personer med diabetes, 
av vilka omkring 95 procent har diabetes typ 2. Vid dia-
betes typ 2 kan bukspottkörteln hos den sjuka personen 
inte producera tillräckliga mängder insulin för att regle-
ra blodsockernivån. Diabetes typ 2 förvärras med tiden, 
och så småningom kräver de flesta som har denna typ av 
diabetes tillförsel av insulin för att hålla blodsockret un-
der kontroll.

Pia Lundström, Källa: Newsdesk
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Regionmöte  
i Stockholm
2007

Framtidens Njursjukvård
Danderyds sjukhus 8–9 februari 2007

Arrangör: Stockholms dialysnätverk

Ny upptäckt om tillväxten  
hos tubulära organ
Genom förgrenade tubulära organ, till exempel njurar, 
lungor och blodkärlssystem, transporteras gaser och vätskor 
i våra kroppar. Men funktionen är beroende av längden och 
diametern på organens grenar. En ny upptäckt av forskare 
vid universitetet avslöjar nu tidigare okända uppgifter me-
kanismer om hur storleken på organen regleras.

De senaste åren har forskning kring trakeerna, bananflu-
gans andningsorgan, gett generella kunskaper i frågan. Nya 
resultat från Christos Samakovlis forkargrupp vid Wenner-
grens institut avslöjar nu en tidigare okänd signalerings-
funktion när det gäller regleringen av storleken på de för-
grenade tubulära organen.

– Flera allvarliga patologiska tillstånd som polycystisk 
njursjukdom och ischemi hänger samman med avvikande 
storlek på dessa biologiska transport rör. Men i nuläget har vi 
ännu inte kartlagt hur de underliggande cell-och molekylme-
kanismerna för rörens storlek regleras och det saknas därför 
mediciner mot dessa sjukdomar, säger Christos Samakovlis.

Ytterligare information: Christos Samakovlis, professor i zoologisk ut-

vecklingsbiologi, e-post christos@devbio.su.se 
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Under Dialäsens Chefsdagar 2005 presen-
terade jag en enkät om delegering till un-
dersköterskorna på hemodialysavdelning-
ar (HD), mottagningar för peritonealdialys 
(PD) och vårdavdelningar. Min tanke var 
att någon från socialstyrelsen skulle vara 
med och kommentera resultatet, men det 
var tyvärr inte möjligt.

Resultat av enkäten:

HD 41 svar
Har undersköterskor 27

Med delegering 12

Utan delegering 15 (2 gör uppgifterna ändå)

Inga undersköterskor 14

Vad delegeras?
Tillverkning av dialysat, Hantering av NaCl, Svara på larm, Kontroller, 

Trycka på fistel, Kemkörning, Värmedesinfektion, Omläggning av sår, 

Koppla syrgas, Sätta fistelnålar, Ge antikoagulantia, Epo och järn, Ta 

prov på dialysat

PD 19 svar 
Mottagning:
Inga undersköterskor 6

Undersköterskor med delegering 1

Undersköterskor utan delegering 6 (1 gör byten ändå)

Avdelning:
Inga undersköterskor 9

Undersköterskor med delegering 7

Undersköterskor utan delegering 2

Muntlig delegering 1

Kommentarer från dem som svarat:
– Delegering till undersköterskan gör att sjuksköterskan tap-
par kompetens; men sjuksköterskan hinner inte med alla 
påsbyten.
– Efter Lex Maria på grund av luft i systemet delegering bort-
tagen.

Några egna reflexioner
Slutsatsen vad det gäller delegering är som jag läser SOSFS 
1997: 14 att vi egentligen inte borde delegera alls. Däremot 

har vi periodvis inom dialysvården haft en så pressad per-
sonalsituation att vi tvingats delegera. Många mycket kom-
petenta undersköterskor har gjort ett mycket bra jobb un-
der många år. När personalsituationen förbättras kan vi inte 
bara göra oss av med dessa, och många av oss har då hittat 
»kryphål« i lagtexten. Men avsikten i lagtexten tycker jag är 
mycket tydlig. Hur löser man då detta dilemma? Mitt sätt är 
att informera mina undersköterskor ordentligt om vad som 
sägs i lagtexten och att inte lära upp några nya undersköter-
skor med delegeringar. Kanske inte optimalt men en väg som 
jag kan stå för. På samma sätt som vi tolkar lagtexten olika så 
kommer vi säkert att göra olika ställningstaganden även här. 
Huvudsaken är att vi tar egna ställningstaganden utifrån fak-
ta och kunskap och inte bara gör likadant som alla andra.

I februari månad brevväxlade jag med 
Socialstyrelsen angående delegering.

Nedan följer svar från en av Socialsty-
relsens jurister. Kanske kan det vara an-
dra till hjälp. ■
Text Marie Nykvist, enhetschef. Njurmedicin-

ska enheten, Hässleholms sjukhusorganisation. 

E-post: marie.nykvist@skane.se 

Olika tolkning av  
lagen om delegering 

Till Marie Nykvist
Arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården som inte är regelstyrda kan i princip utföras av vem som helst, förutsatt att vederböran-de besitter den kunskap som behövs för att utföra uppgiften på ett korrekt sätt. Arbetet skall utföras i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och patienten skall ges sak-kunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller kra-vet på en god och säker vård.

Det är varje verksamhetschefs ansvar att inom ramen för per-sonella och övriga resurser som vårdgivaren ställer till förfogan-de, leda arbetet och fördela arbetsuppgifterna allt efter art och svårighetsgrad och med hänsyn till behovet av kompetens och yrkeserfarenhet. Verksamhetschefen svarar för att den personal som skall utföra olika arbetsuppgifter har erforderlig kompe-tens för detta.
Mer om detta finns att läsa i Socialstyrelsens publikation »Vem får göra vad inom hälso- och sjukvården och tandvården?«. I denna handbok finns även en uppräkning (dock inte uttöm-mande) av de arbetsuppgifter som är regelstyrda. Publikationen finns på Socialstyrelsens hemsida: http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2004/8536/2004-101-5.htm

Text Enheten för juridik och behörighet, Hälso- och sjukvårdsav-delningen, Socialstyrelsen
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Mer än 500 miljoner människor i världen – 
ungefär en av tio – har någon grad av kro-
nisk njursvikt. För de allra flesta av dessa 
är sjukdomen symtomfri, oupptäckt, odi-
agnosticerad och obehandlad. Endast ett 
mindre antal av dessa utvecklar terminal 
njursvikt, men risken för hjärt-kärlsjukdo-
mar ökar dramatiskt.

I hela världen är mer än 1.5 miljoner njursjuka vid liv tack 
vare dialys eller transplantation, en siffra som förväntas för-
dubblas inom tio år. Fyra av fem behandlingar med njurer-
sättning sker idag i industriländerna, medan i många utveck-
lingsländer endast tio procent eller färre av dem som behöver 
njurersättning får sådan behandling. Övriga helt enkelt dör.

Det enda möjliga och rationella svaret på denna förutseba-
ra hälso- och socioekonomiska kris är tidig upptäckt och före-
byggande av kronisk njursvikt. Detta är det centrala budskapet 
när ISN, International Society of Nephrology, och IFKF, Inter-
national Federation of Kidney Foundations i år för första gång-
en lanserade The World Kidney Day torsdagen den 9 mars.

Den okända folksjukdomen
Syftet med Världsnjurdagen är att publikt uppmärksamma 
den hos allmänheten hittills rätt okända folksjukdomen 
njursvikt och för allmänhet, politiker, beslutsfattare och an-
dra understryka betydelsen av tidig upptäckt och tidig be-
handling. 

Mycket små avvikelser i njurfunktionen är en varnings-
klocka för kommande problem – inte bara för utvecklande 
av njursvikt, utan också för hjärt-kärlsjukdomar. Synbarli-
gen friska individer, helt utan symtom men med någon grad 
av njursvikt, har minst tio gånger så stor risk att dö i förtid 
av hjärt-kärlsjukdomar – oavsett om de utvecklar terminal 
njursvikt eller ej.

Internationellt betraktas diabetes som en pandemi. An-
talet diabetiker i världen uppskattas för närvarande till 154 
miljoner, en siffra som beräknas öka till cirka 360 miljoner 
år 2030. Och cirka 40% av dessa kan komma att också utveck-
la njursvikt.

VÄRLDSNJURDAGEN:

Tidig upptäckt och  
förebyggande – enda  
rationella svaret

Tester för tidig upptäckt
ISN/IFKF rekommenderar därför så tidig upptäckt 
som möjligt av begynnande njursvikt genom syste-
matiska tester av serumkreatinin och minstas mät-
bara albumin i urinen. Speciellt bör individer med 
ökad risk testas regelbundet, nämligen:
• Diabetiker
• Individer med högt blodtryck
• Obesa
• Rökare
• Äldre (mer än 50 år)
• Individer med diabetes, njursvikt, hjärt-kärlsjukdomar i fa-
miljen

Att vara vaksam och genomföra tester för tidiga tecken på 
njursvikt är ett ansvar för många inom hälso- och sjukvår-
den.

Tidig behandling
Med den kunskap som idag finns menar ISN/IFKF att progres-
sionsförebyggande behandling bör sättas in betydligt tidiga-
re än vad som hittills varit vanligt. Den tidiga behandling, 
som ISN/IFKF rekommenderar är:
• ACE-hämmare, AT-II-antagonister
• Blodtryckskontroll
• Blodsockerkontroll för diabetiker
• Blodfetter och anemikontroll
• Rökstopp
• Fysisk aktivitet
• Viktkontroll

Sådan tidig behandling har en potential att förebygga eller 
bromsa progressionen, säger ISN/IFKF. Ge-
nom att på så sätt skydda njurfunktionen 
minskar också risken för komplikationer 
som hjärt-kärlsjukdom. »Protect the kid-
ney – and you protect the heart«. ■

Text Per Åke Zillén
Läs mer på: www.worldkidneyday.org
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Livskvalitén förbättras avsevärt för barn 
med njursvikt och deras familjer sedan de 
blivit transplanterade. 
Professor Ulla Berg har varit verksam 
inom barnnefrologin sedan tidigt 70-tal och 
transplantationer på barn har sedan dess 
legat henne varmt om hjärtat. Hon har 
bland annat studerat vilka faktorer som 
påverkar transplantatets överlevnad och 
funktion hos de barn som transplanterats 
sedan 1981. Hon har också studerat det 
psykosociala välbefinnandet hos dem som 
nu nått vuxen ålder.

I Sverige drabbas varje år mellan tio och femton barn av 
så svår njursvikt att den kräver dialys eller transplantation. 
Bakomliggande orsaker är vanligen missbildningar som ob-
struktioner och dysplasier, hereditära sjukdomar som till 
exempel kongenital nefros, polycystisk njursjukdom och fa-
miljär juvenil nefronoftis. Många av dessa ärvs recessivt var-
för det kan vara svårt att finna rätt diagnos. Nefronoftis be-
ror på en tubulär skada och debuterar vanligen med törst 
och stora urinmängder, vilket gör att diabetes misstänks 
i första hand. Ibland kan njursjukdomen vara kopplad till 
sjukdomar i andra organ. I vissa fall är sjukdomen bakom 
uremin, som hos vuxna, olika varianter av gloumerulonefri-
ter och vaskuliter.

När cyklosporinet kom i början av 80-talet förbättrades re-
sultaten för transplantationer på barn markant. Innan dess 
rejekterade ofta transplantaten eftersom barn har ett starkt 
immunförsvar.

De senaste 25 åren har cirka 150 barn under 16 år trans-
planterats vid Pediatriskt Transplantationscentrum, Karolin-
ska Universitetssjukhuset i Huddinge. Av dessa har 20 pro-
cent varit under två år.

När barnet väger åtta kilo är det möjligt att transplante-

TRANSPLANTATION GER BARN NYTT LIV

Professorn  
brinner för de  
små patienterna

ra med en vuxen njure. Den absoluta gloumerulusfiltratio-
nen (GFR, ml/min) hos den vuxna donerade njuren anpassar 
sig nämligen till att fungera enligt den lilla barnkroppens 
behov. Tittar man sedan på den relativa GFR (omräknat i ml/
min/1,73 m2 kroppsyta) blir filtrationen densamma hos bar-
net som hos den vuxna. 

Före transplantationen kan barn med njursvikt vara 
mycket trötta, dels av sin uremi men också på grund av ane-
mi och dåligt näringsintag. De små barnen lider ofta av illa-
mående och kräkningar. Därför behövs ofta sondmatning el-
ler så anlägger man en gastrostomi, en så kallad PEG, för att 
bättre kunna nutriera barnet. I vissa fall kan stora delar av 
sjukdomstiden tillbringas på sjukhus eftersom barnen van-
ligen är mycket sjuka. Barn med congenital nefros behöver 
till exempel dagliga albumininfusioner som kräver sjukhus-
vård. Det kan leda till isolering och apati.

Många barn med njursvikt växer dåligt trots att de ofta har 
höga tillväxthormonnivåer i blodet. Tillväxthormonet kan 
dock inte utöva sin verkan via levern och bildandet av det 
mer aktiva tillväxthormonet, IGF-1. Detta binds dessutom i 
blodbanan till ett protein som förhindrar dess effekt. Ska till-
växthormon tillföras till barnet bör det ske före transplanta-
tionen eftersom det annars kan orsaka rejektion. Efter trans-
plantationen förbättras ofta tillväxten även om barnen inte 
når en helt normal slutlängd. Medianvärdet för slutlängd hos 
de transplanterade pojkarna är 170 centimeter och hos flick-
orna 160 centimeter. 

Om dialys krävs före transplantation blir det oftast peri-
tonealdialys, så att föräldrarna ska kunna sköta dialysen i 
hemmet.

Men det har visat sig att långtidsöverlevnaden för trans-
plantatet blir något bättre om man inte behövt dialysera före 
transplantationen.

Efter transplantationen får föräldrarna räkna med att få 
ett barn fyllt av livsenergi. Efter sjukdomstidens isolering  →
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från allt roligt i livet finns det nu mycket att ta igen. Även 
hos barn med utvecklingsstörning ser man stora förbättring-
ar i utvecklingen efter transplantation.

Sedan det visat sig att det går mycket bra att kombinera 
cyklosporinbehandling med både antibiotika och antivirala 
medel kan man även behandla svåra infektioner som pneu-
mocystis carinii och cytomegalovirus, CMV, hos barnet. Skol-
barn behöver till exempel inte längre avstå från att gå till 
skolan första tiden på grund av infektionsrisken.

I studien har man följt 149 barn, 77 pojkar och 72 flick-
or, som totalt genomgått 184 transplantationer. Medianål-
der för den första transplantationen var 8,4 år. I 74 procent 
av fallen kom njuren från en levande givare, oftast från en 
förälder men i enstaka fall någon annan anhörig eller dona-
tor. Fördelen med en levande donator är att transplantatio-
nen kan utföras planerat och att man då inte alltid behöver 
påbörja dialys. Före donationen utförs en mycket noggrann 
utredning av donatorn med bland annat inulinclearence-un-
dersökning. Inulin omsätts inte i kroppen utan utsöndras en-
dast genom njurfiltrationen.

I de fall där det blivit aktuellt med en andra transplanta-
tion hade andelen nekronjurar ökat till 57 procent. 

Efter donationen följs bland annat njurens funktion i två 
avseenden, dels transplantatets överlevnad, dels GFR.

 Överlevnaden för transplantatet, om det är en nekronju-
re, är sämre över tid medan GFR håller sig mer stabil. Det be-
ror på att nekrodonatorn oftast är yngre, i den här studien 
var medianålder 22 år. Kommer njuren från en levande do-
nator är transplantatets överlevnad längre eftersom njuren 
ofta kommer från en nära anhörig. Däremot minskar GFR 
med tiden, beroende på att donatorns ålder är högre, i stu-

dien medianålder 39 år. Andra faktorer som påverkar nju-
rens överlevnad och funktion är antal rejektioner, om barnet 
har drabbats av hypertoni eller om GFR är mindre än 50 ml/
min ett år efter transplantationen. 

En mans njure innehåller fler nefron, men mannens njur-
funktion börjar minska redan från 20 års ålder, medan öst-
rogenet tycks skydda kvinnans njurfunktion fram till meno-
paus. Ändå spelar inte donatorns kön någon roll, inte heller 
barnets ålder eller kön. 

En minskad compliance när det gäller intag av immunos-
uppressiva läkemedel kan ses när barnet kommer upp i ton-
åren vilket kan vålla problem för transplantatets funktion 
och överlevnad. Immunosuppressionen har utvecklats på se-
nare tid och istället för cyklosporin har man övergått till att 
använda takrolimus vilket minskar oönskad behåring och 
tandköttsförtjockning. För att inte ytterligare hämma bar-
nets tillväxt ges cortison varannan dag.

Avseende livskvalitet tillfrågades 68 transplanterade barn, 
som uppnått 20 års ålder eller mer, om de önskade ingå i en 
semistrukturerad telefonintervju. Av dessa accepterade 42 
stycken att delta. Det relativt stora bortfallet kan förklaras 
av att många inte vill tänka så mycket på sin sjukdomstid. 
Det som efterfrågades var utbildning och arbete samt social 
situation. Av dem som svarade hade 45 procent en gymnasie-
utbildning och 33 procent hade studerat vid universitet. Alla 
som var över 25 år hade eget boende, och 33 procent var gifta 
eller sammanboende. Av dessa hade 14 procent barn, samtli-
ga av dem var kvinnor.

Trots att ganska många uppgav sig lida av ångest och de-
pression värderade de ändå sin livskvalité högt. På en skala 
mellan noll och tio blev medianvärdet åtta. ■

Professor Ulla Berg har aldrig tvekat i sina 
val. Tidigt i livet visste hon att hon ville 
studera och att hon ville bli läkare. I en tid 
då uppfattningen fortfarande kunde vara 
att flickor inte borde ta studieplatser för 
pojkar blev drivkraften att bevisa sin ka-
pacitet till varje pris. 

Ulla föddes som nummer tre av fem syskon, och var fa-
miljens första flicka. Ulla var tidig i allt och började sko-
lan vid fem års ålder. Här kom hon snart i kapp sina äld-
re bröder.

– Men fars bestämda uppfattning var att flickor inte borde 
studera, i alla fall inte naturvetenskap. Han ansåg att jag bor-

de läsa språk och bli en bra sekreterare, berättar Ulla.
– Men jag ville studera på reallinjens matematiska gren, 

och så blev det slutligen.

Redan som relativt litet barn kom Ulla i kontakt med sjuk-
vården som patient. Vid flera tillfällen under sina sjukhusvis-
telser fick hon uppleva hur kränkande en liten patient kun-
de bli behandlad. Undersökningar och ronder med många 
deltagare genomfördes där barnet utan vidare blottades och 
det utan föräldrars närvaro. Det fick henne att senare känna 
varmt för barnet som patient och hur viktigt det är att dessa 
små patienter behandlas med respekt.

– Sedan träffade jag även på en barnläkare som sade att han 
aldrig ångrat sitt yrkesval.

Målmedvetna steg genom livet

 →
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Målmedvetna steg genom livet

» Jag hade inte insett att det var en avhandling 
jag höll på med. Det var ju bara så roligt att  

räkna njurfunktion och försöka förstå varför 
den var påverkad på olika sätt.«
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Dessa faktorer påverkade senare Ulla att välja pediatrik 
som inriktning.

Efter läkarexamen 1966 arbetade Ulla vid Kronprinsessan 
Lovisas Barnsjukhus på Polhemsgatan i Stockholm. Här bör-
jade hon delta i arbetet med vissa njurfunktionsundersök-
ningar hos barn med urinvägsinfektioner. 

– Efter några år, 1971, sade min handledare att »nu kan du 
disputera«. Jag hade inte insett att det var en avhandling jag 
höll på med. Det var ju bara så roligt att räkna njurfunktion 
och försöka förstå varför den var påverkad på olika sätt, be-
rättar Ulla.

Som randande läkare vid S:t Eriks sjukhus träffade Ulla pa-
tienter med njursvikt och på en kongress demonstrerades 
hur AV-shuntar kunde opereras på små barn.

– Jag tänkte att det inte kan vara bra livskvalitet för ett barn 
att vara bunden till dialysapparat. Men då var det ännu ett ti-
otal år kvar tills man kunde börja transplantera barn fram-
gångsrikt.

Ulla fanns med när barnkliniken på Huddinge Sjukhus 
öppnades 1974 och har sedan dess varit sjukhuset trogen. 

– Det var fantastiskt roligt att vara med och bygga upp verk-
samheten. Och samarbetet med vuxennjurmedicinarna och 
transplantationskirurgerna har alltid varit mycket gott.

– Inte en arbetsdag har känts tung. Barn ger så mycket till-
baka och är så spontana. När de mår bra så tar de vara på det 
och lever ut till hundra procent.

Under det kommande året är det egentligen dags för pen-
sion. 

– Men jag arbetar ju dygnet runt som det är nu, så det är 
svårt att se hur det skulle kunna gå till, säger Ulla. Hon har 
nyligen varit och föreläst i Karachi.

Kanske lämnar hon över chefskapet för verksamheten och 
ägnar sig enbart åt kliniken och åt forsk-
ningen.

– Och det blir eventuellt bara fyra da-
gar i veckan.

I Norge finns hennes dotter med fyra 
barnbarn och med kortare arbetsvecka 
kunde besöken där bli tätare. ■
Text Anna-Lena Byström Foto Johan Garsten

Ulla fanns med när barnkliniken på Huddinge Sjukhus öppnades 1974 och har sedan dess varit sjukhuset trogen.
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» Den snabba förändringen för Richard från att  
vara dödsjuk till att bli helt återställd efter  
transplantationen var otrolig. Han gifte sig sedan 
med ›sin‹ sjuksköterska, de fick två barn och  
han återgick till ett helt normalt liv.«
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Att bota sjukdom genom att ersätta utslitna sjuka organ 
med friska har varit en dröm för människan sedan tidernas 
begynnelse [1]. Transplantation innebär att man förflyttar or-
gan, vävnad eller celler från ett ställe till ett annat. Ordet 
transplantation kommer från medeltidslatin och betyder 
omplantera [2]. Myter om transplantationsbedrifter finns 
nedtecknade redan i gamla kinesiska skrifter från 200-talet 
före Kristus. På Museo di San Marco i Florens hänger en med-
eltida målning av Beato Angelico (1387-1455) som skildrar 
en transplantation som ska ha utförts på 
300-talet. Det är en transplantation av ett 
ben och för att förtydliga det hela är det 
transplanterade benet från en svart per-
son och transplanteras till en vit man. Mer 
realistiska beskrivningar av transplanta-
tioner som utfördes så tidigt som på 300-
talet gäller korrigeringar av skadade nä-
sor och öron, det vill säga hudtransplantationer [1]. 

Den brittiske kirurgen John Hunter (1728–1793) ägnade sig 
under slutet av 1700-talet åt transplantationskirurgiska ex-
periment. Bland annat transplanterade han en tupps spor-
re till dess kam [3]. Under 1800-talet fortsatte experimenten 
(djurexperiment) med att transplantera organ och vävnader 
mellan individer av samma art så kallad allotransplantation 
och mellan olika arter så kallad xenotransplantation. Flerta-
let av dessa transplantat avstöttes mycket snabbt [1]. Expe-
riment och studier som bedrivits under hela 1900-talet har 

lett till kunskaper som gjort organtransplantation till verk-
lighet [2].

De inledande stegen 
Flera problem behövde lösas innan organtransplantation 
kunde bli möjlig. Förståelsen av aseptikens (bakteriefrihe-
tens) betydelse och utvecklingen av anestesi var förutsätt-
ningar för att kunna utföra operationer i bukhålan [3]. Före 
år 1900 saknades kirurgisk teknik för att förena artärer och 

vener med varandra utan att de trombo-
tiserade, det vill säga utan att blodprop-
par bildades. 

Den ungerske kirurgen Elmerich Ull-
man (1861–1937) gjorde 1902 den första 
experimentella transplantationen av ett 
helt organ. På en hund förband han artär 
och ven på halsen med ett plastmaterial. 

Strax efter sekelskiftet utvecklade den franske kirurgen Alex-
is Carrel (1873–1948) en teknik för att sy ihop kärlen, anasto-
mosera, och därmed var problemet med att förena blodkärl 
med varandra löst. 

Alexis Carell fick nobelpriset i medicin 1912 för sin utveck-
ling av kärlkirurgiska tekniker [4]. I djurexperiment auto-
transplanterade Carrel njurar hos både hundar och katter 
det vill säga han opererade bort njuren och transplantera-
de sedan tillbaka djurets egna njure igen [3]. Han gjorde ock-
så bland annat en njurtransplantation från en katt till en an-

DRÖMMEN  
OM ATT ERSÄTTA 
SJUKA ORGAN

» Myter om transplanta-
tionsbedrifter finns ned-
tecknade redan i gamla  
kinesiska skrifter från  
200-talet före Kristus.«

Att ibland ta en titt i backspegeln kan vara bra för att  
få perspektiv i tillvaron. Drömmen om att kunna bota  
människor genom att ersätta sjuka organ med friska har 
funnits med oss länge. Idag är organtransplantation en  
behandlingsform som vi tar mer eller mindre för given  
trots att det inte var så länge sedan det hela började …

 →



DIALÄSEN 2.200618

nan och organet fungerade bra under några dagar men sedan 
upphörde funktionen snart [2]. En då okänd biologisk process 
verkade orsaka avstötning och omöjliggöra transplantation 
mellan individer. Under 1910 och 1920 talen beskrevs i oli-
ka experiment avstötningar av transplanterade organ mel-
lan olika individer. Detta problem gjorde att intresset för or-
gantransplantation avtog under närmare två decennier [5]. 
Den kirurgiska tekniken för att transplantera organ fanns 
men immunologins betydelse i sammanhanget var ännu i 
sin linda [1].

»Konstgjord njure«
Njursvikt såväl akut som kronisk leder 
obehandlad till döden. Utan njurfunk-
tion överlever människan bara några 
dagar. Vid stora kroppsskador eller svå-
ra infektioner kan en människa utveck-
la akut njursvikt som är reversibel [1]. 
Den nederländske läkaren Willem Kolff (1911) experimente-
rade under andra världskrigets första år med semipermea-
bla cellofanmembraner och konstruerade 1941 en så kallad 
»konstgjord njure«. Den konstgjorda njuren skulle via dialys 
- en teknik för att separera små molekyler från stora i en väts-
ka med hjälp av olika fysikaliska principer bland annat diffu-
sion genom ett halvgenomsläppligt membran [2] - användas 
som ersättning för njurfunktionen under den tid det tog för 
njurarna att återhämta sig. Under åren 1944–1947 behandla-
des 15 patienter med akut njursvikt. Endast en överlevde [1]. 
Efter kriget flyttade Kolff till USA och fortsatte utveckla dia-
lysbehandling där [6]. Den svenske läkaren Nils Alwall (1904–
1986) konstruerade 1946 en annan typ av »konstgjord nju-
re«. Den var den första kliniskt användbara för behandling 
av njursjuka under lång tid. Han var också initiativtagare till 
utvecklingen av en så kallad »engångsnjure« [2]. 

Kunskapen och utvecklingen av dialysbehandling visade 
sig också vara viktig för transplantationskirurgerna. Dialys-
behandling är nödvändig för att hålla patienterna vid liv un-
der väntan på operation och för överlevnad den första tiden 
efter en transplantation om inte njuren genast börjar funge-
ra genom att producera urin [6].

De första lyckade försöken 
Både i USA och i Frankrike gjordes i början av 1950-talet för-
sök att transplantera njurar både med njurar från avlidna 
och levande donatorer [5]. År 1953 genomfördes en njur-
transplantation på en 26-årig läkare med terminal njursvikt. 
Njuren kom från en patient som avlidit under en hjärtopera-
tion. De första veckorna producerade njuren ingen urin alls. 
Efter 19 dagar kom urinproduktionen igång och var normal. 

Efter nästan sex månader avled patienten plötsligt i hjärt- 
och njursvikt. Det är ett mysterium varför denna transplan-
tation fungerade så länge när andra transplantationer vid 
den här tiden endast fungerade några få dagar [1]. I Paris an-
vändes 1953 en levande besläktad givare för första gången vid 
njurtransplantation. Det var en mor som donerade sin ena 
njure till sin son. Den transplanterade njuren började funge-
ra omedelbart men avstöttes plötsligt på den 22 dagen efter 
transplantationen [5].

Den njurtransplantation som brukar 
betraktas som den första kliniskt lycka-
de genomfördes mellan enäggstvilling-
arna Richard och Ronald Herrick den 23 
december 1954 i Boston av läkarna Jo-
seph Murray och John Merrill. Tvilling-
paret kom sedan att kallas »the Boston 
twins«. Den snabba förändringen för 
Richard från att vara dödsjuk till att bli 

helt återställd efter transplantationen var otrolig. Han gifte 
sig sedan med »sin« sjuksköterska, de fick två barn och han 
återgick till ett helt normalt liv [3]. Joseph Murray var den 
förste som visade att man kunde ersätta permanent förstör-
da njurar genom njurtransplantation och 1990 fick han no-
belpriset för att han gjort organtransplantation till en kli-
nisk realitet [2]. 

Organtransplantation har de senaste femtio åren gått från 
att vara en experimentell verksamhet till att bli en etable-

rad behandlingsmetod. Tack vare denna 
utveckling får väldigt många svårt sjuka 
människor chansen till ett nytt liv och en 
mycket förbättrad livskvalitet.■

Text Annette Lennerling, leg sjuksköterska, 

medicin doktor.

» Det är ett mysterium var-
för denna transplantation 
fungerade så länge när an-
dra transplantationer vid 
den här tiden endast fung-
erade några få dagar.«
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Alla är överens om kostens betydelse för 
patienternas välbefinnande och överlevnad. 
Trots detta är nutrition ingen prioriterad 
fråga på våra kliniker. Nutritionsgruppen 
inom SNSF, Svenska Nefrologsjukskötersk-
seföreningen, har kartlagt problemet.

Under våren 2005 skickades en enkät till 61 dialysavdel-
ningar i Sverige. Vi fick 57 svar vilket ger en svarsfrekvens på 

93 %. Storleken på avdelningarna varierade mellan 12 och 97 
patienter. Här följer enkätens frågor och svar:

Erbjuds era patienter mat i samband med dialysbehandling?
Samtliga avdelningar erbjuder någon form av mat, men det 
ser väldigt olika ut. 

Hos 67 procent är det helt gratis med frukost och lunch 
till patienterna på förmiddagarna respektive mellanmål och 
middag till eftermiddagspatienterna.

Sextio procent av 
våra dialyspatienter 
äter för lite mat

Börje Näktergal på Danderyds 
dialys smakar på näringsdrink

 →

SWEDISH ORPHAN AB, tel 08-412 98 00 
www.swedishorphan.com

FOSRENOL®
(LANTANKARBONATHYDRAT)

Effektiv behandling vid hyperfosfatemi 1)

500 mg 750 mg
Tuggtabletter i naturlig storlek.
Förpackningsstorlek 90 st.

FOSRENOL® är en fosfatbindare fri från kalcium och aluminium. 
De flesta patienter uppnår acceptabla serumfosfatnivåer vid doser 
om 1500 – 3000 mg lantan/dag 2). Detta innebär att för de flesta 
patienter räcker det med en tuggtablett per måltid.

1) Fouad Albaaj & Alastair J Hutchison, Expert Opinion, Pharmacother. (2005) 6 (2): 319-328
2) SPC 

INDIKATIONER: Fosfatbindare för kontroll av hyperfosfatemi hos patienter med kronisk njursvikt i hemodialys eller CAPD. 
För ytterligare information: Se produktresumé på www.fass.se 

GUNNAR MALMSTRÖM
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Hos övriga:  
Smörgås och dryck efter start, lunch 50 sek 2 avdelningar
Matlåda efter dialys 2 avdelningar
Köpa matbricka+ smörgås  6 avdelningar
Subventionerat till 20-21,5 sek 2 avdelningar
Diabetiker gratis, övriga matiga smörgåsar 1 avdelning
Enklare fika serveras kostnadsfritt hos alla.

Äter patienterna före, under eller efter dialysbehandlingen?
Många patienter äter under behandlingen. Några äter efter 
och i enstaka fall äter patienten före behandlingen.

Finns matsal/dagrum?
Fyra avdelningar har uppgivit att de helt saknar matsal. En 
har sjukhusgemensam matsal.

Serveras kosttillägg under behandlingen? Vilka sorter?
Cirka hälften har svarat att de serverar kosttillägg, sju svarar 
nej. På en avdelning får patienterna själva ta med sig sin nä-
ringsdryck. Några delar ut dem endast på dietist- eller läkar-
ordination. Alla kosttillägg finns representerade med över-
vikt för Fortimel och Renilon.

Är det kostnadsfritt för patienten?
De kosttillägg som serveras under dialysbehandlingen är i de 
flesta fall gratis för patienterna. 

Fem har svarat att de betalar mellan 120–170 kronor/må-
nad. Denna fråga verkar något oklar, vi vet inte om kostna-
den som uppges är för hemmabruk eller ej.

Har ni någon köksa/undersköterska som ansvarar för  
maten? I vilken omfattning?
Drygt hälften av avdelningarna har svarat ja. Två avdelning-
ar har en person på heltid men inte på helgerna. De flesta en-
dast deltid varierande mellan 50–75 procent.

I vilken utsträckning används enteral/parenteral nutrition 
hos er?
Tre avdelningar ger ofta parenteral nutrition, sju uppger att 
det aldrig förekommer, resterande säger sällan och endast 

under kortare tid. Någon enstaka PEG, clinifeedingsond, fö-
rekommer.

Har ni någon nedskriven policy på er klinik gällande nutri-
tionsfrågor?
65 procent har ingen nedskriven policy. En avdelning kall-
lar det riktlinjer, några använder sig av standardvårdplaner.

Finns det dietist knuten till avdelningen? I vilken omfatt-
ning?
Tre avdelningar har uppgivit att de inte har någon dietist. Öv-
riga i väldigt olika omfattning från 10 till 100 procent.

Hur ofta träffar patienten dietisten?
Nästan alla träffar dietisten i samband med dialysstart, där-
efter vid behov. På några avdelningar sker dietistkontakt en-
dast vid behov. En del träffar dietisten en gång per månad 
eller i samband med rond; några har uppgivit en eller två 
gånger om året.

Finns det sjukgymnast knuten till avdelningen?
68 procent har sjukgymnast i varierande grad från 10 procent 
och uppåt, som kontaktas vid behov för TENS, vid smärtpro-
blematik, gångträning, träningsprogram eller liknande.

Två avdelningar har motionsgrupp för patienterna. På två 
ställen gör sjukgymnasten styrketest en gång varje år.

Har ni någon nutritionsansvarig sjuksköterska?
63 procent har svarat ja. Hos några av dessa är det OAS/PAS 
som är ansvarig.

Finns det någon nutritionsansvarig läkare?
79 procent har ingen nutritionsansvarig läkare.

Har ni någon nutritionsgrupp?
60 procent svarar ja.

Förekommer nutritionsronder? Hur ofta och vilka 
medverkar?
70 procent av dem som svarat har inga nutritionsronder. Hos 
de som har ronder varierar frekvensen mellan en gång per 
månad, var tredje månad, två gånger per år eller vid behov.

Medverkar gör dietist, nutritionsansvarig läkare eller PAL, 
nutritionsansvarig sjuksköterska och/eller PAS/OAS. Ibland 
deltar även sjukgymnast och kurator.

Har ni något nutritionsstatus?
Hälften av avdelningarna har ett test för att mäta nutritions-
status. Övriga efterfrågar ett bra material.

Enligt Nutricias folder »Bättre livskvalitet för njurpatienter« 
är 59 procent av alla dialyspatienter malnutrierade. Då und-
rar vi varför den så livsviktiga maten ibland prioriteras bort. 

Överallt erbjuds patienterna mat i samband med dialysbe-

SNFS:s nutritionsgrupp består av Leena Johansson, NÄL, Trollhät-
tan, Gun Örtendahl, Borås, Anki Önnheim, Lund och Johanna Oh-
lin, Norrköping. Saknas på bilden gör Britt-Inger Rahm, Bollnäs.
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handlingen men på många ställen får de betala för den och då 
finns det risk att man kanske avstår. Även kostnaden för kost-
tillägg skiljer sig mycket beroende på var i landet man bor. 

Att två tredjedelar av landets dialysavdelningar inte har 
någon nedskriven policy finner vi anmärkningsvärt och det 
tydliggör behovet av nationella riktlinjer. Det finns också av-
delningar som inte har någon dietist alls, vilket är beklag-
ligt. Individuella kostråd är A och O och där behövs dietistens 
spetskompetens. Vi sjuksköterskor ska mera fungera som ett 
stöd till patienten i det dagliga livet.

Enligt enkätsvaren har endast 20 procent av avdelningar-
na en nutritionsansvarig läkare och man kan undra varför? 
Vi kan aldrig förbättra våra patienters nutritionsstatus om 
inte läkarna finns med.

På sjuksköterskesidan ser det något bättre ut; 63 procent 
av avdelningarna har uppgivit att de har en nutritionsansva-
rig sjuksköterska, önskvärt vore 100 procent.

Vi funderar också över varför enteral nutrition förkommer 
i så låg omfattning. Är vi rädda för att sätta sond eller PEG el-
ler beror det på okunskap?

Sjukgymnasten har en mycket viktig roll, eftersom dålig 
kondition ofta går hand i hand med malnutrition. Handgrip-
test är ett bra mått enligt flera undersökningar (1, 2, 3), och 
borde ingå i nutritionsstatus. Träning är viktig för att upp-
rätthålla basala ADL-funktioner.

Vill till sist slå ett slag för »köksan«. Med en person i kö-
ket som är intresserad och kunnig i kostfrågor läggs en god 
grund för våra patienters mathållning. Vi tycker att det ska 
vara en speciell person som har ansvaret och inte en ambule-
rande uppgift bland sjuksköterskorna. ■

Text Anki Önnheim, sjuksköterska. Dialysavdelningen Universitets-

sjukhuset i Lund. Ann-Catrin.Onnheim@skane.se

Referenser:
1. Heimbürger O, Qureshi AR, Blaner W S, Berglund L, Stenvin-

kel P. Hand-grip muscle strength, lean body mass, and plasma 
proteins as markers of nutritional status in patients with chro-
nic renal failure close to start of dialysis therapy. Am J Kidney 

Dis 2000;36:1213-25.

2. Rantanen T, Masaki K, Foley D, Izmirlian G, White L, Gural-

nik JM. Grip strength changes over 27 yr i Japanese-American 
men. J Appl Physiol 1998;85:2047-53.

3. Agneta Pagels, Britta Hylander. Nutritionsstatus (NS) med 
subjective global assessment (SGA) och handstyrka hos pre-
dialyspatienter. Njurmedicinska mottagningen, Karolinska uni-

versitetssjukhuset i Solna. 2001.
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Den vanligaste orsaken till att man påbörjar dialysbehand-
ling är numera diabetes mellitus. Detta beror på ett ständigt 
ökande antal patienter med typ2-diabetes. Trots att progno-
sen för varje enskild patient stadigt har förbättrats under 
många år blir alltså antalet patienter med diabetesnefropa-
ti paradoxalt nog allt större. Den förbättrade prognosen för 
den enskilde patienten är en följd av bättre blodsockerkon-
troll och noggrann blodtrycksbehandling.

Behandling av höga blodfetter, rökstopp och en viss prote-
inrestriktion kan bidra till de positiva behandlingsresultaten. 
Det pågår intensiv forskning för att hitta ytterligare tilläggs-
behandlingar eftersom nuvarande behandlingar inte ger ett 
hundraprocentigt skydd mot diabetesutlöst njurskada.

Diabetesnefropatins förlopp
Man har delat upp diabetesnefropatins förlopp i fem stadier. 
Den första fasen, strax efter debut, inbegriper en ökad glo-
merulär filtration (GFR) – hyperfiltration, förstorade njurar 
och glomeruli samt ökat njurblodflöde. Stadium två är en 
kliniskt tyst fas som varar ungefär fem till tio år. Här ses be-
gynnande strukturella förändringar såsom basalmembrans-
förtjockning och ökning av mesangievolymen (Fig 1). Stadi-
um tre är den fas där man har så kallad hotande nefropati 
vanligtvis 5–15 år efter diabetesdebuten då mikroalbuminu-
ri (30–300 mg/dygn) uppträder, blodtrycket börjar stiga något 
och de morfologiska fynden blir allt tydligare. GFR är i denna 
fas inom normalområdet. Stadium fyra, fullt utvecklad dia-
betesnefropati följer därpå med albuminuri som syns på van-

lig urinsticka (läckage över 300 mg/dygn). Hypertoni blir allt 
vanligare och njurfunktionen försämras. I stadium fem har 
man terminal njursvikt. 

Orsakerna till diabetesnefropati är flera och såväl höga blod-
sockernivåer som cirkulatoriska förändringar med bland an-
nat högt tryck i glomeruli, bidrar till de typiska förändring-
arna i njurarna vid diabetes, nämligen mesangieexpansion, 
basalmembransförtjockning, glomeruloskleros, proteinuri 
och interstitiell fibros. 

Vad är C-peptid?
I pankreas ß-celler bildas proinsulin som sedan spjälkas till 
insulin och C-peptid som i sin tur frisätts till blodet. Vid typ1-
diabetes när ß-cellerna förstörs får man alltså en insulinbrist 
och insulinbehandlingen är livsnödvändig för patienten. C-
peptiden har en viktig roll vid själva insulinproduktionen 
men i övrigt har det tidigare ansetts att C-peptid varit utan 
effekter. Man ersätter därför idag bara insulinbristen vid 
typ1-diabetes. Under de senaste tio åren har dock ett växan-
de antal studier påvisat positiva effekter av C-peptid på oli-
ka senkomplikationer vid typ1-diabetes till exempel nervska-
dor. Små studier på typ1-diabetiker har också visat positiva 
effekter vad gäller glomerulär hyperfiltration (det förhöjda 
GFR diabetiker har i början av sin sjukdom) och mikroalbu-
minuri av C-peptidbehandling.

Jag har i mina studier undersökt C-peptids effekter på nju-
rarna vid typ1-diabetes hos råttor. Jag har också jämfört effek-
terna på njurarna med ACE-hämmare (exempel: Captopril®, 

Björn Samnegård har studerat C-peptids effekter på njurarna 
vid typ1-diabetes hos råttor i sitt avhandlingsarbete och kommit 
fram till att C-peptidbehandling skulle kunna förhindra eller  
fördröja njurskada vid typ1-diabetes.

C-peptid minskar 
utvecklingen av 
diabetesnefropati
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Renitec®, Enalapril®) som är en etablerad behandling idag vid 
diabetesnefropati.

Vad visade studierna?
Studierna har visat att C-peptidbehandling minskar den glo-
merulära hyperfiltrationen som har föreslagits som en risk-
faktor för sämre prognos och att C-peptid gör detta lika effek-
tivt som ACE-hämmare (captopril). C-peptid och captopril är 
också lika effektiva i att förebygga förstoringen av glomeru-
li. C-peptidbehandling leder dessutom till en minskning av 
proteinurin som är en annan känd riskfaktor för tilltagande 
njurskada vid diabetes. När man jämför effekterna på blod-
flöde mellan captopril och C-peptid visar det sig att captopril 
ökar njurblodflödet. C-peptid verkar däremot inte påverka 
njurblodflödet nämnvärt och har sannolikt åtminstone del-
vis annorlunda verkningsmekanism än captopril i njurarna. 
När man tittar mer noggrant i mikroskopet finner man att 
C-peptid även minskar den mesangiella matrixexpansionen. 
Mängden av byggstenar i mesangiellt matrix såsom typ-IV 
kollagen och fibronektin minskar också påtagligt av C-pep-
tidbehandling. Att C-peptid påverkar mesangieexpansionen 
är ett av avhandlingens viktigaste fynd med tanke på att me-
sangieexpansionen har en mycket stark koppling till tillta-
gande försämring i njurfunktionen.

Sammanfattning och slutsats
Sammanfattningsvis kan således C-peptidbehandling vid 
typ1-diabetes förebygga eller minska glomerulär hyperfiltra-

tion och hypertrofi, mikroalbuminuri, mesangieexpansion, 
gloumerulärt typ IV kollagen och fibronektion samt recepto-
rer för ogynnsamma glykosyleringsprodukter. C-peptid och 
captopril är lika effektiva i att sänka hyperfiltration, glome-
rulär volym och albuminuri.

Den övergripande slutsatsen i avhandlingen är att C-peptid-
behandling kanske skulle kunna förhindra eller fördröja njur-
skada vid typ1-diabetes. Om studier på människa kan styrka re-
sultaten i denna avhandling skulle kombinerad insulin- och 

C-peptid-behandling vid typ1-diabetes yt-
terligare kunna minska risken för diabe-
tesnefropati. ■

Text Björn Samnegård, BÖL

Njurmedicinska Kliniken,  

Danderyds Sjukhus AB.

Figur 1. Typisk morfologisk bild vid 
måttlig (A) respektive svår (B) diabe-
tesnefropati med basalmembransför-
tjockning (streckade pilar) och me-
sangieexpansion (heldragna pilar).
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Driftavdelningen på Danderyds sjukhus har videofil-
mat inne i våra rostfria avloppsrör. Det visar sig att de 
har rostskador från surt koncentrat som vi hällt ut i av-
loppet de senaste fem åren. Rostfria syrafasta rör är inte 
någon garanti för att slippa rostska-
dor av surt koncentrat. Rörleveran-
tören rekommenderar nu vanliga 
gjutjärnsrör och att man spolar or-
dentligt med vatten när man hällt ut 
koncentrat.

På Danderyds sjukhus AB har vi an-
vänt ett distributionssystem för A-
koncentrat från Gambro i fyra månader. Personalen är 
nöjd med att slippa släpa runt på 1200 kilo koncentrat 
i veckan! Vi har 293 och 257 koncentrat i 500 liters för-
packningar. 293-koncentratet räcker fyra dagar och 257-
koncentratet tio dagar. Vi planerar att byta till 1:44 kon-
centrat för att minska förbrukningen av koncentrat (och 
transporter). Vi har två koncentratuttag i varje dialyspela-
re, och det har visat sig att koncentratnipplarna är väldigt 

veka och lätt går sönder. Om man inte använder anslut-
ningsslangen mellan nippeln och maskinen på en vecka 
blir det saltkristaller i slangen som är svåra att lösa upp 
och spola ut. Vi arbetar på att förbättra våra rutiner för att 

slippa dessa problem.
SLS 2006 kursen samlade 58 perso-

ner från hela landet och programmet 
bjöd i år på flera nyheter; bland annat 
centraldistribution av A-koncentrat; 
erfarenheter från MTA på Danderyds 
sjukhus AB av certifiering av medicin-
teknisk verksamhet enligt SS-ENISO 

9000:2000 och SS-ENISO 13485. Vi planerar nästa semina-
rium i början på 2007. ■

» Rostfria syrafasta rör är 
inte någon garanti för att 
slippa rostskador av surt 
koncentrat.«

Surt dialysat ger rostiga rör

Text Gunnar Malmström, enhetschef 

MTA, Danderyds sjukhus AB samt Ord-

förande i Svensk Förening för Medicinsk 

Teknik och Fysik-dialys www.mtfd.se. 

MTF-D

MTF-NYTT
MTF-D har varit med som remissinstans vid framtagandet 
av den nya dialysstandarden IEC 601-2-16 som börjar gäl-
la i år. 

EDTNA-ERCA 
Gunnar Malmström är med i en grupp av volontärer som 
arbetar med ett program för tekniker vid årets kongress 
i Madrid. Det kommer att handla om vattenrening. Grup-
pen har sammanställt ett utbildningsdokument som finns 
på EDTNA’s hemsida: Core curriculum for technicians. Lad-
da gärna ner det och läs igenom det så kan vi få en levande 
diskussion på MTF-Ds årsmöte i Stockholm 9-11 maj.

Medlemskap 
För att bli medlem i MTF-D krävs att man betalar med-
lemsavgift till vår moderförening MTF, för närvarande 300 
kr/år. Man anmäler sig via e-post till vår medlemsregist-
rator per.jonsson@vll.se efter det att man betalt sin med-
lemsavgift. Medlemskapet innebär att man får ett brett 
kontaktnät med »dialysingenjörer«i Sverige. Man får tid-
ningen Dialäsen och Dagens Medicin. Vi är idag drygt 80 
medlemmar. Besök gärna vår hemsida www.mtfd.se där 
finns intressanta presentationer om potentialutjämning vid 
användning av CDK och en sammanfattning av nyheterna 
i IEC601-1-1. Om du har andra frågor rörande föreningens 
verksamhet, eller om du har något intressant ämne att ta 
upp på något av våra styrelsemöten eller årsmötet kontak-
tar du någon i styrelsen.
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Under en tiopoängskurs i njurmedicin vid 
Örebro Universitet 2001/2002 undersökte 
artikelförfattarna förekomsten av restless 
legs syndrome (RLS) hos hemodialyspatien-
ter i Dalarna. De tittade också på svårig-
hetsgrad och på vad vårdpersonal kan göra 
för att uppmärksamma dessa problem. Stu-
dien genomfördes dels som litteraturstu-
die, dels genom patientenkäter och redo-
görs här i en sammanfattad version.

»Restless legs är det vanligaste tillstånd du aldrig hört ta-
las om« låter devisen från den amerikanska patientförening-
en »Restless legs syndrome Foundation, Inc.« 

Det mest karakteristiska för RLS är att den person som 
drabbats upplever besvär från bägge eller ett av benen, som 
kan vara svåra att beskriva på ett sådant sätt, att en utomstå-
ende förstår vad detta handlar om. Besvären sitter vanligtvis 

nedanför knänivå. Ibland kan även en arm eller bägge armar-
na vara utsatta för RLS, vilket ju därmed blir ett vilseledande 
begrepp i sammanhanget. RLS -symtom kan även förekomma 
på andra ställen av kroppen till exempel bålen. 

Typiskt är att besvären tilltar framåt kvällen och gör sig 
mest påminda vid sänggåendet. Besvär av RLS följer en myck-
et typisk dygnsrytm. Symtomen sammankopplade med RLS 
under vakenhet och sömn förekommer mest timmarna före 
och efter midnatt. Mycket karakteristiskt för RLS är även att 
besvären ger ett behov av att röra på sig eftersom rörelse kan 
ge total eller viss lindring. 

Intensiteten av besvären kan upplevas på en skala från 
mycket milda till outhärdliga.

Termer som används för att beskriva sensationer i krop-
pen förknippade med RLS kan till exempel vara krypningar, 
bränningar, smärtor, domningar, sprittningar, »maskar un-
der skinnet«, kramp, rastlöshet.

RESTLESS LEGS  
ETT OVANLIGT  
VANLIGT TILLSTÅND

 →

KAREN BRETT / SCIENCE PHOTO LIBRARY / IBL
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Minimikriterier för diagnos (Om man upplever sig ha alla 
dessa fyra besvär, har man RLS):
1.  Behov att röra på ett eller flera ben/armar på grund av spon-

tant uppkommen obehagskänsla i aktuella ben/armar. 
Obehagskänslan kan ibland vara svår för patienten att be-
skriva. Besvären sitter vanligtvis djupt i benet/armen. Van-
ligaste lokalisation är underben, men förekommer även i 
lår, fötter och armar och kan variera under dygnet.

2.  Oförmåga att vara helt stilla med aktuellt ben/arm när be-
svären uppstår. Vissa patienter kan dock uppnå symtom-
lindring genom kallt eller varmt bad som alternativ till 
rörelse.

3.  Symtomen förvärras eller uppstår endast i vila. Aktivitet 
ger åtminstone partiell och tillfällig lindring.

4. Symtomen förvärras kvälls- och nattetid. 

Man delar in RLS i en primär (ärftlig) och en sekundär form. 
Det finns också en okänd (idiopatisk) form av RLS. I den sekun-

dära formen av RLS går det att härleda symtomen till någon an-
nan sjuklig process, tillstånd som är övergående eller intag av 
substanser/läkemedel. Exempel på orsaker kan vara skada på 
nervsystemet, diabetesneuropathi, järn/vitaminbrist, reuma-
toid artrit, graviditet, njutningsmedel såsom koffein, nikotin, 
alkohol samt vissa läkemedel och sviktande njurfunktion.

För att uppnå ett behandlingsresultat som gör att tillvaron 
blir dräglig, har man ofta anledning att tillgripa läkemedels-
behandling av RLS.

De läkemedel som används vid RLS är dopaminerga läke-
medel, bensodiazepiner, opioider och antiepileptika. 

I litteraturstudien visar doktor Ulfberg exempel på egen-
vård som patienten själv kan göra för att lindra besvären. Det 
kan vara att undvika kraftig, långvarig kroppsansträngning, 
mindre än sex timmar före sänggående. Vissa fysiska och 
mentala aktiviteter strax före sänggåendet kan dock mins-
ka besvären av restless legs. Detta är mycket individuellt och 

ANNABELLA BLUESKY / SCIENCE PHOTO LIBRARY / IBL

» Mental ansträngning så som att läsa en 
fängslande bok, spela ett spel eller brodera 
kan skingra besvären för en stund, men oftast 
behövs också farmakologisk behandling. «
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varje person bör prova sig fram. Massage eller akupressur av 
berörda kroppsdelar, att lägga på något varmt eller kallt, kan 
hjälpa.

Patienten kan också prova om en stunds cykling eller en 
rask promenad kan ge lindring av besvären.

Så kallade isometriska övningar eller stretching kan ock-
så vara till nytta.

Patienten kan också prova att undvika koffein, nikotin och 
alkohol för att se om besvären lindras.

Mental ansträngning så som att läsa en fängslande bok, 
spela ett spel eller brodera kan skingra besvären för en stund, 
men oftast behövs också farmakologisk behandling.

Mycket av ovanstående åtgärder kan vårdpersonalen hjäl-
pa patienten med under hemodialysbehandlingen samt ge 
information om som egenvård.

Enligt några få rapporter har en stor andel av dialysbe-
handlade patienter problem med RLS.

I en studie, »Restless Legs Syndrome in End-Stage Renal 
Disease«, kom man fram till att 20 procent av njursjuka pa-
tienter rapporterade måttliga till svåra RLS symtom. Signifi-
kant ökad risk för mortalitet observerades hos patienter med 
RLS vid en 2,5 års uppföljning. Enligt en annan studie, »Sleep 
Complaints Are Common in a Dialysis Unit«, visar man att 
sömnstörningar hos uremiska patienter är vanliga och att 
den näst största orsaken, 57,4 procent, var RLS. Hela 33,3 pro-
cent av patienterna besvärades av RLS. Detta kan jämföras 

med resultat från två olika studier utförda på normalbefolk-
ning mellan 18 och 64 år i Dalarna, där 5,8 procent av män-
nen och 11,4 procent av kvinnorna lider av RLS. I genomsnitt 
lider cirka tio procent av vuxna svenskar av RLS.

Förekomsten av RLS hos hemodialyspatienter i Dalarna vi-
sade sig vara 35,2 procent. Av totalt 79 HD-patienter i länet 
vid utlämnandet av enkäterna svarade 54 på frågorna, detta 
innebär ett bortfall på 31,6 procent. Av dem som svarade på 
enkäten var 14 kvinnor och 40 män. Åldern varierade mellan 
26 till 88 år. Av kvinnorna hade 14, 3 procent RLS och av män-
nen 42,5 procent (diagram 1). 

Svårighetsgraden ställs genom ett bedömningsschema där 
patienten själv bedömer sina besvär. Besvären kan indelas i 
lindriga, måttliga, svåra eller mycket svåra. (Se diagram 2). 

Det är viktigt att vårdpersonal uppmärksammar, utre-
der och behandlar RLS hos HD-patienter eftersom fördjup-
ningsarbetet visar att flera av dessa patienter har besvär av 
sjukdomen. Genom att ställa de fyra frågorna som ingår i mi-
nimikriterier för diagnos av RLS kan man lätt få fram om pa-
tienten lider av sjukdomen.

Det är även viktigt eftersom den läkemedelsbehandling 
som finns att tillgå kan minska ett onödigt lidande. ■

Text Helena Strandberg helena.strandberg@ltdalarna.se, Agneta 
Björklund agneta.bjorklund@ltdalarna.se och Åsa Sohlström. På bil-

den saknas Pia Berglund. 
Samtliga artikelförfattare arbe-

tar som sjuksköterskor vid Dialys-

avdelningen, Avesta lasarett. För 

fullständig redovisning av studien, 

bedömningsschema och enkät 

vänligen tag kontakt på någon av 

ovanstående mailadresser.
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Diagram 1. Antal män/kvinnor med RLS %.

Diagram 2. Svårighetsgrad av RLS i procent
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Psykologerna John Sharp, Matt R Wild och Andrew I Gum-
ley vid universitet i Glasgow har genomfört en systematisk 
litteraturstudie vars innehåll skildras i denna sammanfatt-
ning. Originalartikeln återfinns i American Journal of Kidney 
Diseases, (se referens).

Behandlingen vid kronisk dialyskrävande njursvikt inne-
fattar flera komponenter som var och en oftast ställer om-
fattande beteendemässiga krav. Livet skall anpassas till dia-
lys-behandlingarna, till kost och vätskerestriktioner och till 
en omfattande läkemedelsterapi likväl som till någon form 
av motion. För att lyckas med dessa anpassningar behövs en 
medveten strategi vilket kan vara krävande för patienten så-
väl som för de anhöriga och den behandlande personalen.

Studier talar för att omkring hälften av dialyspatienterna 
har svårt att fullfölja den komplexa och omfattande behand-
lingsregimen där vätskerestriktionen hör till en av de svåras-
te delarna. Ett stort vätskeintag vid anuri ger behov av hög 
ultrafiltration vilket ökar risken för behandlingsrelaterade 
komplikationer, såsom blodtrycksfall, muskelkramper, illa-
mående eller huvudvärk. För att minska denna risk förlängs 
ofta behandlingstiden eftersom detta ger en mer anpassad 

Det finns idag inga bevis för att en beteendefokuserad teknik kan hjälpa  
patienten att minska sin vätskekonsumtion. Men kanske kan klyftan mellan 

den av professionen rekommenderade och den av patienten uppnådda  
vätskekonsumtionen ändå minska på sikt med hjälp av psykologiska tekniker.

dragningshastighet. Det råder visserligen delade meningar 
om hur mycket man kan dricka, men man beskriver att konti-
nuerlig övervätskning ökar risken för medicinska komplika-
tioner såsom hypertension, lungödem eller en för tidig död. 

I den biopsykosociala förklaringsmodellen beskrivs en in-
divids upplevelse av ohälsa som ett samspel mellan biologis-
ka, psykologiska och sociala faktorer. Grundfilosofin i detta 
synsätt är att de psykologiska faktorerna inte bara är kon-
sekvenser av ohälsa utan även bidrar till att den uppkom-
mer och blir bestående. Kliniska tillämpningar av psykolo-
giska metoder har framgångsrikt använts vid utvecklande av 
hanteringsstrategier vid exempelvis cancer, långvarig smär-
ta och hjärtproblem. 

I litteraturen finns ett växande intresse för att använda 
psykologiska tillämpningar avsedda att underlätta för dia-
lyspatienter att hålla en låg vätskekonsumtion. De metoder 
som använts innefattar vanligen undervisning av olika slag 
genom att ökad kunskap leder till förbättrad anpassning. 
Men eftersom kunskap i sig inte genererar en beteendeför-
ändring behövs tillägg av psykologiska komponenter som un-
derlättar ett hälsosamt beteende, samtidigt som känslomäs-
sig stress lindras. Den psykologiska behandlingen behöver 
således innehålla en mängd åtgärder. 

Sharp och medarbetare har granskat den engelskspråki-
ga litteraturen som beskriver psykologiskt inriktade behand-

lingar som syftar till att minska dialyspatienters vätskein-
tag. I litteratursökningen identifierade de 188 artiklar 

men bara 16 uppfyllde kriterierna för granskning. 
Dessa studier använde samtliga någon form av 

beteendefokuserad teknik i behandlingen 
även om flertalet av dem gav en sparsam be-
skrivning av vad den innehöll. Nästan alla 
behandlingar innehöll en kunskapshöjan-

Beteendefokuserad  
teknik kan få patienten  

att dricka mindre

 →
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de del om än i varierande omfattning. Andra komponenter 
var symbolisk förstärkning, självutvärdering, kognitiv be-
teendeterapi, social förstärkning, färdighetsträning, stress-
hantering, och förändring mot funktionellt likvärdiga bete-
enden. De olika behandlingarna som använts innehöll flera 
överlappningar.

Endast en av de identifierade studierna använde sig av ran-
domiserad kontrollerad design (experiment med slumpmäs-
sig fördelning för högre bevisvärde), och tolv klassades som 
observationsstudier med för- och eftermätningar. Bara två av 
studierna hade fler än 30 deltagare i experimentgruppen, de 
övriga hade färre. Ingen av studierna rapporterade en power 
beräkning (hur många deltagare som behövs för att man inte 
ska ge ett felaktigt resultat) eller hur de hanterat bortfall i 
analyserna. 

De allra flesta studierna redovisade att den psykologiskt 
inriktade behandlingen gav en minskning av dialyspatien-
ternas vätskeintag mellan dialystillfällena. Men bara sex stu-
dier rapporterade tillräckligt med data för att man ska kunna 
beräkna effect size (effektiviteten av behandlingen, ju högre 
värde desto bättre) för behandlingsstrategin och denna varie-
rade mellan 0.17 och 1.01. Tre behandlingsstrategier hade li-
ten effektivitet, två hade medelmåttlig och en behandlings-
strategi påvisade hög effektivitet.

Hälften av artiklarna som granskats av Sharp och med-
arbetare publicerades under det senaste decenniet, vilket 
antyder en ökad medvetenhet om möjligheten att använda 
psykologiska strategier inom den aktiva uremivården. Den 
kunskap som framkommer i litteraturöversikten talar för att 
det kan finnas en klinisk användning för de beteendefokuse-
rade teknikerna och strategierna när det gäller att stödja di-
alyspatienterna i att minska sin vätskekonsumtion. Studier-
nas kvalitets- och rapporteringsbrister gör dock att man bör 
vara försiktig med att dra några generella slutsatser. Efter-
som studiernas beskrivning inte ger en klar och tydlig bild 
av vad som ingått i behandlingen, går det heller inte att säga 
vad som ger den uppmätta effekten. Framförallt går det inte 

att överföra kunskaperna och tillämpa 
dem i det kliniska mötet med en dialys-
patient som behöver hjälp med att mins-
ka sin vätskekonsumtion. ■

Text Magnus Lindberg. Leg. Sjuksköterska/

Doktorand. Gävle sjukhus, Njurenheten  

magnus.lindberg@lg.se

Referens: Sharp, John, Wild Matt R, Gumley Andrew I. A systematic re-
view of psychological interventions for the treatment of nonadheren-
ce to fluid-intake restrictions in people receiving hemodialysis. Ameri-

can Journal of Kidney Diseases, vol 45, No1 (January), 2005: sid 15–27. 
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En av våra vanligaste folksjukdomar är obesitas (över-
vikt). Av den svenska befolkningen lider cirka 50 procent av 
övervikt och 10–12 procent av fetma, vilket innebär ett BMI 
(Body Mass Index) över 30. BMI är ett användbart mått som 
rekommenderas av WHO, där gränsen för övervikt går vid 25 
och för fetma vid 30 (1).

Fetma är ett kroniskt tillstånd som kräver kontinuerlig 
och livslång behandling. Redan vid måttlig övervikt lokali-
serad framförallt till buken, förekommer en påtaglig ökad 
frekvens av hypertension, arteriosklerotisk hjärt-kärlsjuk-
dom, diabetes typ 2 och gallvägssjukdomar. Övervikt med-
för också förslitningsskador, dålig allmän kondition, nedsatt 
lungfunktion och får negativa psykosociala konsekvenser (1). 
Den minskade fysiska aktiviteten i dagens samhälle kan vara 
en av huvudorsakerna till obesitas- epidemin i västvärlden, 
men det är viktigt att inse att fetma utvecklas under en läng-
re tid.

Hösten 2003 förstod vi att ett antal njurpatienter på vår 
enhet led av övervikt. De behövde hjälp att gå ner i vikt för 
att få påbörja en transplantationsutredning, eftersom trans-
plantationskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
har en gräns på BMI 30. Vi gick en tredagarsutbildning som 
leddes av dietist Ingela Melin , med titeln »Hur man praktiskt 
kliniskt kan behandla övervikt, och metabolt syndrom base-
rat på kognitiv beteendemodifikation och konventionell be-
handling (1)«.

Huvudmålet för gruppbehandlingen var att åstadkom-
ma en reduktion av kroppsvikten och/eller finna vägen till 
viktkontroll genom en livsstilsförändring. Viktkontrollen 
innebär att hitta en balans mellan matvanor, motion och 
kroppsvikt. Flera studier visar att en normal viktnedgång är i 
genomsnitt 0,5–1 kg / månad(1). Detta bör man beakta då en 
transplantationsutredning ska påbörjas. 

Vi började inventera vilka patienter på vår njurmedicin-
ska enhet som var aktuella att bjuda in till en överviktkurs, 
och vi bestämde sedan att den skulle starta våren 2004. Kur-
sen skulle följa Ingela Melins arbetsbok som består av 16 hem-

uppgifter, vilka patienterna själva ska lösa och sedan presen-
tera för varandra i gruppen. Hemuppgifterna handlar bland 
annat om mat- och motionsregistrering samt motivation och 
beteendeövningar.

Vi valde ut nio stycken njursjuka personer med olika be-
handlingsformer som vi bjöd in till överviktskursen. Samtli-
ga hade ett BMI över 30, och som mål att transplanteras. Två 
patienter avböjde omgående och en patient hoppade av un-
der gång. I genomsnitt träffades gruppen varannan vecka un-
der åtta månader. Varje grupptillfälle började med en prome-
nad på ca 30 minuter; promenaden delades upp i två grupper, 
en som gick snabbt och en som gick långsamt. Efter promena-
den vägdes patienterna en och en och deras bukomfång mät-
tes; där gavs även tillfälle för enskilt samtal. Därefter följde 
ett gruppmöte som tog ca en timme då patienterna presen-
terade sina hemuppgifter för varandra och delade med sig av 
sina erfarenheter och tankar.

Den genomsnittliga viktnedgången per person under ut-
bildningstiden blev 5,6 kg vilket motsvarar en viktminskning 
på 0,7 kg per månad och person. Två patienter har kommit 
ner på BMI 30. En patient har valt att gå över från PD behand-
ling till HD behandling då hon tror att hennes chanser att 
lyckas gå ner i vikt blir större.

I patienternas utvärdering kom det fram att de har lärt sig 
att planera bättre och att äta på bestämda tider efter tallriks-
modellen. Samtliga patienter upplever även att de har kom-
mit igång med regelbunden motion, vilket har givit dem ett 
ökat välmående. De har även upplevt det positivt att träffa 
andra med liknande problem och svårigheter som finns då 
man är njursjuk. Efter avslutad kurs har vi haft planerade 
återträffar var sjätte vecka med gruppen, för råd och stöd för 
fortsatt viktnedgång.

Vi tycker att det har varit bra att ha ett färdigt material att 
arbeta efter, även om vi som kursledare inte ska ge patienter-
na färdiga lösningar utan låta de själva lösa problemen uti-
från individuell mognad och probleminsikt. Det vi har upp-
täckt i vår grupp är att beteendeförändringar tar tid och för 

DEN VIKTIGA    GRUPPEN 

Att ändra sina matvanor är mycket svårt. Får man hjälp 
och stöd i en grupp och dessutom har möjligheten till 
transplantation som mål för viktnedgången, så är det ändå 
möjligt. Det visar resultatet i den här artikeln.
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att få ett bra resultat är det en fördel att arbeta i ett team 
kring patienten. Det är viktigt att vi förmedlar samma in-
formation om kost och motionsvanor och att målsättningen 
för viktnedgången är realistisk utifrån patientens förutsätt-
ningar. Det vi har saknat är en sjukgymnast som har kun-
nat utföra olika fysiska test för att ge möjlighet till träning 
på rätt nivå.

Viktigt att komma ihåg är att det tar tid att minska i vikt!  ■

Text dietist Hellena Källsholm 

(Helena.Kallsholm@lio.se) och 

sjuksköterska Johanna Ohlin, 

Njurmedicinska enheten, Vrinne-

visjukhuset i Norrköping

Referenser: Melin, I. (2001). Obe-
sitas Lund : Studentlitteratur

FYSS: http://www.FYSS.se 2005

DEN VIKTIGA    GRUPPEN 

LOUISE BILLGERT / BILDHUSET
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Den första hemodialysbehandlingen i Halmstad genom-
fördes redan 1968 på intensivvårdsavdelningen (IVA). Fyra år 
senare öppnades en dialysavdelning i liten skala med tre plat-
ser. Successivt har den vuxit och i nuläget har vi elva behand-
lingsplatser för hemodialys (HD). Hösten 2002 öppnades vår 
transplantations- (TP) och njursviktsmottagning i samma lo-
kaler som dialysavdelningen. Under 2005 har verksamheten 
expanderat kraftigt och det planeras för en utökning. På av-
delningen utförs även plasmafereser (PF) och akuta behand-
lingar.

I samband med att Länssjukhuset fick sin första nefrolog 
1986 startade peritonealdialysverksamhet (PD) i Halmstad. 
Dessförinnan remitterades PD-patienterna till lasarettet i 
Lund eller Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. För 
tillfället behandlas 18 patienter med PD, varav två med hjälp 
av assisterad PD från kommunens hemsjukvård. 

Sedan 1993 utbildas alla PD-patienter i hemmet. Verksam-
heten inrymmer också en njursviktsmottagning för de 
patienter som planeras ha denna behandlingsform. En hel-

Stor bredd på 
njursjukvården  
i Halmstad
Budkaveln har nu kommit till Halmstads dialysavdelning  
som ligger inrymd i det vackra »Klockhuset«, en av de äldsta 
byggnaderna på sjukhusområdet. 

BUD-
KAVLEN

tidsanställd sjuksköterska arbetar för närvarande på mottag-
ningen. 

I det nefrologiska teamet ingår två nefrologer, en avdel-
ningschef och femton sjuksköterskor med olika tjänstgö-
ringsgrader. Två av dessa har varsin dag på TP- och njursvikts-
mottagningen varje vecka, en av dem täcker även frånvaro 
på PD-sidan. Tre sjuksköterskor tjänstgör på en medicinavdel-
ning men har även schemalagd tid hos oss. Dessutom ingår 
två läkarsekreterare och ett ekonomibiträde i teamet.

Alla sjuksköterskor har olika ansvarsområden. Nutritions-
sköterskan gör regelbundna status för att fånga upp malnutri-
tion. Accessköterskorna (två) har arbetat fram en accessjour-
nal. Dokumentansvariga (två) håller sig à jour med nyheter 
inom området, likaså smärtsköterskan. Utbildnings- och kva-
litetsansvarig gör regelbundna kunskapskontroller samt re-
viderar kvalitetsdokument. Apoteksansvariga beställer hem 
läkemedel, dialysvätskor med mera. En sjuksköterska plane-
rar patienternas schemaläggning samt bokar in gästdialyser. 
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HLR-ansvarig ordnar träning och repetition en gång om året. 
En sköterska håller i Njurskolan. Miljö- och ryggombud samt 
Timecare-ansvarig (schemaläggning för personal) finns na-
turligtvis också. 

En vecka på Halmstads dialysavdelning:
Måndag
Vi är sju sjuksköterskor som arbetar i dag. Arbetsdagen bör-
jar någon gång mellan kl. 06.45 till 07.30 beroende på hur det 
individuella schemat är lagt. Vårt ekonomibiträde är på plats 
tidigt och förbereder patienternas frukost.

Samtliga dialysmonitorer går ett integrerat värmeprogram 
varje morgon och det är klart till klockan 06.00. Monitorer-
na förbereds till de patienter som har förmiddagspass, och vi 
försöker se till att ingen sjuksköterska sätter upp slangsys-
temet till mer än två patienter för att skona våra händer, ar-
mar och axlar. Maskinparken består av Gambro AK 200 Ultra 
och AK 200 Ultra S till HD-, HDF- och HF-behandlingar, samt en 
Fresenius Multi Filtrate som vi enbart använder till plasmafe-

reser. Avdelningens intentioner är att kunna erbjuda patien-
ter HDF-behandling genom tryck- eller volymkontroll. HD-be-
handling har de patienter som är akuta, nystartade kroniker 
eller de med accessproblem, till exempel dåliga fistlar/graf-
ter eller centrala dialyskatetrar (CDK). Vi har för närvarande 
28 patienter, varav sex stycken får korttidsbehandling 4–5 
dagar/vecka. Dessa patienter upplever ett ökat välbefinnan-
de och vill inte tillbaka till längre dialystider vid färre till-
fällen. 

Under tiden monitorerna ställer in sig förbereder vi rull-
bord med sprutor, nålar, tejp och annat till dialysstarterna 
samt tar en kopp kaffe under morgonrapporten där dagens 
program tas upp. Monitorerna primas och patienterna börjar 
droppa in till första starterna kl. 07.30. De flesta har AV-fistel, 
några graft och tunnelerad CDK. En patient sticker sig själv 
med viss assistans av sjuksköterska. 

Då alla är startade serveras frukost till de patienter som 
så önskar. Personalen äter frukost innan det är dags att pri-
ma maskiner och ta emot fler patienter. En sjuksköterska för- →
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bereder en plasmaferesbehandling genom att klä maskinen, 
hämta plasma och stämpla upp prover. I dag ska vi behandla 
en patient som fått plasmaferes av och till under cirka två år. 
I somras när Västsverige drabbades av en EHEC-epidemi hade 
vi totalt tre patienter som insjuknade och var i behov av dag-
lig plasmaferesbehandling under en period. En av dessa be-
handlades även med HD. 

Cirka 10.30 börjar vi avsluta patienter med tre timmars be-
handling. Så fort de har lämnat sin sängplats städas den och 
en ny patient med samma behandlingsform får platsen. 

Kl. 10.45 kommer tre pigga och utvilade sjuksköterskor 
som ska arbeta kvällspasset till kl. 19.30. Måndag, onsdag och 
fredag har vi dubbelpass och tisdag, torsdag, lördag och sön-
dag enkla pass. Kvällspersonalen får muntlig rapport av dag-
personalen. Vi är indelade i tre grupper med ansvar för ett 
visst antal patienter. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska har 
sedan huvudansvaret för två till tre patienter. 

Den första av de sex eftermiddagspatienterna kommer kl. 
13.30. Efter att de startat sin behandling får de som vill fika 
med smörgås; varm kvällsmat serveras senare. På eftermid-
dagen blir det tid för administrativa sysslor, bland annat om-
vårdnadsdokumentation, inskrivning i Medrec och andra da-
taregister som KVÅ (Klassifikation av vårdåtgärder).

Tisdag
Denna dag är vi sju sjuksköterskor som arbetar med 13 pa-
tienter. Sköterskan som kommer först kopplar över vattnet 
från kemisk desinfektion till normaldrift. En sjuksköterska 
är frikopplad för att jobba med sitt ansvarsområde. Efter att 
alla morgonpatienter är startade och har ätit sin frukost är 
det tänkt att vi ska visa vår träningsfilm. Från och med årsskif-
tet 2005/2006 startar vi ett projekt där samtliga HD-patienter 
ska få möjlighet att träna under behandling. Tre sjuksköter-
skor samt avdelningens sjukgymnast har sammanställt ett 
träningsprogram som är inspelat på DVD. Vid projektets start 
och efter sex månaders träning ska samtliga som deltar ge-
nomföra vissa tester. Det nefrologiska teamet ska under året 
börja förskriva Fysisk aktivitet på recept (FaR) och använda 
sig av Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbe-
handling (FYSS). Under dagen sitter en sjuksköterska från res-
pektive grupp rond med tjänstgörande nefrolog. 

Onsdag
Vi är sex sjuksköterskor på morgonpasset. Vi ska ta vatten- →

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

Reagensstickorna förvaras i rumstemperatur. Enkelt handhavande. Analyserna ger svar 

inom 1/2 minut.

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

tion av dialysapparater och vattenrenare.

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

rar blod och proteinläckage i dialysfiltret.

WaterSoft används för kontroll av avhärdare för RO.

Herbahealth

Björkholmsv. 214

132 52 Saltsjö-Boo, Sverige

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

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

» I kväll är det Njurskola. Varje 
höst och vår inbjuder vi njursvikts-
patienter och nystartade HD- och 
PD-patienter med anhöriga.«
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prov och göra filterbyte på två maskiner. Detta upprepas var-
annan månad. Nio patienter kommer de närmsta timmar-
na. Under frukosten får vi information om att det finns en 
patient på IVA som kommer att behöva dialys under dagen. 
För att ge plats åt den akuta patienten under eftermiddagen 
rings en av kvällspatienterna in för att tidigarelägga behand-
lingen. 

I kväll är det Njurskola. Varje höst och vår inbjuder vi njur-
sviktspatienter och nystartade HD- och PD-patienter med an-
höriga. Njurskolan är vid fyra tillfällen och består bland an-
nat av föreläsningar av nefrolog, sjuksköterska, sjukgymnast, 
dietist, kurator samt representant från sjukhuskyrkan och 
njurföreningen. Den ansvariga sjuksköterskan kallar aktuel-
la patienter, lägger upp utbildningsprogram och samordnar 
berörda föreläsare. Hon förbereder också fika inför kvällen. 

Torsdag 
I dag är det sju sjuksköterskor som kommer på morgonen. Vi 
har 14 patienter som ska ha behandling. Patienten från IVA 
måste köras i dag också; det blir lite svårt att få ihop platser-
na då vi bara har elva. Två sjuksköterskor är i Göteborg på ut-
bildningen Njurmedicin och dialys 5 poäng och Omvårdnad 
vid dialys 5 poäng. Nästan alla sjuksköterskor på dialysavdel-
ningen har denna utbildning.

I dag är det TP- och njursviktsmottagning och åtta patien-
ter ska komma på besök. En sjuksköterska, tillsammans med 
nefrolog, ansvarar för mottagningen som är öppen måndag 
och torsdag klockan 07.00–16.00. All planerad mottagnings-
verksamhet ligger på dessa dagar, övriga besök såsom tät prov-
tagning på en nytransplanterad patient sköts av personal på 
hemodialysen. Till mottagningen kommer njursviktspatien-
ter med GFR under 20 ml/min/1.73 kvm, njurtransplanterade, 
njurdonatorer, utredningar inför eventuell njurtransplanta-
tion och njurdonation. Första året efter njurtransplantation 
ansvarar läkare i Malmö för patienten. Vi sköter provtagning 
och faxar svaren till njurmottagningen på Universitetssjuk-
huset MAS. 

Fredag
Snart helg! Tänk så fort en vecka går, fast den är ju inte slut 
än. Fem sjuksköterskor ska komma på morgonen men en 
ringer och meddelar att hon måste vara hemma med sjukt 
barn. Resursteamet rings och de hjälper oss att få ner en av 
våra sjuksköterskor från en vårdavdelning. Det är inte alltid 
som det fungerar och då får vi klara oss ändå. Elva patienter 
kommer, och mannen från IVA får behandling även i dag för 
att kunna göra uppehåll över helgen. En av våra patienter 
som var på fistulografi i måndags får besök av kärlkirurgen 
som informerar om resultatet samt fortsätta åtgärder. 

Lördag
På helgen är det bara tre sjuksköterskor som arbetar, ingen 
övrig personal. Dagens pass börjar kl. 06.45 och slutar 14.15. 
Det är sex patienter som får behandling. Eftersom det inte 
finns någon nefrolog här under helgen, försöker vi att inte 
köra de sjukaste patienterna. På helgen gör vi en del extra ar-
beten, till exempel fyller på förråd och försöker ta oss tid till 
att uppdatera vår omvårdnadsdokumentation som görs en-
ligt VIPS. Vi har fortfarande pappersjournal och om, eller när, 
det blir datajournal vet vi inte. 

Söndag
Vi startar klockan 12.00 och slutar 19.30. Det känns skönt att 
kunna sova en stund på morgonen innan arbetsdagen börjar. 
Fem patienter kommer mellan klockan 12.30 och 13.30. I dag 
har vi även en gäst från Stockholm, en man som vi känner väl 
och som har sommarstuga i Halland. Patienten får eget rum 
och screenas enligt sjukhusets rutiner. Under sommaren har 
vi stor efterfrågan på gästdialysplatser och vi försöker tillgo-
dose detta behov. I år kommer vi att göra många besvikna då 
avdelningen är fullbelagd av våra egna patienter. 

Budkavlen sänder vi vidare till Ängelholm! ■
Text Susanne Björk, Monica Mattsson och Pia Trygg, sjuksköter-

skor på Dialysavdelningen i Halmstad.

EFTERLYSNING
Är du intresserad av att administrera SNSFs hemsida?

I samband med vårmötet i Stockholm avgår jag som  

webadministratör, därför söker nu föreningen dig som  

vill vara med och vidareutveckla hemsidan.

Om du är intresserad, hör av dig till mig; 

0520 - 913 10 

snsf@telia.com

Lena Sundberg Helldin
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Det finns dialyspatienter som är så svårt 
sjuka att man kan ifrågasätta hur länge 
det är rimligt att förlänga livet med hjälp 
av dialys. Det är inte ovanligt att behand-
lande läkare eller patienten själv fattar be-
slutet att dialysen ska upphöra. Men hur 
vanligt är det? Vilka patienter upphör med 
behandlingen och hur och när avlider de? 
Hur sköts de etiska frågorna inom svensk 
njursjukvård? Nils Grefberg, njurläkare i 
Växjö, sammanfattar aktuell kunskap och 
egna erfarenheter om de etiska aspekterna 
på att upphöra med dialysbehandling.
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 Många dialyspatienter är ganska friska i övrigt 
och kan leva ett rikt och meningsfullt liv trots di-
alysbehandlingen. Andra kan sedan tidigare lida 

av flera svåra sjukdomar som på ett påtagligt sätt försäm-
rar livskvaliteten. När de dessutom utvecklar kronisk uremi 
och blir beroende av dialys försämras situationen ytterligare. 
Slutligen kan patienten vara så hårt drabbad av plågsamma 
och obotliga sjukdomar att man kan ifrågasätta vilken nyt-
ta man gör genom att fortsätta förlänga livet med dialys. Är 
livet till glädje för patienten? Finns utsikter till varaktig för-
bättring? Eller innebär fortsatt behandling bara en menings-
lös förlängning av döendet? Tvingar vi patienten att leva ett 
plågsamt och ovärdigt liv genom att inte väcka frågan om att 
upphöra med dialys?

Det finns mycket information om patienter som upphör 
med dialys. Forskning om de psykosociala aspekterna på dia-
lys som livsuppehållande behandling startade redan i dialy-
sens barndom på 1960-talet i USA. Förgrundsgestalten har va-
rit Dr Norman B Levy, forskare och psykiatriker som ännu är 
yrkesverksam. Dr Levy arrangerade under många år en serie 
internationella konferenser, »Psychonephrology«, som hand-
lade om etiska, sociala och psykologiska aspekter på dialys 
och transplantation. Dagens forskning domineras av Dr Le-
wis Cohen, även han psykiatriker från USA. Dr Cohen har stu-
derat patienter som upphört med behandling vid dialysmot-
tagningar i nordöstra USA och angränsande delar av Kanada. 
De enkla och viktiga frågor han velat besvara har till exempel 
varit: Vilka patienter upphör med dialys? När och hur avlider 
de? Hur uppfattar familjemedlemmarna det inträffade?

De allra flesta register över dialyspatienter innehåller upp-
gifter om dödsorsaker. Det finns således statistik över hur 
stor andel av dödsfallen bland dialyspatienter som sker som 
ett resultat av att behandlingen upphört.

I Sverige finns tillförlitlig statistik från Svenskt Register 
för Aktiv Uremivård. Under 1990-talet skedde cirka 12 till 15 
procent av dödsfallen bland dialyspatienter till följd av att 
behandlingen upphört. Statistiken för 2004 visade en tydlig 
ökning. Detta år var den totala mortaliteten bland landets 
dialyspatienter 21 procent. Under 2004 avled 719 dialyspa-
tienter varav 153 (21 procent) med uremi som diagnos, det 
vill säga efter det att behandlingen upphört. I 117 fall sked-
de detta av medicinska skäl (beslut av läkare) och i 36 av fal-

len var det patienten som själv fattade beslutet att dialysbe-
handlingen skulle upphöra. 

Under 2004 skedde således mer än vart femte dödsfall 
bland svenska dialyspatienter som ett resultat av att behand-
lingen upphört. Det är för tidigt att säga om ökningen 2004 
är ett trendbrott eller om det är en tillfällig uppgång. Siffror-
na har dock ett tydligt budskap; att upphöra med dialys är en 

Alternativ A
På min/vår avdelning diskuteras alltid/ofta etiska frågor. 
Det är sällan dialysbehandlingen drivs så långt att patienten 
utsätts för meningslöst lidande. 

Alternativ B
På min/vår avdelning diskuteras ibland etiska frågor. Det 
händer ibland att dialysbehandlingen drivs så långt att pa-
tienten utsätts för meningslöst lidande. 

Alternativ C
På min/vår avdelning diskuteras etiska frågor sällan/aldrig. 
Det händer ofta att dialysbehandlingen drivs så långt att pa-
tienten utsätts för meningslöst lidande. 

Tre ytterligare svar inkom. Ett svar (centrallasarett) angav att 
alternativ A var giltigt på vårdavdelningen och svar C var gil-
tigt på dialysmottagningen. Två svar (en universitets- eller 
regionklinik samt ett centrallasarett) angav att sköterskor, 
men inte läkare, diskuterade etiska frågor. 

Enkät om etik

Alternativ A B C

Universitets- eller 
regionklinik

0 10 1

Centrallasarett 0 6 2

Länsdels-sjukhus 0 12 2

Annan enhet 0 2 0
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realitet som ingen kan blunda för. Frågan måste finnas med 
i vardagsarbetet på varje dialysmottagning som sköter svårt 
sjuka patienter. 

Andra länder rapporterar liknande siffror. Det brittiska 
(UK) registret anger 12,5 procent. En fransk studie fann att 20 
procent av patienterna i en region avled sedan dialysbehand-
lingen upphört. I USA inträffar över 20 procent av dödsfallen 
efter det att behandlingen upphört. Den höga andelen i USA 
beror inte på ekonomiska faktorer utan snarare på att ameri-
kanska patienter har en stark autonomi. 

Dr Lewis Cohens forskning har visat att patienter som väl-
jer att upphöra med sin behandling kännetecknas av att de 
har högre ålder, multipla sjukdomar, kronisk smärta och har 
förlorat sin livskamrat.

 Bilden är således tydlig. Det är gamla, svårt sjuka patienter 
med kronisk smärta och som till exempel förlorat sin make 
eller maka som väljer att avlida i stället 
för att förlänga ett liv som inte längre är 
meningsfullt.

Ofta väcks frågan om det kan förelig-
ga en depression som orsak till önske-
målet att upphöra med dialys. Enligt 
Dr Cohen är detta ovanligt och i en ma-
joritet av fallen behöver man inte kon-
sultera psykiatrin om en svårt sjuk pa-
tient framför ett välgrundat önskemål 
om att slippa fortsatt behandling. Det 
är bara om patientens önskan förefaller orimlig och/eller om 
det samtidigt föreligger tydliga symtom på depression som 
psykiatriker bör tillfrågas. Det finns studier som visat att de-
pression är vanligt bland dialyspatienter och att tillståndet 
ofta förbises. 

Vilka är motiven att upphöra med livsförlängande behand-
ling? Intervjuer med svårt sjuka patienter visar att det finns 
två svar på frågan. Det ena är en önskan att slippa en ytterli-
gare försämring av redan svåra symtom som smärta, andnöd 
och ångest. Det andra är en önskan att slippa leva vad som 
uppfattas som ett ovärdigt liv. Det finns till exempel dialys-
patienter med mycket stark autonomi som inte kan tänka sig 
att acceptera amputation på grund av perifer kärlsjukdom. 
De kan välja att upphöra med dialys eftersom de uppfattar 

det som ovärdigt att bli stympad. 
Flera studier har visat att det tar i genomsnitt åtta till nio 

dagar från sista dialysen till dödsfallet. Det föreligger dock 
en stor variation. Svårt sjuka patienter kan avlida efter kort 
tid medan andra kan få vänta länge på dödsfallet. Det är vik-
tigt att beakta att eventuell restnjurfunktion kan förlänga 
förloppet betydligt. Vid diskussion med patient och anhöri-
ga om att upphöra med dialys väcker dessa ofta frågan. Det 
är viktigt att den läkare som för samtalet noga har satt sig in 
i patientens medicinska situation och är beredd på frågan om 
hur lång väntan på dödsfallet kan bli. 

Avlider dialyspatienten som upphört med behandlingen 
i en »god« eller i en »dålig« död? Dr Cohen har skapat ett en-
kelt poängsystem för att värdera dödsfall efter avslutad dia-
lysbehandling. Tre variabler som beskriver omständigheter-
na från sista dialys till dödsfallet värderas i grad av smärta, 
väntetid och social situation.

En patient som tvingas vänta länge 
på döden, som har svår smärta och är 
ensam avlider inte i en god död medan 
den som avlider efter några få dagar, 
utan svår smärta och omgiven av anhö-
riga har en god död. Dr Cohens studie vi-
sade att 85 procent av patienterna avled 
i en »god« död. 

När ska man ta upp diskussionen om 
att upphöra med dialys? Det finns två si-

tuationer som motiverar att frågan väcks. Den ena är när pa-
tienten själv uttrycker tydligt en önskan att slippa fortsatt 
behandling, det andra är när en allvarlig medicinsk händel-
se tillstöter.

Det första fallet torde vara välbekant för många som arbe-
tar med dialys. Patienten uttrycker på olika sätt att livet är 
så svårt att leva att det finns en önskan att det vore slut. »Den 
som slapp komma hit…« och »Om man ändå fick sluta…« är 
exempel på uttalanden. Om detta uttrycks tydligt och uppre-
pas bör patienten erbjudas samtal med en läkare. Om möjlig-
het finns bör patienten få välja en läkare som han eller hon 
känner speciellt förtroende för. Samtalet ska ske i enrum och 
helst utan pågående dialys. Patienten och eventuella anhöri-
ga bör få en lugn och saklig information om att behandling-
en är till för patienten och att det är tillåtet att upphöra med 

» Det är gamla, svårt sjuka 
patienter med kronisk 
smärta och som till exempel 
förlorat sin make eller 
maka som väljer att avlida  
i stället för att förlänga ett 
liv som inte längre är  
meningsfullt. «

 →
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den. Läkaren ska vara beredd att svara på alla de frågor infor-
mationen kan väcka. 

Om samtalet genomförs på rätt sätt kan det bli mycket 
klargörande och lugnande för patient och anhöriga. Ofta slu-
tar samtalet med att patienten och läkaren är eniga om att 
fortsätta behandlingen men att ha nya samtal vid eventuell 
ytterligare försämring i patientens hälsotillstånd. Samtalet 
kan också vara ett lämpligt tillfälle att ställa frågan: »Vad gör 
vi om hjärtat stannar under dialys?« Inte sällan kan man enas 
om ett beslut om att avstå från hjärt-
lungräddning vid hjärtstopp. 

Den andra anledningen att ta upp 
en diskussion är en allvarlig medicinsk 
händelse. Om patienten till exempel är 
åldrig och drabbas av stroke med halv-
sidig förlamning, afasi och sänkt med-
vetande är det rimligt att diskutera om 
det är meningsfullt med fortsatt dialys. 
I dessa fall får diskussionen föras med 
de anhöriga. Det är av största vikt att klargöra att det alltid 
är den ansvarige läkaren, som fattar beslut i frågan – inte de 
anhöriga. Det är patientens bästa som ska styra. Läkaren be-
höver information från de närstående om vad som är troligt 
att patienten själv hade önskat om han eller hon kunnat föra 
sin talan. Är det i enlighet med patientens önskan att fortsät-
ta med behandlingen? Många äldre och sjuka personer har gi-
vit tydlig information till de närstående, till exempel »Jag vill 
inte bli liggande på sjukhus och matas med slang…« eller »Jag 
vill inte bli en levande död…« Finns sådana uttalanden kan de 
utgöra stöd för ett beslut att upphöra med behandlingen vid 
svår och obotlig sjukdom. 

När ett beslut om att upphöra med dialysbehandlingen fat-
tats är det viktigt att den ansvarige läkaren informerar alla 
berörda; anhöriga, vårdavdelning, dialysmottagning och öv-
riga berörda läkare. Beslutet ska journalföras och det ska tyd-
ligt framgå vem som fattat beslutet och på vilka grunder det 
fattats. 

En patient vars dialysbehandling upphört får inte över-
ges på vårdavdelningen. Det kan kännas svårt att gå in till 
en döende patient, men det är viktigt att även dessa patien-
ter »rondas« på vanligt sätt. Patienten bör även tillfrågas om 
det är något vi kan göra för honom eller henne. Patienten vill 
kanske ha hjälp att skriva ett testamente eller ordna andra 
angelägenheter. Sjukhusets kurator kanske behöver kopplas 
in. Inte sällan är det helt naturligt för gamla och sjuka per-
soner att lugnt och sakligt diskutera med de närstående om 

begravning, om vad som ska ske med hemmet och ägodelar-
na med mera. 

Det finns även patienter som hyser en stark önskan att av-
lida i det egna hemmet. På många håll i landet finns en väl-
fungerande organisation för palliativ vård i hemmet som kan 
kopplas in. Det är även viktigt att tänka på de anhöriga. Får 
dessa det stöd de behöver? 

Det andliga bör också beaktas. För den patient som tror på 
Gud kan det vara mycket viktigt att få kontakt med en präst. 

Det är inte ovanligt att äldre patien-
ter känner prästen i hemförsamlingen 
och har en önskan att träffa honom el-
ler henne när livet går mot sitt slut. Det 
är således tillåtet att ställa frågor som 
»Tror du på en högre makt?« och »Kän-
ner du någon präst som du vill träffa?«

Det viktiga är således att vara närva-
rande och visa medkänsla; att sitta ned 
i lugn och ro och helt enkelt ställa frå-

gan »Är det något vi kan göra för dig?« 

Hur sköts »vardagsetiken« inom den svenska njursjuk-
vården? I samband med en utbildning för dialyssjuksköter-
skor hösten 2005 genomfördes en enkel enkätundersökning 
i samråd med SNF. Deltagarna fick ange vilken typ av avdel-
ning de arbetade på och sedan välja ett av tre påståenden om 
etiska aspekter. 

Den enkla enkäten, som inte utger sig för att vara veten-
skaplig, visar tydligt att det finns utrymme för förbättring. 
Ingen av 38 deltagare angav alternativ A. (se tabell).

Diskussioner om etiska aspekter bör vara en naturlig del i 
vardagen. All berörd personal, även läkare, måste delta. Om 
det finns problem med de etiska frågeställningarna på enhe-
ten är det ledningens ansvar att samla alla berörda till utbild-
ning och diskussion i ämnet. 

Vårdpersonal måste tillse att autonoma patienter erbjuds 
diskussion om att upphöra med dialys om de är svårt sjuka 
och/eller om de uttrycker starka önskemål om att sluta med 
behandlingen. För icke-autonoma patienter som lider av svår 

och obotlig sjukdom, bör personalen tillse 
att patienten inte utsätts för ett plågsamt 
och/eller ovärdigt liv, utan att frågan om 
att upphöra med behandlingen väcks. ■

Text Nils Grefberg, nils@grefberg.com

Överläkare, Njurmedicinsektionen, Centrallasa-

rettet Växjö.

» Det är av största vikt att 
klargöra att det alltid är 
den ansvarige läkaren, som 
fattar beslut i frågan – inte 
de anhöriga. Det är patien-
tens bästa som ska styra. «




