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LEDARE
PIA LUNDSTRÖM | ANSVARIG UTGIVARE

Nyss hemkommen från en njurmedicinsk kongress - full-
tankad av nya idéer – och som alltid lika fascinerad av vad 
mycket kunskap som finns ute hos er inom professionen 
på sjukhusen – alltifrån forskning till rent praktiska erfa-
renheter. På kongresser träffar jag rätt ofta på sådana där 
riktiga energiknippen till människor – ni vet nog vilka jag 
tänker på – de där som hängivet kör gasen i botten i ett 
projekt – inom arbetet eller fritid. Och deras entusiasm 
smittar av sig på ett härligt sätt – i alla fall till mig. Ingen-
ting känns svårt eller omöjligt – det mesta går att lösa på 
ett eller annat sätt. En positiv smitta skulle jag tacksamt 
våga påstå…!

Jarl Ahlmén är verksam inom njurmedicin och har ända 
sedan tidigt 70-tal haft ett starkt engagemang för förbätt-
ringar inom njursjukvården. Hans redskap har varit kva-
litetsstyrning – att kritiskt granska en situation och ställa 

ETT SMITTANDE ENGAGEMANG

 PÅ GÅNG

  International Pediatric Transplant Association, �7–2� mars, 

2007, Cancun, Mexiko www.iptaonline.org

  International Meeting on Vitamin D, 29–�0 mars, Barcelona, 

Spain. www.senefro.org

  Organ Transplantation: Ethical, Legal and Psycological aspects. 

Towards a common European Policy. �–4 April 2007, Rotterdam, 

Netherlands. www.elpat.eu/

  NKF Spring Clinical Meetings �0–�4 april 2007, Orlando, Florida, 

USA. www.kidney.org

  Dansk Nefrologisk Selskab Årsmöte ��–�4 April 2007, Århus, 

Danmark. www.nephrology.dk

  Svensk Transplantationsförenings Vårmöte, �9–20 april 2007 

Stockholm, Sverige. www�.svls.se/sektioner/tp/

  International Society of Nephrology ISN, 2�–25 april 2007,  

Rio de Janeiro, Brasilien. www-wcn2007.org

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

Texas, USA.

  American Transplant Congress, 5–9 maj 2007, San Francisco,  

Kalifornien, USA. www.atcmeeting.org

  Vårmöte inom Njurmedicin, 6–8 maj 2007 Södraberget,  

Sundsvall. 

  Nordiska Njurdagar, 2�–26 maj 2007, Göteborg, Sverige. 

www.ssn2007.com

  Vascular Access Society, ��–�� juni 2007, Nice, Frankrike.  

www.vascularaccesssociety.com

  International Society for Peritoneal Dialysis, ISPD, �–� juni 

2007, Miami, Florida, USA. www.ispd.org/NA/index2.html

  European Peritoneal Dialysis Meeting, 7–�0 July 2007, Helsing-

fors, Finland www.europd.com

  European Renal Association ERA-EDTA 2�–24 juni 2007,  

Barcelona, Spanien. congress@era-edta.org

  EDTNA/ERCA Conference �5–�8 september 2007, Florens,  

Italien. www.edtna-erca.org 

  European Society for Organ Transplantation, ESOT, 29 sep– 

� okt, 2007, Prag, Tjeckoslovakien. www.esot2007.cz

  Dialäsens Chefsdagar, �–4 oktober 2007, Rånäs Slott i Rimbo, 

Sverige.  www.dialasen.com

  Södra Sveriges Regionmöte, �8 oktober 2007, Saltsjöbaden, 

Ystad, Sverige. 

  American Society of Nephrology ASN, �� oktober–5 november 

2007, San Francisco, USA.

  Njurmedicinskt Regionmöte, ��–�4 november 2007, Uppsala, 

Sverige.

  European Society of Artificial Organs ESAO, Amiens, Frankrike. 

�–5 oktober 2008. www.eutox.info/

Nya möten? E-posta: info@dialasen.com

Bra länkar finner du på www.dialasen.com

frågan om något i processen går att förbättra. Jarl var en 
av dem som under sent 70-tal introducerade peritonealdi-
alysbehandlingen i Sverige. Idag är han verksam på sjuk-
huset i Varberg med fortsatt sikte på olika förbättringar 
för patienterna. Mer om Jarl och hans tidigare och kom-
mande projekt finner du på sidan 16.

Apropå förbättringar och PD-behandling – hur ser det 
ut i era patienters kommuner? Finns det ett etablerat och 
gott samarbete med landstinget för att möjliggöra till ex-
empel assisterad peritonealdialys? Denna behandlings-
form kanske skulle kunna förenkla vardagen för några pa-
tienter. Ulla Winge har varit på kurs och belyser ämnet på 
sidan 48. Vem tar och vem har det egentliga ansvaret för 
behandlingen? 

 Pia lundström
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Karolinska Institutets styrel-
se för forskning delar varje år 
ut titeln hedersdoktor till per-
soner som genom sin gärning 
främjat universitetets verk-
samhet på olika sätt. En av 
dem tre som utses i år är Andr-
zej Werynski. Promoveringen 
sker vid en ceremoni i Stock-
holms stadshus fredagen den 
11 maj 2007. Hedersdoktorer-
na kommer att ta emot dok-
torshatt, diplom och ring av 
dekanus för forskning som ett 
bevis på sin nya status. 

Andrzej Werynski som kommer utses till medicine he-
dersdoktor är professor vid polska vetenskapsakademin 
i Warsawa. Andrzej etablerade redan i början av 80-ta-
let ett nära samarbete med forskare vid Karolinska Insti-
tutets enhet för medicinska njursjukdomar. Under de 

gånga 25 åren har en omfattande och internationellt an-
sedd forskningsverksamhet vuxit fram, som framförallt 
inriktat sig på att beskriva och förstå fysiologiska och me-
taboliska förlopp hos patienter med kronisk njursvikt. 
Karolinska Institutet är också Andrzej Werynski stort 
tack skyldig för att vi nu har verksamhet inom flertal om-
råden av numerisk medicin och matematisk modellering 
av biologiska förlopp. 
för frågor kontakta: jan.carlstedt-duke@ki.se

Karolinska institutet

Hedersdoktor vid Karolinska Institutet 

Andrzej Werynski

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

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

För mer information se Fass.

Referens 1: N. Hamdy et al. BMJ 1995; 310: 358-63 För mer information se FASS eller kontakta LEO Pharma Nordic.20
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Etalpha® förhindrar att PTH-halten i blodet blir för hög1

 Etalpha 200185  01/06/04  15:12  Side 1

Rättelse
redaktionen ber om ursäkt då förväx-
ling av namn och foto skedde i Dialäsen 
1/2007, sidan 36. rätt namn på sidans 
foto är annelie johansson, njursviktsko-
ordinator i jönköping.

rätt foto på läkare Gunilla Welander 
i Karlstad ser ni härintill.  Red 
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Nyöppnat dialyscentra i Kroatien
I staden Medulin, i kroatiska Istrien, finns Hotellet Arcus 
Residence med eget nytt dialyscentra för njursjuka. Verk-
samheten har påbörjats för att möta de många dialyspa-
tienternas önskan om »semesterdialys«. Hotellet har en 
klar hälsoprofil och är beläget vid Adriatiskahavet.

Resvägen till Medulin innebär från Sverige en del mel-
lanlandningar. Med Croatia Airlines flyger du via Wien 
och Zagreb. Därefter förslagsvis inrikes till staden Pula. 
Med SAS mellanlandar man istället i München. Kostna-
den varierar beroende på tidsperiod. 

bra länkar för den som vill resa till Medulin: 

http://www.tzom.hr/guide-medulin/how-to-come 
www.odenresor.se återförsäljare för Crotia airlines och SaS. 

information om hotell arcus residence finner du på www.arcus.hr 

semesterdialys på  

BrunnsKliniken

Vem bär ansvaret för 
säkerheten i vården? 
Antologin I rättvisans namn tar upp händelser som ska-
pat debatt om synen på ansvar, skuld och säkerhet i vår-
den. Boken utgår från händelsen i Kalmar då ett späd-
barn fick en för hög dos läkemedel tillsatt till dropp, och 
diskuterar olika aspekter av, och perspektiv på, patient-
säkerhet. 

Redaktör och en av författarna till boken är Synnöve 
Ödegård, leg sjuksköterska och doktor i folkhälsoveten-
skap. Med boken vill man visa att säkerhet handlar om 
både kunskap om hur människan fungerar och hur or-
ganisationen och dess utformning påverkar individens 
handlande. Ofta saknas en insikt om hur beslutsfattande 
på olika nivåer i systemet påverkar individen längst ut i 
vårdkedjan. 

Medförfattarna arbetar inom olika områden av sä-
kerhetsforskning, de flesta utanför sjukvården. Synnö-
ve Ödegård menar att sjukvården har mycket att hämta 
från andra branschers säkerhetsforskning. Förhoppning-
en är att läsaren ska få en djupare förståelse för vad som 
bidrar till att olyckor händer, och hur vi kan förhindra 
att mänskliga brister leder till att patienter skadas. 

Boken handlar också om hur samhället hanterar an-
svarsfrågorna i vården – synen på individuell skuld och 
systemets ansvar. 

information om boken i rättvisans namn finns på www.liber.se  

Under veckorna 22, 31 32, 33 och 34 genomför vi för
fjärde året i rad semesterdialys på Brunnskliniken 
som är belägen i Brunnsparken i Ronneby.

År 2005 blev parken utsedd till Sveriges vackraste park!
I år erbjuder vi även behandling under vecka 22 i slutet på maj då 
rhododendron står i full blom och parken är som allra vackrast! 

Kontakta oss för uppgifter om olika boendealternativ.

För ytterligare information: www.brunnskliniken.se
Fax/telefon 0457 – 45 10 65
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Riskgener för  
typ 2 diabetes kartlagda
Forskare från bland annat medicinska fakulteten vid 
Lunds universitet, har för första gången kartlagt hela 
människans arvsmassa för att identifiera de genetiska va-
riationer som bidrar till typ 2 diabetes. Under den senas-
te tioårsperioden har man sett en dramatisk ökning av 
typ 2 diabetes och behovet av nya behandlingsmetoder är 
stort. Sjukdomen är tillsammans med andra riskfaktorer 
för hjärt-kärlsjukdom såsom övervikt, högt blodtryck och 
höga kolesterol- värden ett stort hot mot folkhälsan. Bätt-
re kunskaper om genetiska orsaker till en sjukdom kan i 
ett längre perspektiv ge möjligheter till säkrare diagno-
ser, bättre behandlingar och möjligheter att förebygga 
sjukdomen. 
Källa: lunds universitet 070215

Med tillträde omgående söker vi nu

Produktspecialist, 
Peritonealdialys

Placeringsort är Stockholm eller i norra delen av Sverige

Tjänsten är en tillsvidareanställning.

Arbetet innebär att du har ansvar för försäljning och utbildning till alla kun-
der i din region. Dina kollegor utöver PD-teamet är säljare, servicetekniker 
och instruktionssköterska inom hemodialys. Vid huvudkontoret i Lund 
finns försäljningschefen, till vilken du rapporterar, samt supportfunktioner 
som sekreterare, kundservice, ekonomiavdelning m.m.

Du bör ha sjuksköterskeutbildning med några års erfarenhet, gärna inom 
dialysområdet.

Du har stor frihet att planera ditt eget arbete och tycker om att ta egna 
initiativ.  Den viktigaste delen av din arbetstid tillbringar du hos våra 
kunder för att ge utbildning, information och support runt våra produkter 
och PD-behandlingen. Dina arbetsuppgifter kan variera från att hålla ett 
medicinskt föredrag eller instruera i handhavande till att lyssna på hur en 
patient upplever sin behandling. Därför bör du trivas med att ha många 
kontakter och en flexibel yrkesroll.

Som PD-specialist reser du naturligtvis inom din region, men vi bevakar 
även nationella och internationella möten och kongresser.

Som nyanställd får du en grundutbildning i Gambrokoncernens verksam-
hetsområde dialys, dessutom finns möjlighet till ytterligare utbildning.

Vi ser fram emot att se dig i vårt PD-team!

Mer upplysningar om tjänsten lämnas av Country Manager Sverige 
Ulf Lindahl telefon 046 - 16 94 53 eller 
Försäljningschef PD Malin Isacsson telefon 046 - 16 94 27. 

Din ansökan märkt: Produktspecialist PD skickar Du senast den 23 april 
2007 till Gambro Lundia AB via e-mail: hr.lund@gambro.com

Gambro är världsledande inom utveckling och tillhandahållande av produkter, behandling och tjänster inom 
dialys både på klinik och i hemmet, samt för blodrening på intensivvårdsavdelningar. Med över 7 000 anställda, 
produktionsanläggningar i elva länder, försäljning i över 100 och säljfilialer i över 40 länder, skapar och levererar 
Gambro kompletta lösningar – produkter, terapier och tjänster – som förbättrar behandlingen för dialys- och 
intensivvårdspatienter.

Förra året höll vi en utbildning i kognitiv samtalsmeto-
dik för dig som jobbar i vården. Och det blev en dundersuc-
cé, utvecklingen hos deltagarna var märkbar och mätbar. 
Vi har fått många förfrågningar om vi kunde tänka oss 

att hålla en liknande kurs igen. Så nu har vi bestämt oss, i 
april blir det av. Gå in på hemsida www.kognitiv-terapi.se 
så finner du inbjudan med preciserat syfte och förväntade 
resultat.  Carina nildalen och Ulla Hoppe

Utbildning i kognitiv-terapi
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Njurmedicinska kliniken Danderyds sjukhus söker 

sjuksköterskor både tillsvidare och sommarvikariat 

till Danderyds sjukhus och Löwenströmska sjukhuset. 

Vi söker Dig som är intresserad av ett nytt sätt att arbe-

ta på och vill fördjupa dina kunskaper inom njurmedicin. 

Du bör ha minst 2 års yrkeserfarenhet. Vi kan erbjuda en 

anställning som innebär att du roterar mellan dialysmot-

tagningen och vårdavdelningen på Danderyds sjukhus.

Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr NJ 10 

Sista ansökningsdag 07 04 25. Tillträde efter överens-

kommelse.

Upplysningar lämnas av: Chefsjuksköterska: Lena  

Martin 08-655  54  88, Chefsjuksköterska: Ulrika Betander  

Dysenius 08-655  72  24 och Biträdande chefsjuksköterska:  

Terese Stegfeldt 08-655  59  75

          Vill Du vara med  

och utforma framtidens  
    njursjukvård?

Dialysen Löwenströmska söker sjuksköterskor för tills-

vidareanställning. Intresse eller kunskap inom patientun-

dervisning är önskvärt då vi jobbar för att patienten med-

verkar i genomförandet av sin behandling. 

Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr NJ 11 

Sista ansökningsdag 07 04 25. Tillträde efter överens-

kommelse.

Upplysningar lämnas av: Chefsjuksköterska: Eva  

Forsell 08-587  331  47 och Biträdande chefsjuksköterska: 

Maria Bergstedt 08-587  331  06

Ansökningarna skickas till:

Danderyds Sjukhus AB

Mona Barkman

Njurmedicinska kliniken

Hus 8 Plan 11

182 88 Stockholm 

e-post: mona.barkman@ds.se

Den 24 januari 2007 visade programmet »Drevet« i TV 4 
ett inslag om en njursjuk patient i Danmark som köpt 
sin transplantation i Pakistan. Donatorn var en fattig 
man som sålde sin njure för att han och hans familj skul-
le överleva. Drygt 20 svenskar har hitintills köpt sina 
njurtransplantationer utomlands.

Programmet vinklades så att det verkade som om köp-
ta njurtransplantationer utomlands kan bli ett alterna-
tiv om inte Sverige inför hög ekonomisk ersättning till 
den som donerar en njure till en närstående eller vän. En 
svensk transplantationskirurg gav uppfattningen stöd i 
programmet.

Riksförbundet för Njursjuka beklagar nu att TV 4 inte 
tagit reda på vad som faktiskt gäller. Både patientföreträ-

DEBATT  
&

INSÄNDARE

dare och medicinsk profession i Sverige och i hela väst-
världen tar starkt avstånd mot alla transplantationer 
där donatorn får ekonomisk ersättning. Sverige är ett av 
många länder som dessutom har en lagstiftning som för-
bjuder all kommersiell handel med organ.

Donationsviljan bland närstående är i Sverige stor 
jämfört med andra länder, cirka 40 procent av alla njur-
transplantationer sker tack vare levande donator.

Under drygt 40 år har tusentals njurdonationer skett i 
Sverige på grund av altruistiska skäl. Det finns alltså ing-
et fog för att det behövs ekonomisk ersättning för att öka 
antalet njurtransplantationer, på det sätt som TV 4 lät på-
skina.
Håkan Hedman, förbundsordförande i riksförbundet för njursjuka

NJURAR INGA  
HANDELSVAROR
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Vätskebegränsning är ett problem för många patienter i hemodialys 
(HD). Det kan vara ett lidande av törst och muntorrhet som kan med-
föra sämre livskvalitet och depression hos en del patienter. Vätskebe-
gränsningen kan också resultera i fysiologiska problem om patienten 
inte klarar att hålla vätskerestriktioner som till exempel kramp och 
andfåddhet. Det kan även leda till lungödem och hjärtsvikt.

Vid hemodialysbehandling rekommenderas ofta intag av 
500–1000ml vätska plus den mängd som motsvarar patien-
tens urinproduktion per dygn för att undvika komplikationer 
med övervätskning. Detta är naturligtvis svårt speciellt för de 
patienter som har liten eller ingen urinproduktion alls. 

För att ur sjuksköterskans perspektiv få ökad kunskap och 
förståelse för hemodialyspatienternas upplevelser och lidan-
de på grund av törst och vätskerestriktioner har vi artikelför-
fattare gjort en litteraturstudie inom »Njurmedicin och om-
vårdnad vid dialys 10 poäng« i Göteborg. Vi har i vårt arbete 
mött patienter med känslor av skam och skuld för att de inte 
har klarat att hålla vätskerestriktioner och kommer med stor 
vätskeuppgång sedan förra dialysen. Detta skulle kunna vara 
en form av vårdlidande. Ett lidande som uppstår i relation till 
sjukdomen och vården. 

Törstcentrum i hjärnan finns i hypothalamus där osmore-
ceptorer känner av förändringar i plasmans osmolaritet och 
signalerar törst vid hög koncentration av till exempel natri-
um (S-Na). Detta system är en skyddsmekanism för att skyd-
da kroppen mot vätskeförluster och blodtrycksfall under nor-
mala och friska förhållanden. Vid kroniska njursjukdomar 
samt vid njurartärstenos kan emellertid en stegring av renin-
frisättningen ske med en påföljd av högt blodtryck och ökad 

känsla av törst vilket då inte är ändamålsenligt. (Se figur 1) 
När törstkänslan uppkommer är den svår att motstå. Perso-
nen dricker för att lindra eller släcka törsten. Så snart perso-
nen börjar dricka blockeras törstkänslan tillfälligt av impul-
ser från munhåla, matstrupe och magsäck. Denna blockering 
av törstkänslan varar cirka 15–20 minuter. Om vätskebalan-
sen inte normaliserats återkommer törstkänslan. 

Törst har i tidigare studier beskrivits som:
•  Subjektivt symtom eller känsla associerad till ett begär att 

dricka.
•  Ett tillstånd där det finns en längtan eller ett begär efter 

vatten.
•  En känsla av torrhet i mun och hals förenad med ett begär 

för vätska. 

Welch (1) har tagit fram en metod att mäta patientens lidan-
de och problem associerad till patientens upplevelse av törst. 
Metoden består av sex påståenden som patienten får svara 
på enligt en skala 1–5 (instämmer inte – instämmer helt). På-
ståendena är:

• Min törst orsakar mig obehag.
• Min törst plågar mig mycket.
• Jag känner mig väldigt okomfortabel när jag är törstig.

Angiotensionogen                                         ACE

Renin   Angiotensin 1   Angiotensin 2   TÖRST

figur 1. fysiologiska orsaker till törst

TÖRST
– ETT BRINNANDE BEGäR

➫ ➫ ➫
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• Min mun känns som bomull när jag är törstig.
• Min saliv är väldigt tjock när jag är törstig.
• När jag dricker mindre, blir min törst värre.

Mätning av upplevelsen av törstens intensitet kan göras med 
hjälp av VAS-skalan 0–100 millimeter. VAS- skalan är en linje 
som markeras med 0 (inte alls) till vänster och 100 (extremt) 

till höger. Patienten får då markera på linjen hur intensivt 
törsten upplevs när den är som värst under dygnet. Dessa 
mätmetoder kan vara ett bra hjälpmedel för sjuksköterskor 
i det kliniska arbetet för att identifiera de patienter som be-
sväras av törst.

Welch and Davis (2) har kartlagt patienters egenvårdstra-
tegier för att reducera vätskeintag och minska törstkänslan. 
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Deras studie visar att patienterna inte använder sig av de stra-
tegier som patienterna ändå anser vara mest effektiva. Den 
mest effektiva strategin anses vara att hälla upp dagens väts-
keranson i en kanna att dricka ur under dagen. Denna stra-
tegi använde endast ett fåtal av informanterna sig av, trots 
att de uppgav det som mest effektivt. De flesta fördelade sitt 
vätskeintag under hela dagen eller mätte vätskeintaget efter-
hand. Dessa strategier framkom också som andra och tredje 
mest effektiva strategierna.

Ovanstående studie gjordes under sommaren när det var 
mycket varmt. Den strategi som var mest frekvent vid den 
tidpunkten var att hålla sig borta från solen. Men även stra-
tegier som att ta mediciner i samband med måltidsdryck och 
att undvika salt mat användes. Strategier som användning 
av tuggummi och att skölja munnen med munvatten för att 
minska törsten användes inte alls. Ändå visar studier att pa-
tienter kan minska sin känsla av törst genom att använda 
tuggummi eller saliversättnings 
medel. Patienterna får då mindre 
torr mun och ökar sin salivproduk-
tion. Det framkommer också i sam-
ma studie att trots att törstkänslan 
reducerades så minskades inte vikt-
uppgången mellan dialyserna (3). Lik-
nande resultat framkommer i andra 
studier. Likväl är muntorrhet och minskad salivproduktion 
kopplad till ökad viktuppgång mellan dialyserna i tidigare 
studier. Kopplingen mellan törst och viktuppgång mellan di-
alyserna får kanske ses ur olika perspektiv. Vi hade en förvän-
tan av att om patienternas törst minskar så reduceras vikt-
uppgången automatiskt. Detta verkar inte stämma med de 
studier vi har tittat på. För att minska viktuppgången mellan 
dialyserna bör alltså andra strategier kombineras med törst-
släckande strategier.

De patienter som får kämpa mest med muntorrhet och 
törst är de som är yngre än 65 år och inte har någon urinpro-
duktion kvar. I den gruppen minskades viktuppgången i en 

studie när tuggummi eller saliversättnings medel användes 
tillsammans med vätskerestriktioner (3). 

Studier visar att genom lägre halt av natrium i dialysatet 
kan patienternas törst minskas. Det framkommer att vätske-
intag och ultrafiltrationsvolym (UF-) minskar när natrium och 
UF-profil används linjärt tillsammans. Resultatet visar att det 
är lättare att upprätthålla torrvikt hos dessa patienter. 

Natriumprofilen startade då på 136, var linjär och sluta-
de på 128. UF-profilen startade med högre dragning vid bör-
jan av behandlingen för att sluta på minimum. Resultatet 
visade minskad känsla av törst samt ökad känsla av välbefin-
nandet. Det framkom också i studien att förekomsten av an-
delen komplikationer under dialysbehandling såsom kramp, 
illamående och blodtrycksfall minskade. Däremot framkom 
att tre patienter upplevde aptitlöshet med den kombinatio-
nen av lågt natrium och UF-profil. Emellertid var S-Na före 
nästa dialysbehandling normaliserad trots att patienten gick 

hem från föregående dialys med läg-
re S-Na.

En del av sjuksköterskans arbete är 
att identifiera patienternas problem 
och behov. Mätmetoderna för törst 
(2) kan vara ett viktigt instrument i 
det arbetet. Först när problemen och 
behoven är identifierade kan en indi-

viduellt anpassat utbildnings program ske. Därmed har vi 
störst chans att patienten förändrar ett beteende.

Frågor vi som sjuksköterskor kan ställa oss är: Vilken grad 
av känsla av sammanhang (KASAM) har denna patient? Vilka 
copingstrategier använder han sig av? Hur förhåller han sig 
till sin sjukdom? Sjuksköterskan kan också uppmana patien-
ten att medvetet blockera törstcentrum genom att utnytt-
ja törstreceptorerna i munnen. Patienten kan till exempel 
inta en liten mängd vätska med sked, en halv vindruva eller 
en isbit att suga på ett par gånger i timman. Detta minskar 
muntorrhet och törstkänslan. Patienten kan uppmuntras att 
komma på egna idéer och prova sig fram. Med ett förhåll-
ningssätt som präglas av patient empowerment kan vi få pa-
tienten att bli mer delaktig, lära sig att förstå och reflektera 
över symtom och behandling. Därmed kan sjuksköterskan 
bidra till att minska patientens lidande och kanske även för-
bättra hans/hennes livskvalitet. ■

text av Susanne Karlsson, leg sjukskö-

terska, Dialysavdelningen SÄS Skene. 

susanne.i.karlsson@vgregion.se  

Kerttu Iso-Koivisto, leg sjuksköterska, 

Dialysavdelningen SÄS borås.  

kerttu.iso-koivisto@vgregion.se 

fullständigt arbete och litteraturlista kan 

fås av författarna.

» Sjuksköterskan kan också 
uppmana patienten att medve-
tet blockera törstcentrum  
genom att utnyttja törstrecep-
torerna i munnen.«
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Kvalitet verkar vara ett ledord för Jarl 
Ahlmén. En artikelsökning där hans namn 
finns med skvallrar om ett starkt engage-
mang för en god och förbättrad njursjuk-
vård ända sedan tidigt 70-tal. 

Visionen om total kvalitetsstyrning handlar hela tiden 
om att kritiskt granska en situation och ställa sig frågan om 
något kan göras bättre. Och för att veta det gäller det att gå 
till botten med hur saker och ting verkligen ser ut och funge-
rar. Om ett sjukhus har 600 vårdplatser kan man anta att där 
sker omkring 10 000 processer varje dag. Processer som bör 
granskas och ifrågasättas för att kunna bli bättre.

– För att till exempel veta att de blodprover som tas blir 
analyserade på bästa sätt måste man veta hur laboratorie-
personalen arbetar. När är arbetsbelastningen som störst och 
när har de lunch? Skickas proverna dit just då kanske de blir 
stående och hinner bli för gamla för ett optimalt resultat, me-
nar Jarl Ahlmén.

– Uppstår ett problem finns det alltid en bakomliggande or-
sak som måste identifieras och alternativa lösningar hittas. 
Vem som är bäst skaffad att åtgärda i organisationen måste 
avgöras av situationen.

Total kvalitetsstyrning innebär att hela personalen blir en-
gagerad och vet vad de ska göra. I förlängningen gör det ar-
betet effektivt och därmed att kostnaderna sjunker. Däremot 
får man räkna med att kvalitetsstyrningen tar tid och möter 
på motstånd. Tyvärr finns det stor förändringsobenägenhet 
i sjukvården.

Men var och en kan alltid arbeta med sin egen vision av kva-

  MED SINNE FÖR 
KVALITET

litetsstyrning genom att ställa sig frågor som »vilket mål har 
jag, kan jag bli bättre, blir jag bättre och hur vet jag det?«.

Medvetenhet om kvalitet sammanfattas väl i ett citat av Al-
bert Einstein, »Det viktigaste är att aldrig sluta ifrågasätta«.

Idag har alla patienter som önskar möjlighet att få dialys. 
Men det är bara några decennier sedan som långtifrån alla 
som drabbades av kronisk njursvikt kunde få behandling. Ål-
der över 65 år och vissa diagnoser som till exempel diabe-
tes startades inte i dialys. Hemodialys var en regionspeciali-
tet och platserna var alltför få. Under 1965 genomfördes till 
exempel endast sammanlagt 233 hemodialyser i Göteborg. 
Även möjligheten att bli transplanterad var begränsad, och 
före 1966 hade endast sex njurtransplantationer genomförts. 
Men mot slutet av 60-talet och under 70-talet ökades verk-
samheten långsamt inom både dialys och transplantation, 
både när det gäller tillgång på vårdplatser och kunskapsmäs-
sigt. Jarl Ahlmén har funnits med i båda specialiteterna ef-
tersom han utöver nefrolog dessutom är transplantations-
medicinare.

I mitten av 60-talet var ettårsöverlevnaden för en patient 
med uremi 51 procent medan den tolv år senare mot slutet 
av 70-talet hade stigit till 81 procent. Patienternas medelål-
der sjönk också under den här tiden, eftersom fler unga pa-
tienter drabbade av systemsjukdomar och diabetesnefropati 
fick tillgång till dialysbehandling.

På 60-talet kunde patienterna endast dialysera två gånger 
i veckan på grund av platsbrist. 

Idag pekar det mesta mot att dagliga dialyser är det mest 
optimala.
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Från en tid då bara ett fåtal patienter kunde få dialysbe-
handling finns idag behov av dels att kunna samtala om pa-
tienten önskar avsluta sin behandling, dels hur patienten 
önskar dö. 

Det är också viktigt att ta reda på om patienten skulle ham-
na i en situation där han blir kraftigt medicinskt försämrad 
och inte kan tala för sig, vill han fortsätta med dialysen?

– Det är viktigt att man samtalar om och tar beslut kring så-
dana här frågeställningar när patienten mår bra, och att det 
dokumenteras noga, menar Jarl Ahlmén.

Mot slutet av 70-talet introducerade Jonas Bergström och 
Jarl Ahlmén peritonealdialys (PD) i Sverige. Kunskapen hade 
de inhämtat i Canada 1978 respektive i USA 1979. Över 50 pro-
cent av patienterna önskade då PD om de blev välinformera-
de. Trött och sliten bukhinna kan ibland vara en orsak till att 
PD inte fungerar som behandlingsform, men Ahlmén menar 
att utvecklingen av både dialysat och dialysatpåsar förbätt-
rats med åren och har blivit alltmer skonsamma mot bukhin-
nan som håller längre som dialysmembran.

Under tre somrar kunde ett team från Skövde med Jarl 
Ahlmén erbjuda en mycket uppskattad semesterdialys på 
Öland.

I syfte att kunna följa utvecklingen av uremivården 
i landet på ett överskådligt sätt, och för att kunna 
förbättra omhändertagandet av patienter med 
kronisk njursvikt tog Jarl Ahlmén initiativet 
till Svenskt Register för Aktiv Uremivård 
(SRAU) 1991. De medicinska indikatio-

» Det är också viktigt att ta reda på om  
patienten skulle hamna i en situation där 
han blir kraftigt medicinskt försämrad  
och inte kan tala för sig, vill han fortsätta 
med dialysen?«
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nerna förändras ständigt och denna nästan hundraprocenti-
ga täckning av patienter i behov av aktiv uremivård har givit 
möjlighet att finna all upptänklig information som speglar 
den aktuella situationen. Idag finns drygt 20 000 patienter re-
gistrerade i registret. Drygt 50 procent av dessa lever med ett 
fungerande njurtransplantat medan övriga har någon form 
av dialys, de flesta i hemodialysbehandling. De behandling-
ar som görs för att behandla akut övergående njursvikt åter-
finns dock ej i registret.

Ett av de viktigaste resultatmåtten är att studera överlev-
naden i de olika behandlingsformerna. Det går också att kart-
lägga eventuella skillnader i förekomst av kronisk njursvikt 
i olika delar av landet. Många patienter genomgår med ti-
den olika behandlingar för sin uremi och genom statistisk be-
arbetning kan dödsorsakerna i respektive behandlingsform 
presenteras. Överlevnaden för patienter i dialys har succes-
sivt ökat men fortfarande har en 65-årig patient som påbörjar 
dialys endast 15 procents chans till femårsöverlevnad.

Sedan den 1 januari 2007 ingår SRAU i det nya nationel-
la registret, Svenskt Njurregister, och i samband med SNR:s 
årsmöte vid läkarstämman i Göteborg månadsskiftet novem-
ber-december lämnade Jarl Ahlmén sin post som ordförande i 
SRAU. Under många år han bedrivit ett engagerat arbete med 
registret, och i sitt tacktal lånade Björn Wickström ett citat 
från patientföreningens tidning Njurfunk: En själ som brinner 
för god njursjukvård. 

Men det verkar inte som Jarl Ahlmén behöver bli sysslolös 
trots att han lämnar arbetet med SRAU. Han är ännu kliniskt 
verksam vid sjukhuset i Varberg och därutöver engagerad i 
den fortsatta tekniska utvecklingen av dialysen. Han finns nu 
med i utvecklingen av en produkt som syftar till att mycket ti-
digt detektera blodläckage kring dialysnålarna. Ett flertal in-

cidenter har på senare år inträffat då vennålen råkat glida ur 
blodkärlet under pågående dialysbehandling. Om nålsögat 
till exempel då har hamnat mot en filt upptäcks inte blöd-
ningen omedelbart vilket kan ge livshotande resultat med 
stor blodförlust. Dialysmaskinen ger inte larm om vennålen 
åker ut under pågående dialys. Den nya produkten, som fästs 
likt ett plåster kring vennålen, består av en optisk fiber som 
kommer att reagera med ljus och ljud vid läckage av endast 
en milliliter blod. 

ISN (International Society of Nephrology) organiserar en glo-
bal »Disaster Relief Force«. Det är en katastrofberedskap som 
rycker ut i samband med till exempel större naturkatastrofer 
då det kan uppstå behov av akuta dialyser. En representant 
finns i varje land och här i Sverige är vår nyckelperson Jarl 
Ahlmén. Sverige deltar i beredskapen för Europa och när den 
europeiska samordnaren i Bryssel får ett larm bör ett team 
kunna resa iväg inom två dagar. Läkare utan gränser står 
alltid för transport av materiel och personal. Senast svensk 
dialyspersonal reste iväg var i samband med jordbävnings-

katastrofen i Turkiet 1999. Fem svenska 
dialyssköterskor deltog då i katastrofar-
betet. I samband med jordbävningen i 
Iran i början av 2004 började man förbe-
reda att skicka dialyspersonal från Sveri-
ge men det behövdes aldrig. ■

text av Anna-Lena Byström

Fotnot: Den som önskar anmäla sig till »Disaster relief force«  

kan göra det till anna Hermansson tel 0500-49 40 35 eller  

fax 0500-49 40 34.

» Ett av de viktigaste resultatmåtten är att 
studera överlevnaden i de olika behand-
lingsformerna. Det går också att kartlägga 
eventuella skillnader i förekomst av kro-
nisk njursvikt i olika delar av landet. «

Debatterande artikel av Jarl 
Ahlmén i Skaraborgs Läns 

Allehanda 20/1 1996



SNSF

Bli medlem i SNSF
bli medlem i Svensk nefrologsjuksköterskeförening! Med-
lemsavgiften är för a-medlem (sjuksköterska som arbetar 
inom njursjukvården) 140 SeK/år.  
b-medlemmar betalar 80 SeK/år (sjuksköterska som ar-
betar inom industrin). Som medlem får man sitt eget exem-
plar av tidningen Dialäsen och en fin medlemsnål. avgiften  

 
sätts in på postgirokonto: 491 94 06-1. ange namn, adress 
och arbetsplats. 
vid utebliven tidning eller ny adress kontakta 

Ewa Knutson, e-post: ewa@knutson.nu

Mer information finner du på: www.snsf.nu 

Ska vi bli en Riksförening? Det är något vi diskuterar 
i styrelsen förutom frågor om stadgar, namn och arbets-
grupper. Jag har tagit reda på lite fakta om vad det inne-
bär och även försökt finna ut varför vi en gång valde att 
inte ansluta oss. Det visar sig att det inte är samma sak att 
vara Riksförening nu som tidigare. Vid kontakt med Stefan 
Lundberg på Vårdförbundet fick jag veta följande: »Riksför-
eningarna är en viktig samarbetspartner som genom att bidra 
med sitt expertkunnande medverkar till utveckling av professio-
nerna. Riksföreningarna har kontakter med Vårdförbundets na-
tionella kansli på en mängd olika sätt 
alltifrån bokning av sammanträdesrum 
till samarbete i professionella frågor. Det 
finns mer än 30 Riksföreningar. Från 
början ingick dessa i Vårdförbundets or-
ganisation och fick till exempel sina stad-
gar godkända av förbundsstyrelsen. På 
kongressen 1999 beslutades att Riksför-
eningarnas formella bindning till Vård-
förbundet skulle upphöra. Det framtida samarbetet regleras via 
samarbetsavtal.«

I ett samarbetsavtal som jag fått ta del av står det om 
samarbete i vissa frågor, möjlighet att delta vid ordföran-
deträffar och att marknadsföra sig vid Vårdförbundets 
kongress. Det finns även möjlighet att kostnadsfritt få an-
nonsera om sina aktiviteter i Vårdfacket och att låna Vård-
förbundets lokaler och mycket annat.

Då kan man fråga sig om vi inte borde vara med? Det ver-
kar bara finnas förmåner och inga förpliktelser. Personli-
gen tror jag att vi som Riksförening blir mer synliga och 
det gagnar våra intressen. Vi blir starkare och mera trovär-
diga när vi syns och samarbetar med andra. Kanske vi har 
lättare att få gehör för vår önskan om en specialistutbild-
ning om vi blir mer synliga som professionell grupp. Men 

återigen, vi i styrelsen ska värna om medlemmarnas in-
tressen. Därför undrar jag; vad tycker ni? Kanske finns det 
någon av er som har erfarenhet av att tillhöra en Riksför-
ening och som kan tänka sig att dela med sig av sina erfa-
renheter, hör i så fall gärna av er till mig. Naturligtvis får 
det bli något vi röstar om på ett årsmöte men det kan vara 
värdefullt att veta vad ni tycker innan. 

Man kan på liknande sätt även ansluta sig till SSF (Svensk 
Sjuksköterskeförening), vilket många Riksföreningar ver-

kar göra. I skrivandes stund har jag 
inte lyckats få lika mycket informa-
tion om vad det innebär. Det jag vet 
om SSF är att de är inriktade mot all-
män omvårdnad och forskning. De 
frågorna är kanske något vi behöver 
förstärka inom SNSF, vi har genom 
åren varit väldigt tekniskt och med-
icinskt inriktade. Det var ett stort 

behov av det när vår förening bildades, men tiderna och 
vården förändras. I dagens sjukvård lyfts sjuksköterskans 
eget område omvårdnad fram på ett annat sätt än förr, och 
där ska väl vi också finnas med? Jag fortsätter att ta reda på 
mer, kanske någon av er medlemmar kan bistå mig med 
ytterligare information? Vad tycker ni? ■

Marie Nykvist, marie.nykvist@skane.se 

ordförande i Svensk nefrologsjuksköterskeförening

SnSfs årsmöte är i Sundsvall måndagen den 7 maj 2007 klockan 

10.45–12.30

Kika in på SnSfs helt nya hemsida! snsf.www.nu

Gammal fråga åter aktuell

»  Personligen tror jag att vi 
som Riksförening blir mer 
synliga och det gagnar våra in-
tressen. Vi blir starkare och 
mera trovärdiga när vi syns 
och samarbetar med andra.«
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För att kunna bli aktuell som organdona-
tor måste man avlida i total hjärninfarkt 
på en intensivvårdsavdelning. När är det 
etiskt att ställa frågan om organdonation?
Och hur närmar man sig de närstående i 
samtal om organdonation just som de ham-
nat i svår sorg?

Intensivvård innebär maximal vård och om en människa 
avlider i total hjärninfarkt här gör han det trots att alla tänk-
bara vårdinsatser sattes in. Livet stod inte att rädda. Men frå-
gan om organdonation kan vara känslig och det är viktigt att 
den ställs med respekt för den avlidne och hans närstående. 
Ställs frågan för tidigt eller vid fel tillfälle är risken att svaret 
blir nej. Det är viktigt att tydliggöra att sjukvården alltid be-
handlar för patientens egen skull i första hand och det gäller 
att låta det gå lite tid så prognos inte ställs för tidigt. Enligt rå-
dande lagstiftning får inte frågan ställas förrän patienten är 
dödförklarad och det är först då man också har möjlighet att 
kontrollera om hans vilja finns i donationsregistret.

Närstående måste alltid kontaktas innan en donation får 
genomföras, även om den avlidnes vilja är känd. Om han har 
ändrat sin vilja är det senast angivna datum som gäller.

Om den avlidnes vilja är okänd gäller ett presumerat sam-
tycke men de närstående har möjlighet till vetorätt. Skälig 
tid måste ges till dem att kunna utöva den. Det innebär bland 
annat att alla ska hinna bli tillfrågade. Närstående behöver 
inte vara en anhörig i juridisk mening, utan kan till exempel 
vara en nära vän. 

Om oenighet råder mellan närstående får donation inte 
ske. 

– Det kan vara bra att då lägga tid på att försöka utreda vad 
som ligger bakom nekandet. Praktiskt taget händer det ald-
rig att någon som sagt ja ångrar sitt beslut, men det inträf-
far ganska ofta att den som sagt nej ångrar sig, säger Chris-
ter Nilsson, donationsansvarig läkare vid Blekingesjukhuset 
i Karlskrona.

Det är däremot extremt ovanligt att närstående motsätter 
sig den avlidnes vilja. När så sker är det svårhanterat men lag-
stiftningen ger inte närstående denna rätt. 

Peter Desatnik, donationsansvarig läkare vid Helsingborgs 
lasarett, har utfört en studie som visar att det finns en stor be-
redskap hos allmänheten att diskutera organdonation. I stu-
dien tillfrågades dels professionen, i form av samtliga med-
lemmar i anestesi-och intensivvårdsföreningen, och dels en 
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» Det kan vara bra att då lägga tid på att försöka 
utreda vad som ligger bakom nekandet.  

Praktiskt taget händer det aldrig att någon som 
sagt ja ångrar sitt beslut, men det inträffar  
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ganska ofta att den som sagt nej ångrar sig.«
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slumpvis utvald allmänhet. Tre kliniska situationer beskrevs 
där en patient var dödförklarad på intensiven, en patient re-
spiratorvårdades på intensiven men skulle sannolikt avli-
da inom ett dygn och en patient var drabbad av stroke utan 
att befinna sig på intensiven. Svarsfrekvensen var 80 pro-
cent inom professionen men betydligt lägre, endast 45 pro-
cent, från allmänheten. När patienten befann sig på inten-
siven tyckte 100 procent av professionen och 80 procent av 
allmänheten att frågan om donation kunde ställas. Däremot 
skiljde sig uppfattningen i det tredje fallet, där patienten ej 
vårdades på intensiven. Här ansåg två tredjedelar av allmän-
heten att frågan kunde väckas medan bara 45 procent av pro-
fessionen ansåg att det var lämpligt. Även om svarsfrekven-
sen hos allmänheten var låg och därav 
inte kan generaliseras, pekar resultatet 
ändå mot att frågan om organdonation 
kan ställas och det tidigare i vårdförlop-
pet än man tror. Det gäller att inte un-
derskatta närståendes beslutsförmåga. 
Men det är viktigt att man inte genera-
liserar när frågan kan väckas utan varje 
situation måste bedömas individuellt. 

Ett annat etiskt dilemma som kan 
uppstå är att om man sagt ja till organdonation har man au-
tomatiskt sagt ja till intensivvårdsinsatser i livets slutskede. 
Alla förmodas vilja ha intensivvård förutsatt att det hjälper 
tillbaka till livet men så är ju inte alltid fallet.

Göran Littmarck är psykolog och psykoterapeut vid S:t Lu-
kasstiftelsen med lång erfarenhet av att leda kurser i samtals-
metodik för professionella.

Ett svårt samtal kan till exempel innebära att ge ett nega-
tivt besked, att möta reaktioner på ett tråkigt besked, att ut-
sätta någon för ett svårt ställningstagande eller att hantera 
oro och frustration i speciella situationer. Det sker vanligen 
i en process där flera samtal ingår. Samtalet ska vara verklig-
hetsgrundat och innehålla respekt och omtanke för den an-
dres integritet och värdighet. Uppgiften i svåra samtal blir 
att konfrontera och bearbeta hinder, ta emot reaktioner, fö-
reslå lösningar och hålla samtalet inom ramen för vad det 
ska handla om.

Professionell hållning innebär att man fokuserar på upp-
giften även om man frestas att dra sig ifrån den på grund av 
svårigheter i den. Det är sällan adekvat att förhålla sig pri-
vat i ett samtal. Däremot kan en personlig hållning och att 
visa sig känslomässigt engagerad i situationen vara en fördel, 
men inte för den skull fastna i känslomässighet utan hålla en 
kritisk distans. En alltför neutral hållning kan däremot ge 
ett negativt intryck och i donationssammanhang leda fram 
till ett nej. 

För att kunna föra svåra samtal måste man ha en god själv-
kännedom och vara medveten om egna behov och värdering-

ar. Två viktiga frågor att ställa sig är vilka mina motiv är att 
arbeta med andra människor och vilka personliga behov som 
tillgodoses. Det kan exempelvis vara behov av att styra och 
kontrollera, vara duktig, god eller att veta bäst. Ett person-
ligt bekräftelsebehov kan ta stort utrymme i det professio-
nella samtalet och medvetenhet om det är viktigt för att des-
sa ska kunna hållas under kontroll. Samtalsterapeutens egna 
behov får inte styra samtalet eftersom fokus ska placeras på 
den andres behov. 

Stefan Ström har tio års erfarenhet som donationsan-
svarig läkare på intensivvårdsavdelningen vid Västerås lasa-
rett. Här har man arbetat fram ett kvalitetsdokument som 

stödjer att organdonation är en del av 
intensivvården. Personalen känner sig 
trygg med det och man arbetar mycket 
för att ge stöd åt närstående. Av vikt är 
att en så teknisk specialitet vilar på en 
humanistisk värdegrund.

När ett samtal om organdonation ska 
äga rum är det viktigt att det sker i av-
skildhet och utan störande moment 
som personsökare, telefoner eller folk 

som kommer in i rummet. Man ska visa de närstående att 
det finns gott om tid att samtala och se till att skapa en förtro-
endefull relation. Samtalet ska föras av en kompetent, lyhörd 
och erfaren person. Önskvärt är att patientansvarig sjukskö-
terska också deltar i samtalet och om möjligt undersköter-
skan. Det är viktigt att alla inblandade vet vad som är sagt 
så de närstående får samma information. Informationen ska 
vara ärlig, uppriktig och saklig. Om döden är det enda som är 
att förvänta är det viktigt att vara tydlig med det. 

Finns det skäl att inte ta upp donationsfrågan i samma sam-
tal som dödsbeskedet lämnas?

– Nej, egentligen inte utan ofta kommer frågan upp som en 
naturlig del i det samtalet, menar Stefan Ström. 

Det gäller att framställa organdonation på ett positivt sätt, 
att en del av personen lever kvar. Det är få personer som avli-
der på ett sådant sätt att de kan donera sina organ. Om man 
får ett nej menar även Stefan Ström att man bör fråga hur 
de närstående kom fram till det. Men ett välgrundat beslut 
måste alltid respekteras, sjukvården måste värna om sin tro-
värdighet.

Personlig mognad, engagemang och lyhördhet verkar vara 
goda egenskaper i anhörigsamtalet. En annan viktig faktor är 
att skapa tid och rent rumsliga förutsättningar för att kun-
na föra ett ostört samtal. Och kanske är det också så att det 
är förlusten av den nära som är det svåraste, inte frågan om 
organdonation. ■

text av Anna-Lena Byström

» man ska visa de närståen-
de att det finns gott om tid 
att samtala och se till att 
skapa en förtroendefull re-
lation. Samtalet ska föras 
av en kompetent, lyhörd 
och erfaren person. «
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Vävnadsdonation kräver inte att vävna-
derna är syresatta när de tas om hand. Det 
innebär att en person som avlidit genom 
att andning och cirkulation har upphört 
har möjlighet att donera vävnader som till 
exempel hornhinnor och hjärtklaffar. 

Olika skador och sjukdomar kan förstöra hornhinnan på 
personer i alla åldrar och orsaka både synnedsättning och 
smärtor. Varje år genomförs cirka 600 hornhinnetransplan-
tationer i Sverige och är därmed den vanligaste formen av 
transplantation. Alla människor mellan 15 och 100 år kan 
bli donatorer, förutsatt att man inte är bärare av en ögon-
sjukdom, svår allmän infektion, neurologisk sjukdom eller 
demenssjukdom.

DONATIONSRÅDETS SEmINARIEDAg 

Många kan donera vävnader
Barn med medfödda hjärtfel kan behöva en ny hjärtklaff, 

som dessutom behöver bytas ut i takt med att barnet växer. Var-
je år är det mellan 40 och 60 barn som får nya hjärtklaffar.

Idag finns även konstgjorda hjärtklaffar som främst an-
vänds på vuxna. Nackdelen med dem är man behöver äta 
blodförtunnande läkemedel återstoden av livet, vilket man 
slipper om man får en mänsklig hjärtklaff. Avlidna personer 
upp till cirka 70 år kan donera hjärtklaffar undantaget dem 
med malignitet, svåra infektioner, bindvävssjukdomar eller 
virus som HIV och hepatit.

Utöver hornhinnor och hjärtklaffar kan hud och benväv-
nad också doneras. Runt om i landet, främst på universitets-
sjukhusen finns vävnadsbanker. Hornhinnor placerade i en 
lösning håller i högst 60 dagar medan hjärtklaffar förvaras 
nedfrysta och kan lagras i flera år.
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DONATIONSRÅDETS SEmINARIEDAg 

Många kan donera vävnader
Anna-Brita Berling och Jana Karlsson är kuratorer på väv-
nadsbanken vid universitetssjukhuset i Lund. Det är de som 
tar kontakt med de närstående för att efterhöra samtycke 
till vävnadsdonation alternativt meddela att vävnadstagning 
kommer att ske om den avlidnes vilja finns registrerad i do-
nationsregistret. Det kan gälla både dödsfall som inträffar på 
sjukhuset men även i samband med olycksfall eller suicid. I 
det senare fallet måste de invänta att rättsmedicin tillåter 
vävnadsdonation. Innan de ringer upp närstående försöker 
de få så mycket information som möjligt. Ibland får de söka 
efter närstående i folkbokföringsregistret.

– Det blir aldrig rutin att samtala med anhöriga, säger 
Anna-Brita Berling. Vi erbjuder oss alltid att förmedla fort-
satt stödkontakt till de närstående, i de fall en sådan inte re-
dan finns. 

Det kan ibland vara en mycket tidsödande uppgift, och av 
det skälet är det en fördel att det är kuratorerna som ringer 
upp. Om det är en läkare som ringer och frågar om medgivan-
de har han förmodligen inte tid att erbjuda fortsatt samtals-
kontakt. Närstående är också alltid välkomna att återkom-
ma med frågor.

Ibland kan det vara extra svåra samtal, om dödsfallet till 
exempel varit dramatiskt. Unga som tagit livet av sig kan vara 
ett sådant fall.

Många närstående kan känna en stress över att frågan 
ställs, men de flesta är också tacksamma. Det kan vara en 
lindring i sorgen att veta att den avlidne på det viset lever 
kvar. Men man måste också förmedla att det är tillåtet att 
säga nej.

Precis som vid organdonation är det viktigt att de närstå-
ende får se den avlidne efter donationen där han känns igen 
som den han var. Egna kläder och annat som var känneteck-
nande för personligheten hjälper till. Anna-Brita Berling be-
rättar om ett fall där en ung pojkes mamma samtyckte till do-
nation förutsatt att hans pierceringar var intakta. 

Åke Tedbrant är läkare inom hemsjukvården i Göteborg. 
Han har tidigare arbetat som nefrolog och hade då ett stort 
intresse för organdonation. En dag uttryckte en av hans hem-
sjukvårdspatienter en stark önskan att donera sina organ, nå-
got som var svårt att uppfylla. Tedbrant kom då att tänka på 
vävnadsdonation och tog kontakt med en vävnadsbank. Jo, 
det visade sig vara möjligt för den här patienten att donera 
sina hornhinnor.

– Då slog det mig att som läkare i hemsjukvården har jag 
ju massor med potentiella vävnadsdonatorer.

Här finns många fördelar. Det finns ingen stor organisa-
tion att arbeta vare sig med eller mot, det finns möjlighet 
att ta den tid som behövs och här finns aldrig bekymret med 
neddragning av sängplatser. Det svåra samtalet har kommit 
långt tidigare, när hoppet om ett tillfrisknande var ute och 
det var dags för palliativ vård.

Både anhöriga och patienter i den palliativa vården blir 
ofta glatt överraskade att möjligheten till vävnadsdonation 
finns trots egen svår sjukdom. Men han frågar inte alla utan 
har en viss urskiljning.

– Jag träffar ju mina patienter under så lång tid så jag bru-
kar veta vad de vill, säger han.

Vård och död i hemmet sker på patientens och de anhöri-
gas villkor och det måste respekteras.

Nästa steg blir nu att inspirera övriga läkare inom hem-
sjukvården att verka för vävnadsdonation. ■

text av Anna-Lena Byström

» Barn med medfödda hjärtfel kan behöva 
en ny hjärtklaff, som dessutom behöver 
bytas ut i takt med att barnet växer. Varje 
år är det mellan 40 och 60 barn som får 
nya hjärtklaffar.«
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Antalet människor med behov av njurersättning (transplan-
tation eller dialys) ökar stadigt i hela världen, inte minst bero-
ende på den kraftiga ökningen av diabetes. Och alla prognoser 
pekar på att ökningen kommer att fortsätta, även i Sverige.

Vid Regionmötet i Stockholm i början av februari visade 
professor Bengt Rippe att antalet människor i dialys i Sverige 
kommer att öka från dagens cirka 3 500 till cirka 4 250 år 2017 
– om incidenstalet kan hållas konstant – och till 4 600 om en 
ökad incidens på grund av den ökande åldrande befolkning-
en får fullt genomslag. En prognostiserad ökning på upp till 
drygt trettio procent på tio år. Detta är dramatiska siffror för 
varje vårdplanerare och landstingsekonom – och för oss pa-
tienter – och förutsätter en fortsatt motsvarande utbyggnad 
av dialysvården.

Frågan är då: På vilket eller vilka sätt skulle tillströmning-
en av nya patienter med kronisk njursvikt och patienter i be-
hov av njurersättning kunna bromsas?

Genom förebyggande, tidig upptäckt och tidig behandling 
– säger ISN (International Society of Nephrology). Det skulle 
vara det enda möjliga och rationella sättet att få de ständigt 
uppåtstigande kurvorna för njurersättning att böja av eller 
plana ut. Rent praktiskt måste säkert åtgärderna vara ännu 
bredare och inte minst mycket långsiktiga. Det finns ju för 
närvarande ingen »patentmedicin« eller metod, som helt lö-
ser problemen. Och då får ju problemen angripas med de me-
toder och mediciner som för tillfället står till buds.

Folkhälsoperspektiv
För bästa möjliga folkhälsa behöver så många som möjligt 
tillägna sig goda levnadsvanor och undvika eller minimera 
väl kända hälsorisker. Det innebär bland annat goda, balan-
serade kostvanor, regelbunden fysisk aktivitet, frihet från to-
bak och droger och måttlighet när det gäller alkohol. Sådana 

UTBYggD UTBILDNINg FöR ATT

FÖREBYGGA,  
STOPPA OCH BROMSA
KRONISK NJURSVIKT

goda vanor och befäst god livsstil utvecklas – eller utvecklas 
inte – redan i unga år och en stor del av ansvaret för en häl-
sobefrämjande utveckling faller därför naturligt på både för-
äldrar och skola.

Sannolikt är det betydligt lättare att inte börja röka än att 
sluta röka och enklare att inte bli alltför överviktig än att be-
stående lyckas banta – bara som två exempel på betydelsen 
av att starta tidigt.

Kontrollera riskfaktorerna
Ett antal kända faktorer ökar risken för njursvikt och njur-
sviktens komplikationer. Det rör sig om till exempel diabe-
tes, högt blodtryck, fetma, rökning och åderförkalkning. 
Risken ökar också vid högre ålder och om motsvarande sjuk-
domar förekommer i familjen.

Dock, när det gäller bland annat högt blodtryck, diabetes 
och njursvikt är symtomen inget att lita på. Påtagliga sym-
tom uppträder först när sjukdomarna är väl utvecklade eller 
avancerade. Den enda möjlighet man sålunda har för att kän-
na sina riskfaktorer är att låta testa sig och det är i och för sig 
inte svårt. Problemet är att så få gör det och att så få erbjuds 
de »hälsotester« som tidigare var vanliga bland annat i före-
tagshälsovårdens regi.

Genom sådana tester kan de allra tidigaste tecknen på 
bland annat de nämnda sjukdomarna upptäckas och vid be-
hov behandling sättas in för att stoppa eller förebygga att 
sjukdomen utvecklas. På detta stadium kan behandlingen be-
stå av medicinering, men också och kanske främst av livsstils-
förändringar, som till exempel vad avser kosten, regelbunden 
fysisk aktivitet, sluta röka, vikt- och midjeminskning etc. För 
att åstadkomma sådana förändringar fordras bland annat en 
rejäl utbildning – en uppgift för en välfungerande företags-
hälsovård, för primärvården och för andra »intressenter«.

Patientens vilja och förmåga till eget ansvarstagande och egenvård är en 
förutsättning för en framgångsrik prevention och behandling av kronisk 
njursvikt. För detta behövs grundliga kunskaper, förståelse för samban-
den och en god motivation – hos både patienten och patientens närstå-
ende. Och för detta fordras rejäl utbildning med tillräckligt omfattande 
faktamaterial i lättillgängliga läromedel och tillfällen för bearbetning  
genom fördjupande samtal och diskussioner.

 ➝
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Stoppa eller bromsa njursvikt
Ju tidigare en begynnande njursvikt upptäcks, desto mer tid 
och större marginaler finns för att bromsa progressionen. Att 
genom analys av proverna ställa in medicineringen för max-
imalt bromsande effekt fordrar stora kunskaper och gedigen 
klinisk erfarenhet hos den ansvarige läkaren.

För framgång i samspelet mellan läkare och patient behö-
ver den tidigare »pre-dialys-attityden«, det vill säga att njur-
svikt mer eller mindre ödesbestämt går till dialys, ersättas av 
attityden att det faktiskt ÄR möjligt för många att bromsa 
sjukdomsutvecklingen och dämpa symtomen.

Patientens roll i behandlingen är helt avgörande. Det är 
bara patienten som tar den föreskrivna medicinen (eller inte) 
och håller kroppen i balans, det är bara patienten som kan 
hålla en diet som passar, det är bara patienten som kan slu-
ta röka, ändra sin vikt och sitt midjemått och motionera re-
gelbundet. Ingen kan göra det åt patienten och för att klara 
allt detta behöver patienten och patientens närstående en or-
dentlig utbildning, som till exempel:

•  En första information om sjukdomen och behandling-
en lämnas av patientens läkare, gärna i närvaro av någon 
närstående till patienten.

•  Nästa steg är att alla patienter – för självstudier – får ett 
exemplar av läromedlet »Livet med njursvikt«, vilket är en 
handbok i egenvård för njursviktiga och som innehåller 
information även för väldigt tidigt njursviktiga.

•  För bearbetning av läromedlets faktamaterial och för dis-
kussion av egna och andras erfarenheter är nästa steg ett 
erbjudande om en »kurs«, det vill säga tillfällen för diskus-
sion med andra njursviktiga under sakkunnig ledning och 
med det tydligt uttalade målet att bromsa sjukdomsutvecklingen. 

Sådan utbildning bör erbjudas alla njursviktiga, oavsett 
hur lite eller hur långt funktionen reducerats. 

•  Uppföljning sker sedan vid ordinarie läkar- och sjuksköter-
skebesök.

Utveckling över tiden
Med begränsade resurser är det naturligt att människor med 
de svåraste sjukdomstillstånden prioriteras. Följaktligen an-
vänds en helt dominerade del av njursjukvårdens resurser 
för njurersättningsbehandling och ytterligare resurser för 
detta kommer att behövas i framtiden. Men, över tiden måste 
denna nödvändiga sjukvård mer och mer kompletteras med 
effektiv hälsovård för att tillflödet av nya patienter i behov av 
njurersättning skall kunna bromsas. Och det är här utbild-
ningen kommer in i en rad olika etapper:

Etapp tre, fyra och fem är uppgifter för njursjukvården. 
Etapp tre och fyra kan möjligtvis kombineras. Om de sym-
tomfria patienterna inte vill eller kan delta i grupputbild-
ningen får de läromedlet för självstudier och dessa studier 
följs upp vid återbesöken hos läkare eller sjuksköterska.

Etapp tre och fyra bör inte kombineras med etapp fem – då 
målen för dessa etapper är helt olika. 

Etapp fem är den traditionella »njurskolan« – även om in-
slag av etapp fyra också kan finnas med i njurskolans nuva-
rande innehåll.

Slutsats
Det finns för närvarande ingen medicin, som entydigt kan 
förebygga eller bota njursvikt. Men det finns en lång rad åt-
gärder, som kan bromsa och i bästa fall stoppa progressio-
nen – och gemensamt för nästan alla dessa är att de ska ut-
föras av patienten själv, på doktorns ordination. Utbildning 
och motivation är därför nyckeln till behandlingsframgång.

Det är därför hög tid att överallt bygga ut den traditionella 
»njurskolan« med betydligt tidigare och effektiv utbildning 
med fokus på att förebygga och bromsa njursvikt och dess 
komplikationer. ■

text av Per Åke Zillén pazillen@telia.com

1. Folkhälsoutbildning, bland annat i skolan.
2. Utbildning vid konstaterad ökad risk och första 
sjukdomstecken. En uppgift för primärvård, före-
tagshälsovård och andra.
3. Utbildning för att stoppa och bromsa progressio-
nen – från konstaterad minsta reduktion av funktio-
nen tills cirka 30 – 40 procent av funktionen kvarstår.
4. Utbildning för att stoppa eller bromsa progressio-
nen och lindra symtomen, det vill säga vid en kvar-
varande funktion av mindre än 30 procent.
5. Utbildning som förberedelse för njurersättning.
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BUD-
KAVLEN

Högst upp i huvudbyggnaden på lasarettet 
i Ystad ligger den njurmedicinska verksam-
heten i renoverade lokaler. Det är en väl 
sammanhållen enhet där personal och pa-
tienter trivs. Ystadsvarianten av självdialys 
är ett koncept för att få aktiva patienter.

Hemodialys (HD), peritonealdialys (PD)-, njur- och trans-
plantationsmottagningar är placerade på samma plan och 
har dessutom samma ledning. Det innebär en stor fördel i 
vårdkedjan. På enheten arbetar främst sjuksköterskor, någ-
ra få undersköterskor, nefrologer, enhetschef, dialystekniker 
och sekreterare. Våra patienter har också tillgång till dietist, 
sjukgymnast och kurator. 

På 18 år har vi utökat från sex behandlingsplatser till 22, 
och antalet utförda behandlingar under perioden är 61500. 
Det finns fem behandlingsrum med 
vardera fyra behandlingsplatser och 
två enkelrum samt akutrum. Behand-
lingsrummen är lite trånga och det är 
ont om biutrymmen, men för övrigt 
är vi och patienterna nöjda med avdel-
ningen. Öppettiderna är dagtid mån-
dag–lördag. Normal arbetstid slutar 
klockan 16 för vi har enbart ett dia-
lyspass dagligen. Detta innebär dock 
tjänstgöring varannan lördag för HD-personalen. Fördelar 
med dagtidsdialys är att något mindre dialyspersonal erfor-
dras. Ingen marginal behövs för eventuell frånvaro i efter-
middagsskiftet och läkartäckningen under behandlingar-
na ökar. Oftast är endast en nefrolog åt gången i tjänst vid 
njurenheten, ingen dialysjour finns på vardagar. Patienter-
na slipper också komma hem sent med vad det annars inne-
bär bland annat i form av sjukresor och hemtjänstinsatser 
på obekväma tider. 

Bemanningen är avpassad för 36 HD-patienter, för närvaran-
de har vi 34. Några får av medicinska skäl dialys fyra gånger 
i veckan, en kommer alla sex dagarna. Många av patienterna 
börjar sin dialysdag med jympa på sjukgymnastikavdelning-
en. Hinner de inte med detta har vi ett »jympaband« att er-
bjuda med ett träningspass på 18 minuter som är anpassat 
för att kunna genomföras under dialysbehandling. Videon 
är producerad av en medarbetare tillsammans med en kolle-
ga från Hässleholm under en tiopoängsutbildning i njursjuk-
vård i Göteborg. Syftet är att utnyttja patienternas dialystid 
till välbehövlig fysisk aktivitet för att höja både blodtrycket 
och konditionen och dessutom hålla livsandarna uppe.

För att minimera väntetiderna för HD-patienterna har vi 
planerade starttider med 20 minuters mellanrum. Detta inne-
bär också att personalen mer kan fokusera på varje patient 
både vid start och vid avslutning för ökad säkerhet. En hel 

del planering krävs för att få pusslet 
att gå ihop med till exempel varieran-
de behandlingstider och samåkning 
vid sjukresorna. Några sjuksköterskor 
har specialuppdrag som »patientpla-
nerare«.

En målsättning är att få alla patien-
ter att ta så stor aktiv del som möjligt 
i behandlingen och för sin egen vård. 

För att genomföra detta behöver patienterna få den kunskap 
de vill ha eller kan ta emot om behandlingen. Någon egentlig 
självdialys har vi inte ännu men en Ystadvariant finns. De pa-
tienter som visar intresse, och HD-sköterskorna anser lämpli-
ga, får undervisning och träning så att de så långt som möj-
ligt kan sköta delar av eller hela sin behandling själva när de 
»tagit körkort« för aktuella moment. Några patienter har ef-
ter detta gått vidare till hemdialysen i Lund för hem-HD.

I de fall central dialyskateter (CDK) behövs som access an-
läggs både temporära och permanenta dialyskatetrar av nef-

Nöjda patienter på  
Ystads dialysavdelning

» många av patienterna  
börjar sin dialysdag med  
jympa på sjukgymnastik-
avdelningen. Hinner de inte 
med detta har vi ett ’jympa-
band’ att erbjuda med ett trä-
ningspass på 18 minuter … «



DIALÄSEN 2.2007 �5

Hemodialysbehand-
lingarna i Ystad star-
tas med 20 minuters 
mellanrum för att mi-
nimera väntetiden för 
patiententen. 

Entréplan lasarettet i Ystad
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rolog på dialysens akutrum. Ingreppet sker under genomlys-
ning och med assistans av dialyspersonalen. Accessen kan då 
läggas när den behövs och inläggaren är fullt införstådd med 
hur viktig placering, funktion och skötsel är för dialysens ef-
fektivitet och accessens överlevnad. 

En av våra lokala föreskrifter innebär att alla HD-sköterskor 
gör dosändring av ESL (erytropoesstimulerande läkemedel) 
efter ett dosschema för de patienter där läkare så ordinerat 
(cirka 75 procent). Efter varje Hb-kontroll sker en utvärde-
ring, men dosändring gör sköterskan tidigast var fjärde vecka 
utom vid extrema värden då patienten gör uppehåll eller lä-
kare kontaktas. Veckodos över 20000 
E/100 µg ordineras alltid av läkare. Ny 
gällande dos dokumenteras i datajour-
nalens dialysprotokoll. Även järnpara-
metrarna syns i den laboratorium lista 
datorn presenterar för terapikontroll, 
men dosändring av järn sker fortsatt 
av läkare vid ronderna. Datajournal 
är inget nytt utan infördes redan 1991 
med integrering av öppen– och sluten-
vård men förändring och utveckling sker kontinuerligt.

Som ett led i att utvärdera HD-patienternas vård rappor-
terar vi varje månad till det nationella kvalitetsregistret tidi-
gare SDDB (Svensk DialysDatabas), numera SNR (Svenskt Njur-
Register). Allt den egna enheten rapporterat hämtas tillbaka 
för lokal sammanställning och uppföljning. 

Nöjda patienter har vi enligt resultaten i vår egen enkät 
som lämnas till patienterna två gånger om året. Det är ett en-
kelt frågeformulär av typen J K L för anonym bedömning 
av till exempel bemötande, trygghet, trivsel, patientinforma-

tion och dialysmåltider. Patienterna kan också göra skriftli-
ga kommentarer.

Hälsoenkäten SF-36 (Short form 36 frågor) har använts för 
patienterna vid 12 tillfällen under nästan tio år. Patientens 

egen syn på sin hälsa belyses på ett ved-
ertaget sätt. Resultaten kan användas 
både för tvärsnittsundersökningar men 
också i patientens egen vård, till exem-
pel vid ronder. Patienten blir då sin egen 
referens över tiden. Medelåldern är kon-
stant ganska hög, cirka 71 år, vilket ger 
utslag i resultaten. 

Från och med 1999 finns peritonealdi-
alys vid enheten, och vi har 8-10 PD-patienter, varav tre har 
nattmaskin, APD (automatisk peritonealdialys).

PD-kateter planeras i god tid innan patienten behöver di-
alys, och kateterinläggningen utförs i lokalbedövning av ki-
rurg på operationsavdelningen med en PD-sköterska som as-
sistent. Hela katetern ligger subcutant under läkningen och 
tas fram av nefrolog först samma dag påsdialys startar. Trä-
ningen sker polikliniskt om tillståndet tillåter, annars inne-
liggande på medicinavdelning. Kontinuerlig uppföljning 
sker via besök hos PD-sköterska, vid hembesök samt vid team-
besök med nefrolog och PD-sköterska.

» Accessen kan då läggas när 
den behövs och inläggaren 
är fullt införstådd med hur 
viktig placering, funktion 
och skötsel är för dialysens 
effektivitet och accessens 
överlevnad. «

Själv är bäste dräng.

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

Reagensstickorna förvaras i rumstemperatur. Enkelt handhavande. Analyserna ger svar 

inom 1/2 minut.

Reagensstickorna för klor, peroxid och citronsyra används för resttest efter 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

Norrholmsv. 250

132 31 Saltsjö-Boo, Sverige

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

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

Sedan 1999 har vi även mottagning för patienter som varit 
njurtransplanterade i mer än ett år. Två sjuksköterskor från 
HD-enheten håller tillsammans med nefrologerna i trans-
plantationsmottagningen, som just nu har 17 patienter. 

1999 startade också den predialytiska verksamheten med en 
uremikoordinator vid njurmottagningen. Cirka 35 patienter 
tillhör denna mottagning, och syftet är att öka kunskapen om 
njursvikt och dess behandlingsalternativ hos njursviktiga och 

deras anhöriga inför valet av behandling. Accesser ska plane-
ras i god tid för att undvika akuta starter och uppföljning sker 
av nefrolog och sjuksköterska fram till behandlingsstart.

Njurenheten i Ystad tackar för sig och koncentrerar sig nu 
på regionmötet för södra regionen som hösten 2007 hålls i 
Ystad. Budkavlen går nu vidare till Växjö!  ■

av personalen vid njurenheten lasarettet i Ystad

Dialyspersonalen i Ystad arrangerar Njurmedicinskt Regionmöte till hösten.
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Varje år anordnar American Society of 
Nephrolgy (ASN) en njurmedicinsk kon-
gress i USA. med omkring 14 000 deltaga-
re från jordens alla hörn är detta världens 
största njurmedicinmöte. 2006 hölls kon-
gressen i San Diego. Annette Lennerling 
rapporterar därifrån. 

Det var en ynnest att i november månad få lämna det regn-
tunga, gråa Göteborg och under några dagar möta värmen 
och en klarblå himmel i soliga Kalifornien. För mig var det an-
dra gången jag deltog i ASN:s kongress, som är ofattbart stor. 
Många intressanta föreläsningar hålls samtidigt vilket gör 
att man måste läsa abstraktboken noggrant och sedan prio-
ritera det man helst vill lyssna på. Eftersom jag arbetar med 
transplantationssjukvård refererar jag främst ifrån det som 
föredrogs och diskuterades i detta ämne. 

Bristen på organ
För patienter med terminal njursvikt är både livskvaliteten 
och patientöverlevnaden bättre med njurtransplantation 
jämfört med dialysbehandling. Väntelistorna för njurtransp-

lantation blir allt längre och diskussionen om hur man kan 
öka antalet donatorer pågår ständigt. Den genomsnittliga 
väntetiden för njure från avliden donator är i USA omkring 
fem år men i många delar av landet ända upp till nio år. I 
USA dog under 2005 åtta procent av patienterna på väntelis-
tan. Medelåldern för de patienter som dog på väntelistan var 
54 år, 70 procent av dem väntade på sin första njurtransp-
lantation och 70 procent hade en »lätt« matchning, det vill 
säga det var inte svårt att vävnadstypsmässigt hitta en pas-
sande njure. 

När man använder av så kallat expanded donor criteria (mot-
svarar ungefär begreppet marginella donatorer på svenska) 
ökar tillgången på njurar för transplantation. Antalet njur-
transplantationer blir fler men tyvärr är den relativa risken 
för transplantatförlust stor – 1,7 gånger större än om man 
fått en njure från en »standard« donator och på tre år är ris-
ken för transplantatförlust 49 procent. 

Vid fördelningen av njurar för transplantation, i samband 
med att man har en avliden donator, används i USA ett slags 
poängsystem för de patienter som står på väntelistan som 
avgör vem som får njuren. Just nu pågår en diskussion om 
ändringar i poängsystemet för att bättre använda de njurar 

ASN – världens största 
njurmedicinmöte
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som doneras från avlidna och finns tillgängliga för transplan-
tation. Motståndare i den här diskussionen menar att oav-
sett vilket fördelningssystem man använder blir inte anta-
let njurtransplantationer fler. Även om alla som avlider och 
som är möjliga organdonatorer skulle användas för organ-
transplantation så skulle det inte täcka behovet. Bristen på 
organ skulle ändå vara mycket stor. De menar att det enda 
sättet att lösa organbristen på är att öka antalet levande do-
natorer och att det är diskussionen om hur det ska gå till som 
är viktigast. 

Pre-emptive njurtransplantation 
Transplantatöverlevnaden är överlägset bättre vid pre-emptive 
njurtransplantation. Pre-emptive njurtransplantation inne-
bär att patienten transplanteras innan han eller hon behöver 
dialysbehandling. Ju kortare tid i dialys innan njurtransplan-
tation desto bättre transplantatöverlevnad. Att njurtransp-
lantera patienter pre-emptive har visat både bättre transplan-
tat- och patientöverlevnad de första fem åren. För patienter 
med diabetesnefropati minskar risken för transplantatför-
lust och död med pre-emptive njurtransplantation oavsett 
om njuren kommer från en avliden eller levande givare. Att 

njurtransplantera innan 
patienten behöver dialys-
behandling är en vinst både 
för patienten och samhälls-
ekonomiskt. 

Njursjuka barn
En amerikansk studie visade 
att njursjuka barn har sämre 
hjärnkapacitet och lägre IQ- 
värden än friska barn. Detta or-
sakar att många av de njursju-
ka barnen har svårt att klara av 
grundskolan. Studien visade ock-
så att de njursjuka barnen hade 
en mindre andel av skolans stöd-
resurser än de friska barnen. Re-
sultatet blev att de som varit njur-
sjuka sedan de var barn ofta som 
vuxna hade en låg utbildningsnivå 

och arbetade med låglöneyrken. I USA där man själv betalar 
sin sjukförsäkring får det konsekvensen att många inte hade 
råd att skaffa sig någon sjukförsäkring och därmed inte få den 
sjukvård och de läkemedel som de behövde. 

Levande njurdonatorer 
Ifrån Norge rapporterades om långtidsuppföljning av njur-
donatorer från det norska registret med 1880 njurdonatorer 
(till och med juni 2004) med en uppföljningstid på upp till 
41 år. Undersökningen visade att de norska njurdonatorer-
na hade en lägre dödlighet än normalbefolkningen. Sju av 
de 1880 donatorer hade drabbats av terminal njursvikt. Fyra 
av dessa sju hade njurtransplanterats och tre var för gamla 
för att njurtransplantation skulle vara aktuellt som behand-
lingsform. En annan rapport från Norge beskrev njurdona-
torer och graviditet. Det nationella norska graviditetsregist-
ret samkördes med det nationella njurregistret och man fick 
fram att 306 njurdonatorer hade genomgått 726 graviditeter. 
Av de 726 graviditeterna var 106 genomgångna efter njurdo-
nation. Undersökningen visade att riskerna i samband med 
graviditet och förlossning hos förstföderskor som donerat en 
njure var jämförbara med andra friska kvinnor. Hos de kvin-
nor som donerat en njure före graviditeten sågs en liten ökad 
risk för pre-eklampsi hos flerföderskor men materialet var 

väldigt litet och man kan därför inte sä-
kert dra några slutsatser av detta. ■

text och foto Annette Lennerling, leg sjukskö-

terska medicine doktor. enheten för transplan-

tation och leverkirurgi, Sahlgrenska universitets-

sjukhuset i Göteborg.
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 STOcKHOLmS REgIONDAgAR 2007

MED SIKTE  
MOT FRAMTIDEN
»Framtidens njursjukvård« var temat när Stockholms  
dialysnätverk samlades till regiondagar i början av februari. 
Behandlingen ska inte bara vara livsuppehållande, den får 
inte hindra att livet också kan levas. Och mer kraft måste 
läggas på tidig upptäckt och prevention.
Visionerna är starka och det finns all anledning att med 
spänning blicka framåt i Sveriges njursjukvård.  ➝
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 Om någon av de 360 deltagarna skulle råka glömma 
bort temat för 2007 års regiondagar behöver de bara 
tänka på Fleetwood Mac. Deras hit »Don’t stop thin-

king about tomorrow« från 1977 passade väl för temat och 
spelades som inledning, i alla pauser och som avslutning. 
Trettio år har gått sedan låten var aktuell första gången. Se-
dan den tiden har det hänt mycket inom svensk njursjuk-
vård, kunskapen om och utvecklingen av den rent tekniska 
dialysbehandlingen har vuxit i takt med verksamheten. Dia-
lysen har till exempel blivit mer fysiologisk genom att acetat 
bytts ut mot bikarbonat, vätskekvaliteten har förbättrats och 
filtren är mer biokompatibla. Nästan alla resurser har hitin-
tills lagts på den terminala njursjukvården.

Alla beräkningar tyder på att fler personer kommer att 
drabbas av kronisk njursvikt i framtiden. 

Utvecklingen av typ-2 diabetes ökar överallt i västvärlden, 
mest bland barn och ungdom. Drygt 40 miljoner diabetiker 
fanns i Europa 2002, år 2030 beräknas 
det vara runt 70 miljoner. Diabetesne-
fropati är den vanligaste dödsorsaken 
bland diabetiker. Vi blir dessutom både 
äldre och tjockare. Åldrandet ger ett na-
turligt slitage på njurfunktionen och 
förhöjt BMI ökar risken för diabetes och 
hypertoni. 

Tre fjärdedelar av alla patienter med 
kronisk njursvikt har inflammations-
tecken i form av stegrat CRP. Inflammation sätter kroppen 
i brand och ökar risken för bland annat undernäring, hjärt-
kärlsjukdom, oxidativ stress och för tidig död. Det är viktigt 
att finna behandlingsmetoder, till exempel genom diet eller 
farmakologi, för att minska inflammationen. 

Nu är det alltså dags att både forskning och uppmärksam-
het riktas mot tidig upptäckt av njursvikt, patogenes och pre-
vention för att bromsa progressen mot terminal njursvikt. 

Mycket är vunnet både för individen och för samhället 
om man kan minska behovet av både dialys och transplan-
tation. 

Stefan Jacobson, professor och verksamhetschef vid njur-
medicinska kliniken, Danderyds Sjukhus, och Erik Herland, 
ordförande i Njurföreningen Stockholm Gotland, är helt 
överens om detta i sina visioner inför framtiden.

Information till politiker och allmänhet är viktigt, utökat 
samarbete med exempelvis primärvård och företagshälso-
vård är en annan nödvändighet. Om man utför blodtrycks-

kontroll, kontroll av albumin i urin och serumkreatinin hos 
vissa riskgrupper i samband med besök hos dessa vårdgiva-
re skulle det innebära att man hittade fler fall av tidig njur-
svikt. Remiss till njurspecialist i ett tidigare stadium än idag 
vore sedan önskvärt. 

Men arbetet med att lyfta fram vikten av prevention och 
tidig upptäckt befinner sig i nuläget i någon sorts moment 
22 där alla hänvisar till någon annan. Politiker och öppen-
vård tycks tyvärr missbedöma de fördelar och vinster som 
detta kan ge.

Mottot inför framtiden är att se det friska hos alla och stär-
ka det. Dialysen ska anpassas till patientens behov, inte tvärt-
om. Både Stefan Jacobsons och Erik Herlands förhoppning är 
att det om tio år finns betydligt fler satellitavdelningar inom 
Stockholms läns landsting. De kan även drivas exempelvis 
som personalkooperativ, i privat regi eller som stiftelser. Idag 
är 72 procent av länets dialysavdelningar placerade på sto-

ra sjukhus och det är ur både praktiska 
och psykologiska skäl inte optimalt. De-
centraliserade dialysenheter och flexi-
blare dialystider ökar möjligheten att 
upprätthålla både yrkesliv och privatliv. 
Njurföreningen Stockholm Gotland har 
som ett av sina delmål att 50 procent av 
alla som har dialysbehov ska ha någon 
form av hem- eller självdialys. 

Ett annat mål är att alla patienter som 
vill ska ha möjlighet till dagliga dialyser. Njurarna arbetar 24 
timmar per dygn, och om man, som är det vanligaste idag, 
dialyserar endast tre gånger i veckan innebär det att blodet 
får sin rening endast cirka åtta procent av tiden jämfört med 
normalfunktion.

Ökad frekvens av transplantationer ingår helt klart i vi-
sionen om framtidens njursjukvård, och inom transplanta-
tionsverksamheten sker en ständig utveckling. Bristen på or-
gan för transplantation är fortfarande ett bekymmer. Under 
de senaste åren har mycket information om organdonation 
riktats mot allmänheten som i nio av tio fall ställer sig posi-
tiv. Nu är det sjukvårdsorganisationen som måste organise-
ras så att fler organdonationer kommer till stånd. En brist-
faktor, åtminstone i Stockholmsområdet, är att det finns för 
få intensivvårdsplatser. Uppsalaregionen har till exempel 
dubbelt så många organdonationer, vilket bland annat beror 
på att de har tillgång till fler intensivvårdsplatser i sitt upp-
tagningsområde. Donationssjuksköterska Maria Söderkvist, 

» Nu är det alltså dags att 
både forskning och upp-
märksamhet riktas mot  
tidig upptäckt av njursvikt, 
patogenes och prevention 
för att bromsa progressen 
mot terminal njursvikt.«
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som Dialäsen har skrivit om i nr 1/2007, anar ändå en ljus-
ning för att man även i Stockholm nu försöker finna fler möj-
ligheter att intensivvårda patienter med till exempel stora 
hjärnblödningar.

Professor Gunnar Tydén, transplantationskirurgiska kli-
niken vid Karolinska universitetssjukhuset, presenterade de 
möjligheter som nu finns för organtransplantationer. I mit-
ten av 60-talet då de första svenska njurtransplantationer-
na genomfördes utfördes livingdonortransplantation endast 
mellan genetiskt närbesläktade. Idag vet man att genetiken 
betyder lite i jämförelse med vikten av att njuren som ska 
transplanteras är väl fungerande. 

Sannolikheten för blodgruppsinkompatibilitet är 35,5 pro-
cent. Tillgången på organ kan alltså öka med samma stor-
lek när man nu börjar få god kunskap om att transplantera 
över blodgruppsgränser och vid positiva korstester (immuni-
sering). Antigenspecifik immunoadsorption tar exempelvis 
endast bort de immunglobuliner som önskas, jämfört med 
plasmaferes som mer oselekterat tar bort även det som inte 
behöver elimineras. 

Mellan 2001–2006 utfördes 31 blodgruppsinkompatibla 
och korstestpositiva transplantationer. Av dessa lever samt-
liga patienter och endast ett graft har gått förlorat på grund 
av dålig compliance. Samma period utfördes 158 livingdo-
nor transplantationer där givare och mottagare var blod-
gruppskompatibla. I den här gruppen har man förlorat fem 
graft och patientöverlevnaden är 99 procent.

Sedan 2003 har anonyma donationer tillåtits i Sverige. Hit-
intills har sex sådana transplantationer genomförts och de 
flesta av dem har varit riktade till en viss mottagare. Dona-
tor och mottagare vårdas då oftast på olika sjukhus. Dona-
tionsviljan i altruistiska fall utreds mycket noga och man vill 
bland annat vara förvissad om att personen i fråga är psy-
kiskt frisk.

De immunosuppressiva läkemedlen står också under stän-
dig utveckling för att öka graftöverlevnaden och för att mini-
mera riskerna, såsom utveckling av diabetes, hjärt-kärlsjuk-
dom och malignitet. 

För att öka kunskapen om vad som händer i kroppen när 
olika typer av inflammatoriska sjukdomar utvecklas och ef-
fekterna av behandlingen av dessa krävs ett utökat samar-
bete mellan olika specialiteter och samkörning av olika re-
gister. Professor Lars Klareskog, Reumatologiska kliniken vid 
Karolinska universitetssjukhuset, ser nyttan av att i framti-
den utveckla ett Inflammationssjukdomscentra.

 ➝

» Nu är det sjukvårdsorganisationen som 
måste organiseras så att fler organdona-
tioner kommer till stånd. En bristfaktor, 
åtminstone i Stockholmsområdet, är att 
det finns för få intensivvårdsplatser. «

Docent Brita Hylander med Prof Claes-Göran Östenson 
som föresläste om diabetes. Båda verksamma vid Karo-
linska Universitetssjukhuset i Solna.

Stefan Jovinge berättade om sitt arbete 
inom stamcellsforskning.

Stockholms 
Läns landstings-
politiker Hen-
rik Almkvist och 
Lars-Joakim 
Lundqvist fick 
svara på frågor 
angående fram-
tidens njursjuk-
vård.
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En stamcell är en cell som har för-
måga att skapa mer differentiera-
de celler men som samtidigt också 
kan skapa nya dotterceller av såväl 
sig själv. Den befruktade äggcellen 
är urstamcellen som kan ge upp-
hov till organismens samtliga celler 
men också celler som utgör en del 
av moderkakan och inte bara fost-
ret, den är totipotent. Så höga krav 
behöver man inte ha på alla stam-
celler men de kan vara pluripoten-
ta, det vill säga den kan bli i stort sett 
vad som helst som de så kallade em-
bryonala stamcellerna. Ofta har de 
en tendens att vilja differentiera ut 
i vävnader till vad som helst. 

Stefan Jovinge, docent och stam-
cellsforskare vid universitetssjuk-
huset i Lund, berättade i sin föreläs-
ning att man med modern teknik 
hittat metoder för att styra diffe-
rentieringen och det skulle innebä-
ra nya möjligheter för läkning av 
skadade hjärtmuskelceller efter en 
hjärtinfarkt eller av skador på glou-
meruli. 

Mesenchymala stamceller bildar bindväv och stödjeväv-
nad. Om de hamnar i en skadad njure kan de inte ersätta det 
skadade paremkymet men däremot förhindra att skadan blir 
värre och stödja läkning. Man har till exempel kunnat se att 
serumkreatinin sjunkit hos försöksdjur som fått mesenchy-
mala stamceller.

medan den medicinska utvecklingen fortgår kämpar var 
och en av dem som drabbats av kronisk njursvikt med sitt 
förhållande till sjukdomen och vad den innebär för vardags-
liv och psykosocial situation. 

Catharina Gåvels, med dr och socionom vid Karolinska In-
stitutet, har studerat hur människor finner copingstrategier 
för att leva med kronisk sjukdom. Vem man är och hur man 
ser på sjukdomen spelar roll för hur man klarar av att hante-
ra den kris som kronisk sjukdom innebär. Sjukdomen kan ses 
som till exempel slump, utmaning, prövning, hot eller straff. 
Copingstrategierna kan växla mellan bland annat självtillit – 
fatalism, problemlösning – resignation och acceptans – pro-
test. Rädsla för komplikationer som att hamna i dialys eller 
rullstol, kan hindra från att leva i nuet. En annan strategi kan 
vara att skjuta upp problemet tills om och när det dyker upp. 
Catharina Gåvels har bland annat funnit att här kan finnas 
en könsskillnad, kvinnor oroar sig mer än männen som hell-
re skjuter upp problemen.

Det kan vara lätt att hamna i resignation eller bitterhet. 
Om man däremot hittar sätt att kunna acceptera sin situa-

tion kan man till och med växa med 
den och vinna nya insikter. En inte 
oansenlig del av de patienter som in-
gått i Catharina Gåvels studier har 
till och med angett att sjukdomen 
också har inneburit något positivt, 
exempelvis mer tacksamhet över li-
vet, förmåga att njuta av det lilla, 
nyttigare levnadsvanor eller mental 
styrka. 

För vårdgivaren gäller det att fin-
nas med som support till patienten, 
lyssna, ge konkret information och 
stöd. Men i slutändan är det alltid pa-
tienten själv som gör valet. Och som 
vårdgivare måste man vara beredd 
på patientens imponerande val.

Att möta en patient på dennes vill-
kor är en svår utmaning. Ofta förut-
sätter man som vårdgivare att pa-
tienten befinner sig på en viss nivå 
men vårt bemötande måste anpassas 
till vilken fas patienten faktiskt be-
finner sig i.

Åsa Nilsonne, professor i medicinsk 
psykologi och psykiater, menar att det underlättar om man 
förutsätter att patienten alltid gör så gott han eller hon kan. Det är 
svårt att anpassa sig till ett liv med en kronisk sjukdom som 
innebär en mängd förhållningsorder och nya situationer. Vis-
sa dagar går det bättre och andra sämre. Patienten har ändå 
gjort sitt bästa just den dagen. Istället för att kanske bli provo-
cerad av att patienten inte följer sin ordination kan man som 
vårdgivare ställa sig frågan: varför gick det inte? 

Fyra grundorsaker till varför det inte går och som man kan 
ha nytta av att differentiera ut är »kan inte, vill inte, vågar 
inte och hinner inte«. Kan man inte saknas kunskap, vill man 
inte saknas motivation, vågar man inte behövs stöd och hin-
ner man inte kanske det måste prioriteras om. 

Även om det är en bit kvar tills framtidens visioner blir verk-
lighet finns det många tecken på att vi är på väg mot rätt håll. 
Det vittnade bland annat posterutställningen om. Här fanns 
exempelvis presentationer av patientutbildningsmaterial, 
vårdprogram vid kronisk njursvikt, hur man skapat flexibla-
re dialystider med hjälp av y-koppling och presentation av ny 

njursviktsmottagning med tätare besök 
för att bromsa upp sjukdomsförloppet 
och motivera patienterna till förebyggan-
de egenvård. Den senare postern, »Brom-
sen på Danderyd«, blev årets vinnare.

text av Anna-Lena Byström  
foto Pia Lundström

» Åsa Nilsonne, professor i 
medicinsk psykologi och 
psykiater, menar att det un-
derlättar om man förutsät-
ter att patienten alltid gör 
så gott han eller hon kan. «

Åsa Nilsonne



Hur ser dialysverksamheten ut år 2017? Tillströmning-
en av patienter kommer att fortsätta, men också kraven 
på att spara pengar i vården. Den enskilt högsta kostna-
den per dialys är för personal, cirka 32 procent enligt en 
studie i Canada. För att få resurserna att räcka till kom-
mer fler patienter att behandla sig själva hemma eller på 
självdialyspass på dialysavdelningar. Endast de svårast sju-
ka kommer att få traditionell sjuk-
husdialys. 

På Regionmötet i Stockholm sam-
lades ingenjörerna och lyssnade till 
Annette Willner från Karolinska 
Universitetssjukhuset om riskana-
lys vid hemdialys. Man har använt 
sig av ISO 14971 och ringat in olika 
risker. Den enskilt största faran är 
blodförlust på grund av att vennå-
len lossnar. Idag använder man sig av olika typer av en-
uresmattor för att detektera blod. Det är inte en optimal 
metod på grund av att blodets viskositet fördröjer larmet, 
och det krävs en ganska stor blodförlust innan det larmar. 
Ventryckslarmet kan man inte alls lita på i detta samman-
hang. Men det finns en lovande lösning på problemet:

Vi blev visade en batteridriven larmdosa som fästes 
med kardborrband runt överarmen. En ljusfiber kopplas 
till dosan och tejpas fast nära vennålen. Om vennålen loss-
nar kommer blodet att minska det reflekterade ljuset i fi-
bern och ge larm. Detta sker efter cirka en sekund, och det 
behövs bara några milliliter blod. Patienten eller persona-
len måste då snabbt stänga blodpumpen. 

De första larmen som kommer ut på marknaden i vår är 
avsedda för sjukhusbruk. Du som vill se presentation kan 
besöka vår hemsida www.mtfd.se

En annan risk i hemmiljön som man kanske inte tän-
ker på är husdjur. En lekfull hund eller katt kan orsaka 
att en nål åker ut. En ivrig iller eller busig kanin kan bita 
hål i blodslangarna. Undulater och papegojor förorenar 

vilket ökar risken för infektioner. En-
lig Svensk läkemedelsstandard skall 
provtagning på hemdialysapparater 
och vattenrenare ske i samma omfatt-
ning som på sjukhusavdelningarna. 
På Karolinska Universitetssjukhuset 
innebär det mikrobiologisk provtag-
ning 4 gånger/år, och patienterna får 
lära sig att själva ta proverna.

Patientutbildningen är väldigt viktig och alla patien-
ter skriver på ett dokument om Egenvård innan de startar 
sina dialyser hemma. I Linköping utrustar man patienter-
na med trygghets-larm. Signalen går till en larmcentral 
som ringer upp patienten, om de inte får något svar skick-
as en ambulans.

Vid installation av dialysutrustning i hemmet sätter 
man upp jordfelsbrytare. Om vattenrenaren står i ett bad-
rum nära duschen täcker man den med ett kapell, en slags 
regnrock, man kontrollerar också att vattenrenaren är IP-
klassad det vill säga hur mycket vatten den tål att få över 
sig. Har man egen brunn undersöks vattnet noggrant 
med kemisk och mikrobiologisk provtagning och lämpli-
ga filter kopplas in, till exempel järnfilter, avhärdare eller 
dubbla RO-filter. ■

text Gunnar Malmström, enhetschef Mta, Danderyds sjukhus ab 

samt ordförande i Svensk förening för Medicinsk teknik och fy-

sik-dialys www.mtfd.se

» En annan risk i hemmiljön 
som man kanske inte tänker 
på är husdjur. En lekfull 
hund eller katt kan orsaka 
att en nål åker ut. En ivrig 
iller eller busig kanin kan 
bita hål i blodslangarna.«

Ingenjörerna om  
dialys år 2017

mTF-D mötesagenda 
MTF-D Årsmöte sker vid vårmötet i Sundsvall den 7–8 maj. 

Mer information: www.mftd.se – anmälan kan ske i början av 

mars. 

SLS 2007 10 april på Danderyds Sjukhus ab. 

EDTNA-ERCA 15–18 september med anmälan i juni:  

www.edtna-erca.org
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cirka 90 personer från olika delar av Sve-
rige samlades i Stockholm i mars för att 
diskutera olika aspekter på peritonealdia-
lys. Tyngdpunkten låg på assisterad PD, vil-
ket innebär att patienten i sitt hem eller på 
ett särskilt boende får hjälp av kommunen 
att sköta sin behandling. Det verkar som 
om Sveriges sydliga landskap är mest fram-
gångsrika när det gäller att introducera 
denna behandlingsform. Där finns den längs-
ta erfarenheten och de flesta patienterna.

När man utvecklade PD-tekniken och introducerade nya väts-
kor förändrades den patientgrupp som behandlades med pe-
ritonealdialys. Från att ha varit en mindre ansedd behand-
ling med ett fåtal patienter under det tidiga 70-talet har den 
för många blivit ett förstahandsalternativ. På 1980-talet blev 
peritonealdialys en murbräcka för att ge tidigare underprio-
riterade patienter som diabetiker, barn, äldre och multipelt 
sjuka en bra dialysbehandling. Nu på 2000-talet har PD-be-
handlingen fått en ytterligare dimension med så kallad as-
sisterad PD. Enligt en erfaren nefrolog ska det nuvarande di-
alysvårdparadigmet lyda, de som inte själva kan utföra PD ska 
ha assisterad PD!

Fortfarande är det många kommuner som är kallsinniga 
till att sköta behandlingen med egen personal. Men i vissa 
landsting lyckas det och man kan undra hur de gör? Hur får 
man ett gott samarbete med kommunen för att kunna ge pa-
tienten en så bra behandling som möjligt? Att klargöra hur 
ansvaret ska fördelas mellan landsting och kommun är en av 
de viktigaste punkterna, och enligt socialstyrelsen ska man: »I 
samråd utarbeta rutiner», SoSFS 2005:27. All personal ska fin-
nas med vid vårdplanering och samverkan, och vara överens 
om »vilka åtgärder som behövs«. I en annan författning, SOSFS 
2005:12, diskuteras ansvaret för samarbetet och vården.

Det är viktigt att det finns tydliga dokument som beskri-
ver hur man ska göra och vart kommunens personal ska vän-
da sig vid olika problem, som till exempel peritonit eller ma-
skinproblem vid behandling med nattmaskin. Det måste 
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finnas en back-up på sjukhuset dit personalen kan ringa hela 
dygnet, alla dagar i veckan. 

Man måste vidare fastslå vilka personalgrupper som gör 
vad och vem som är PAS (patientansvarig sjuksköterska). Van-
ligtvis är det PD-sköterskorna som följer upp behandlingen, 
medan PAS observerar vätskebalans, lägger om katerutgång, 
beställer vätskor och tar prover. Det måste finnas en stor flex-
ibilitet i detta system, för ibland vill de anhöriga ta en del av 
ansvaret och ibland har man personliga assistenter som kan 
sköta dialysbehandlingen.

Socialstyrelsen rekommenderar ytterligare några författ-
ningar att stödja sig på, nämligen 1996:9 som är ett så kallat 
Allmänt råd om personlig assistans och sjukvårdsuppgifter. 
Gränsen för egenvård och sjukvård är olika för olika patien-
ter. Vidare SOSFS 1993:20, om patientjournallagen, SOSFS 
1997:14 som handlar om delegering av arbetsuppgifter och 
SOSFS 2001:12 om användningen av medicintekniska pro-
dukter. Det är verksamhetschefen/MAS som är ansvarig för 
delegering och hos de flesta är det ansvarig distriktssköter-
ska som utfärdar delegationerna.

Hur utbildningen av kommunens personal ska genomför-
as finns oftast beskrivet i det styrande dokumentet. Vid de 
flesta sjukhus följer PD-sjuksköterskorna en särskild mall, 
men det skiljer sig åt i synen på vem som ska utbilda ny per-
sonal som kommer till efter hand. Några anser att den perso-
nal som redan kan tekniken kan lära upp den nya persona-
len, medan andra anser att det alltid är PD-sköterskan som 
ska ha den rollen. Utbildningen kan till exempel bestå av två 
timmars baskunskaper i grupp och en praktisk genomgång 
hos patienten under cirka en timma. Men alla betonar att 
man måste vara lyhörd för personalens behov och anpassa 
utbildningen efter deras önskemål.

Hur tycker då berörd personal att behandlingen funge-
rar? I en enkät kan man se att det kan finnas ett motstånd 
i kommunen, men det vänds oftast till sin motsats. Särskilt 
undersköterskorna i hemsjukvården tycker det är roligt med 
nya arbetsuppgifter. Nackdelarna finns mest för patienten, 
att han/hon får möta många olika personer och blir bunden 
till speciella påsbytestider. 

PD-personalen tycker att samarbetet fungerar mycket bra, 
patienterna är välskötta och personalen engagerad. Ibland 
brister det i handhavandet, och då får man förnya utbild-
ningsinsatsen.

Socialstyrelsens råd till dem som menar att de stöter på 
motstånd när de vill starta assisterad PD 
lyder: »För upp frågan på en högre nivå!«. 
Det är inte den närmast berörda persona-
len som ska behöva argumentera för den-
na fråga. Det ska man göra högre upp! På 
socialstyrelsens hemsida finns bra infor-
mation www.socialstyrelsen.se ■
text Ulla Winge

» I en enkät kan man se att det kan 
finnas ett motstånd i kommunen, 
men det vänds oftast till sin motsats. 
Särskilt undersköterskorna i hem-
sjukvården tycker det är roligt med 
nya arbetsuppgifter. «

» I en enkät kan man se att det kan 
finnas ett motstånd i kommunen, 
men det vänds oftast till sin motsats. 
Särskilt undersköterskorna i hem-
sjukvården tycker det är roligt med 
nya arbetsuppgifter. «
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 LÄKARSTÄmmAN 2006

Mekanismen bakom 
proteinläckage

T h e  n e w  e ng l a nd  j o u r na l  o f  m e dic i n e

n engl j med 354;13 www.nejm.org march 30, 20061388
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A. Kidney

C. Glomerular Capillary

D. Filtration Barrier

B. Glomerulus
varje njure innehåller cirka en miljon glomeru-
li (a). till bowmans kapsel kommer blodet i af-
ferenta arterioler som sedan fördelar sig till ett 
flertal kapillärer. Här filtreras primärurinen ut 
för att sedan reabsorberas i proximala tubu-
li och återgå till cirkulationen via efferenta ar-
terioler (b).

De glomerulära kapillärväggarna består av 
tre olika skikt: på insidan fönsterliknande en-
dotelceller, i mitten basalmembran och på utsi-
dan podocyter (C).

en förstoring av glomerulus filtrationsbarriär 
åskådliggör tydligt de olika skiktens utseende. 
Podocyterna har gjorts mindre än skalenligt 
för att synliggöra den blixtlåsliknande struktu-
ren som finns mellan dem. Det är här den vik-
tigaste mekanismen bakom proteinuri verkar 
finnas. (D). 

Illustration: N Engl J Med 2006;354:1388.

De flesta fall av kronisk njursvikt beror på att glomerulus skadats och till följd av 
det uppstår proteinuri och utveckling av ytterligare njurskada. Professor Karl  
Tryggvason vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska  
Institutet, har framförallt inriktat sin forskning på att förstå den normala funktio-
nen av glomerulusfiltrationen och därigenom mekanismen bakom proteinläckage.  ➝
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Behandlingen av terminal njursvikt uppgår till cirka tio 
procent av de totala statliga sjukvårdskostnaderna i USA och 
de är också mycket höga i Europa. I 70–80 procent av fallen 
har filtreringsenheten (glomerulus) först skadats, oftast av 
diabetesnefropati eller olika typer av nefriter. Trots detta är 
patogenesen av dessa sjukdomar ännu relativt okänd. Kun-
skapen om den glomerulära normalfunktionen som finns är 
framförallt hämtad från studier av de gener som är mutera-
de i några ovanliga ärftliga sjukdomar som skadar glomeru-
lusfiltrationen. Många av dem är ovanliga och uppträder re-
dan från födseln eller tidig barndom.

Förloppet för dessa sjukdomar kan variera en hel del bero-
ende på debutålder och vilka kliniska manifestationer som 
uppstår. Man har också sett att mutationer på samma gen har 
gett upphov till olika symtom. En del drabbas av en massiv 
proteinuri och kongenitalt nefrotiskt syndrom medan andra 
utvecklar en måttlig proteinuri samt fokal segmentell nef-
roskleros. Gemensamt för dem är att praktiskt taget alla fall 
leder till terminal njursvikt. Ibland är progressen snabb och 
ett barn som är drabbat från födelsen kan ha utvecklat termi-
nal njursvikt i 2–3 års ålder.

På senare år har man kunnat fastslå att den genetiska fak-
torn spelar en stor roll. Sjukdomstillstånden benämns ge-
mensamt hereditära proteinurisyndrom men det är viktigt 
att utföra genetiskt test eftersom en del av sjukdomarna är 
behandlingsbara.

Kongenitalt nefrotiskt syndrom är relativt vanligt i Fin-
land där 1/8200 nyfödda drabbas av 
sjukdomen, men det förekommer i hela 
världen. I dessa fall har fostret uppvisat 
ett massivt proteinläckage redan i liv-
modern och strax efter den vanligtvis 
prematura födseln utvecklas ett nefro-
tiskt syndrom med de klassiska symto-
men hypoalbuminemi, hyperlipidemi, 
svullen buk och ödem. Dessvärre svarar 
sjukdomen inte på immunosuppressiv behandling. Trans-
plantationsutredning bör därför påbörjas omedelbart. Sjuk-
domen orsakas av en mutation av proteinet nephrin (se  figur 
på sidan 53) och hälften av patienterna har cirkulerande anti-
kroppar mot nephrin. Det utgör risk för återfall av det nefro-
tiska syndromet även efter en transplantation.

Glomerulus är ett sofistikerat mikroorgan för blodfiltra-
tion. En miljon sådana enheter i njurbarken filtrerar och re-

nar blodet. Makromolekyler mindre än albumin kan passe-
ra ut genom membranet men större molekyler stannar kvar 
i plasman. Man förmodar att filtrationsbarriären selekterar 
både för partiklarnas storlek och för deras laddning.

Förekomst av albumin i urinen tyder alltså på en skada 
i den barriär som normalt förhindrar 
passage ut genom glomerulus. Barriä-
ren består av tre lager, det fönsterlik-
nande entotelcellslagret, det glomeru-
lära basalmembranet (GBM) samt ett 
blixtlåsliknande membran av podocy-
ter. Vilken nivå som har betydelse för 
glomerulus genomsläpplighet av mak-
romolekyler av en viss storlek, eller om 

det rör sig om en kombination av alla tre, är ännu inte helt 
kartlagt.

Kring endotellcellernas funktion finns lite kunskap. Men 
man vet att här finns ingen synlig mellanvägg som skulle 
kunna utgöra en fysiologisk barriär för makromolekyler i 
plasma. Pågående studier på genmodifierade möss pekar mot 
att tillförsel av en viss tillväxtfaktor har betydelse för utveck-
lingen av endotelcellslagret och dess fönsterliknande struk-

» Förekomst av albumin i 
urinen tyder alltså på en 
skada i den barriär som 
normalt förhindrar passage 
ut genom glomerulus. «

Professor Karl Tryggvason har inriktat sin forskning på den norma-
la glomerulusfiltrationen och mekanismen vid proteinläckage.
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tur. På sitt ytskikt har endotelcellerna negativt laddade joner 
(glycocalyx) men det finns ingen evidens för att det spelar nå-
gon viktig roll för filtrationen.

GBM består inte av celler utan av typ IV kollagen, laminin, 
proteoglycan och nidogen. Den 300–350 nanometer tjocka 
strukturen utgör ett viktigt stöd för den glomerulära kapil-
lärväggen. Egenskapen hos typ IV kollagen skapar ett töjbart 
membran men det är förmodligen inte här som selektionen 
av vilka molekyler som ska filtreras ut genom glomeruli sker. 
Den här teorin får stöd i fynd av mutationer i typ IV kollagen 
hos vuxna som utvecklat Alports syndrom. Här ses hematu-
ri och njurpåverkan men oftast bara en mild proteinuri. Fö-
rekomst av negativt laddade joner som till exempel perlecan 
och agrin på GBM:s ytskikt förmodas inte ha betydelse för fil-
trationen i sig. Däremot har proteinuri uppstått när man ge-
nom manipulation har minskat antalet negativa joner på cel-
lytan. Genmodifierade möss som har perlecan på GBM, men 
där man skapat en brist på agrin, får dock ingen proteinu-
ri. Däremot uppstår läckage om de tillförs extra mycket al-
bumin.

Laminin bildar ett sorts nätverk i många olika typer av 
basalmembran och har därigenom en viktig strukturell funk-
tion. Mutationer i laminin beta-2 genen har visat sig orsa-
ka Piersons syndrom, vilket leder till tidig död i congenitalt 
nefrotiskt syndrom. Genom att eliminera samma gen hos de 
genmodifierade mössen har de uppvisat brist på laminin-11, 
vilket har givit dem proteinuri och tidig död. Detta tillskri-
ver laminin-11 en viktig roll i den makromolekylära filtra-
tionen.

T h e  n e w  e ng l a nd  j o u r na l  o f  m e dic i n e
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functional slit diaphragm and glomerular filtra-
tion, since mutation or inactivation of the corre-
sponding genes causes proteinuria.

Nephrin
Nephrin was the first slit-diaphragm protein to be 
identified, and the nephrin gene is mutated in 
congenital nephrotic syndrome of the Finnish type 
(CNF, or nephrotic syndrome type 1 [NPHS1]).22 
In the kidney, only podocytes express nephrin,23-25 
and inactivation of the nephrin gene in the mouse 
causes massive proteinuria, absence of a slit dia-
phragm, and neonatal death.26 Nephrin has a 
short intracellular domain, a transmembrane do-
main, and an extracellular domain with eight dis-
tal IgG-like motifs and one proximal fibronectin 
type III–like motif (Fig. 2A). Nephrin molecules 
interact with one another in a homophilic fash-
ion.27 The length of the extracellular domain of 
nephrin is about 35 nm, and nephrin molecules 
from adjacent foot processes are thought to in-
teract in the middle of the slit to form a filtering 
structure (Fig. 2B).28 Intracellularly, phosphory-
lation of tyrosine in the cytoplasmic tail of neph-
rin by Src kinase (Src is a tyrosine kinase with a 
critical role in cell signaling) initiates a signaling 
cascade and seems to promote antiapoptotic sig-
nals.29,30 The importance of Fyn-dependent phos-

NephrinA

Hypothetical Homophilic Interaction of Nephrin in the SlitB

Hypothetical Nephrin–Neph and Neph–Neph InteractionsD

Neph1 and Neph2C
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Intracellular 
space
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Figure 2. Components of the Slit-Diaphragm Protein 
Complex in Podocyte Foot Processes. 

As shown in Panel A, nephrin has a short intracellular 
domain, a transmembrane domain (TM), and an N-ter-
minal extracellular domain with a proximal fibronectin 
type III–like motif (FN) and eight IgG-like motifs num-
bered from the N-terminal. Panel B shows homophilic 
interactions among nephrin molecules. Extracellularly, 
molecules from adjacent foot processes are believed to 
interact in the center of the slit to form the zipper-like 
backbone of the slit diaphragm. This type of assembly 
could allow pores to be located on both sides of the 
central density. As shown in Panel C, the transmem-
brane Neph1 and Neph2 molecules each contain five 
extracellular IgG-like motifs. As shown in Panel D, the 
Neph molecules are believed to have homophilic inter-
actions with identical Neph molecules and heterophilic 
interactions with adjacent nephrin molecules. Howev-
er, Neph1 and Neph2 do not interact with each other. 
As shown in Panel E, FAT1 and FAT2 are transmem-
brane proteins of more than 500 kD that contain 34 
consecutive extracellular cadherin-like motifs. Their 
modes of interaction with other slit-membrane pro-
teins have not been characterized. As shown in Panel F, 
podocin is an integral membrane protein of about 30 kD, 
with its N- and C-terminals located intracellularly.

Proteinkomplex som deltar i den filtrationsprocess som 
sker i det blixtlåsliknande membranet mellan podocyterna. 
Som exempel kan man här se att proteinet nephrin deltar 
både i processer över membranet och i intra- och extracel-
lulära processer. olika proteiner inom strukturen förmodas 
interagera med varandra.
Illustration: N Engl J Med 2006;354:1390

» genom att eliminera samma gen hos de 
genmodifierade mössen har de uppvisat 
brist på laminin-11, vilket har givit dem 
proteinuri och tidig död. «
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CNF is lethal. Immunosuppressive therapy with 
corticosteroids and cyclophosphamide does not 
induce a remission. Therefore, at present, all treat-
ment should be geared toward kidney transplan-
tation, the only curative approach.68 Patients with 
the Fin-major nonsense mutation do not have a 
response to treatment with angiotensin-convert-
ing–enzyme inhibitors or antiinflammatory drugs. 
However, because other patients with “milder” 
mutations may have a response to such therapy, 

it should be considered for patients with missense 
mutations.69 Successful transplantation is cura-
tive, and several patients who have undergone 
transplantation have reached 20 years of age with-
out major complications. The main risk after 
transplantation is recurrence of the nephrotic 
syndrome. At least half the patients with recur-
rence have circulating antinephrin antibodies, 
which probably have a pathogenic role in the re-
currence.70

FAT1 and 
FAT2

Neph1 
and 

Neph2

Foot processes

P-cadherin

Nephrin

Actin

a-Actinin-4

Podocin

ZO-1

CD2AP

Figure 5. Components of the Slit-Diaphragm Protein Complex That Form a Porous Slit-Diaphragm Filter.

Nephrin molecules from opposite foot processes interact in the center of the slit, forming a central density with 
pores on both sides. The zipper-like structure formed by the nephrin molecules probably maintains the width of the 
slit at about 40 nm. Nephrin could also interact with other proteins in the slit, such as FAT1 and FAT2. The shorter 
Neph1 and Neph2 molecules may interact with each other, as well as with the proximal part of the nephrin mole-
cules, to stabilize the slit-diaphragm structure. The interactions or role of P-cadherin is unknown. Nephrin and 
Neph molecules interact with the intracellular podocin and CD2-associated protein (CD2AP). These presumably 
connect the slit-diaphragm protein complex with ZO-1 and actin strands. The actin strands are joined by α-actinin-4 
molecules. The nature of the intracellular interactions of the FAT proteins is unknown. (In order to show the slit dia-
phragm, the foot processes are drawn smaller than actual scale.) 

olika proteinkomplex bygger upp det porösa filter 
som det blixtlåsliknande membranet mellan podo-
cyterna utgör.

nephrin var det första protein som identifie-
rades här och det spelar en viktig roll för mem-
branets uppbyggnad. nephrin kan också sam-
arbeta med andra proteiner som förekommer i 
membranet. Deras funktion och betydelse för den 
glomerulära filtrationen är mer eller mindre klar-
gjord, men studier pågår kontinuerligt. 

Illustration: N Engl J Med 2006;354:1394

 
Men det är i det blixtlåsliknande podocytmembranet som de 
viktigaste filtreringsmekanismerna tycks finnas. En del av 
proteinerna medverkar till strukturen i membranet och vid-
häftar till intracellulära processer. Det är också de som med-
delar andra proteiner av liknande storlek att de ska filtrera 
sig ut ur glomerulus. Mutation eller inaktivitet av proteiner-
na som verkar i blixtlåsmembranet har lett till proteinuri.

Nephrin var det första proteinet som identifierades i mem-
branet och ger upphov till den blixtlås-
liknande strukturen. 

Här finns ett flertal olika protein-
strukturer vars funktion och betydel-
se för den glomerulära filtrationen är 
mer eller mindre klargjord, men stu-
dier pågår kontinuerligt. Upptäckten 
av de specifika komponenterna i blixt-
låsmembranet har dock lett till bety-
dande förståelse för biologin bakom 
glomerulusfiltrationen och hur prote-
inuri uppstår. 

Professor Tryggvason ägnar sig åt molekylärforskning, 
men han är i grunden medicinare och riktar därför gärna 
sina resultat mot klinik. Han har fått en rad priser och utmär-
kelser för sina forskningsresultat. Vid Läkarstämman i Göte-
borg 2006 var han inbjuden som gästföreläsare på den njur-
medicinska sessionen.

Sedan fem år arbetar han med ett multidisciplinärt pro-
jekt gällande glomerulus biologi och sjukdomspanorama 
både inom Sverige och internationellt. Han menar det är ge-

nom ett sådant samarbete som kunskapen om de glomerulä-
ra sjukdomarna kan ökas. Det gäller att finna varje sjukdoms 
patogenes och att hitta nya metoder för diagnostik så att nya 
läkemedel kan utvecklas. Zebrafisk har visat sig vara en allde-
les utmärkt modell för att studera gener associerade till glo-
merulus. De har praktisk taget en identisk glomerulusfiltra-
tion med människan.

I den pågående forskningen har nya proteiner hittats vars 
funktion man ännu inte har kunskap 
om. De är inte helt unika för glomeru-
lus utan är kända sedan tidigare i pro-
teinvärlden. De flesta glomerulusspeci-
fika proteiner förekommer till exempel 
även i hjärnan.

Både kunskap om njursjukdom och 
tillgängliga läkemedel är betydligt läg-
re än vad man vet om hjärtkärlsjukdom 
och cancer. För behandling av cancer 
finns exempelvis upp emot 500 läkeme-

del och för hjärtkärlsjukdom 175 medan det endast finns ett 
20-tal för behandling av njursvikt. ■

text av Anna-Lena Byström

illustrationer publicerade med tillstånd av New England Journal of 
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» Zebrafisk har visat sig 
vara en alldeles utmärkt 
modell för att studera gener 
associerade till glomerulus. 
De har praktisk taget en 
identisk glomerulusfiltra-
tion med människan. «




