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PARAD - självdialysprojektet som gick hem! Sidorna 5-7.
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Ledare

Framtidsmodellen
som borde gagna alla

D

en varma sommaren är förbi, skolan i full gång
och den ordinarie vardagslunken tillbaka. Rätt
skönt för oss vanemänniskor som vill veta vad som
händer och sker, med andra ord - för oss som gillar
rutiner. Det kan å andra sidan upplevas tråkigt för andra som vill ha mer ”happenings” runt omkring sig.
För er sistnämnda kan jag rekommendera ”Möteskalendern” i detta nummer. Där finns det mängder av
spännande uppslag för er inom professionen njurmedicin. Kongresser och seminarier för förkovring, idéer
och möjligheter att skapa nya kontakter. Så läs och
dröm - och gör det till verklighet! Sök stipendier, sponsring eller önska er resmöjligheter i arbetet, och se till
att motivera väl varför just du skall få den möjligheten. Senare kan du berika all personal på din arbetsplats med många nya intryck, kunskaper och nyheter
du fått tillgång till.
Den 1-2 oktober i Stockholm är det dags för Dialäsens Chefsdagar. Jag kan med glädje konstatera att 46
sjuksköterskor med chefsansvar inom njurmedicin i
Sverige, har anmält sig. Deltagarna är spridda över
landet och kommer alltifrån Sunderby sjukhus i Luleå/Boden till södra Sveriges Göteborg och Malmö. Min
förhoppning är att deltagarna under dagarna tar tillfället i akt och knyter kontakter och genom detta bildar nätverk. En önskan är också att Chefsdagarna blir
ett återkommande arrangemang då deltagarna får inspiration, arbetsglädje och stärks i sin yrkesroll som

chef. Förhoppningsvis kommer det att bli en
inspirerande årlig rutin!

D

et blåser vindar med begreppen hemhemodialys, självdialys och dagliga
dialyser. Läs mer om behandlingarna i detta
nummer då det kan vara framtidsmodellen,
och borde gagna alla. Patienter som själv kan
styra sin behandling mår ofta bättre, kan kanske arbeta eller har bättre möjlighet att umgås med familj och vänner. Samtidigt får personalen mer tid att ägna åt de svårast sjuka
och nyinsjuknade patienterna. Även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan det vara till vinning. Läs mer i
PARAD-projektet, Kongressen i Tampa och i Jarl Ahlmens artikel om ”Tredje Nationella njurkonferensen”,
där han bland annat skriver om tätare dialyser.

Pia Lundström
Foto: Rolf Andersson

Före sommaren blev jag uppringd och erbjuden att
utan kostnad få en hemsida för Dialäsen. Det var bara
att bestämma sig fort och slå till med ett –Ja tack! Så
förhoppningsvis är www.dialasen.com klar under senhösten, och då finns det möjlighet att läsa tidningen
även på nätet. Önskemål och tips för hemsidan tas tacksamt emot.
Pia Lundström,
Ansvarig utgivare.

manusstopp
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Framsidan
Bo Jansson, ordförande
i RNj Smålands
regionen, sköter sin
egen dialysbehandling.
Foto:
Per Sandebäck

Baxter förstärker, till Renaldivisionen söker vi därför:

√ ASN Renal Week
1-4 november 2002
Philadelphia, USA
√ Gävle
Regionmöte
12-13 november
2002 , Sverige

HD & PD SÄLJARE
Sverige
Baxter Renal har en stark ställning inom försäljning och marknadsföring av läkemedel
och medicintekniska produkter, divisionen omsätter c:a 400 MSEK per år och har drygt
35 medarbetare i Norden, varav 11 i Sverige. Vi är idag marknadsledande inom
peritonealdialys (PD) och har en målmedveten ambition att positionera oss inom
terapiområdet hemodialys (HD). Som ett led i denna expansion söker vi nu två
ambitiösa medarbetare, en HD säljare och en PD säljare.
TJÄNSTERNA INNEBÄR eget säljansvar, ge kvaliﬁcerad produktinformation till läkare,
sjuksköterskor och apotek inom ditt distrikt. Du kommer även att ansvara för planering
och genomförande av försäljningsaktiviteter.
VI SÖKER
SÖKER DIG
DIG SOM:
SOM:
✓ har erfarenhet av försäljning inom sjukvårdsbranschen
✓ har utbildning inom/som dialyssjuksköterska/marknadsföring/ekonomi
✓ erfarenhet från dialys alt. intensivvård är meriterande
✓ är utåtriktad, kreativ och självständig
✓ lämplig bostadsort är Mellansverige

√Stockholm
Regionmöte 13-14
februari 2003
Karolinska
sjukhuset, Sverige
√ Nordiatrans
7-8 mars 2003, Helsingfors,
Finland
√ ANNA 25-28 april
2003 Chicago, USA
√ SNSF årsmöte
18-20 maj 2003
Ronneby Brunn,
Sverige

VI ERBJUDER dig ett självständigt och intressant arbete i ett framgångsrikt företag med
utvecklingsmöjligheter, där egna drivkrafter och initiativ styr resultatet du åstadkommer
och den utveckling du önskar nå. Du har ett nära samarbete med kollegor, både nationellt
och internationellt och du får användning av dina goda kunskaper i engelska, som är vårt
koncernspråk.
INTRESSERAD?
Önskar du ytterliggare information är du välkommen att ringa försäljningschef Rolf
Håkansson, 070-950 11 91 eller 08-632 64 00. Din ansökan skickar du senast den 18
oktober märkt ”HD Säljare” alt. ”PD Säljare” till: Baxter Medical AB, Att: Eva
Gunnarsson, Box 63, 164 94 KISTA eller eva_gunnarsson@baxter.com

Möteskalender

Baxter är en av världens ledande leverantörer till sjukvården. Våra produkter används inom
anestesi, intensivvård, hematologi, dialys, nutrition, koagulation och transfusionsmedicin. Baxter
har mer än 40 000 anställda i ﬂer än 100 länder och omsätter 50 miljarder kronor.
Huvudkontoret ligger i Chicago, USA. Baxter i Norden säljer och marknadsför läkemedel och
medicintekniska produkter för sjukvården inom fem divisioner. Vi omsätter ca 1,4 miljard kronor
och har 220 anställda, varav 125 i Sverige.

√ Gambro ULTRA
Club, 22 oktober
2002 Lund Sverige

√ 3rd International Congress of
the VAS 23-25 maj 2003. Lissabon, Portugal
√ EDTA-ERA 9-12 juni 2003,
Berlin, Tyskland
√ NephroAsia 13-16 augusti 2003
√ TransplantAsia 16-18 augusti
2003
√ Nordiska Njurdagar årsmöte
10-12 september 2003,
Reykjavik, Island

√

Malmö Regionmöte 26 september 2002, Sverige

√ Dialäsens Chefsdagar, för sjuksköterskor inom njurmedicin, 1-2 oktober 2002, Stockholm, Sverige.
√ SLS 2002. 3 oktober 2002. Arr: MTF-D. Danderyds
sjukhus, Sverige.

Tipsa Dialäsen
om framtida
möten - maila:
pia.dialasen@telia.com

√ 5th Huddinge University Hospital – Chronic Renal
Failure Symposium. Oktober 10-11, 2002 Stockholm,
Sverige
√ Transplantationsdagarna, 16-18 oktober, 2002, Göteborg,
Sverige
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√ EDTNA/ERCA 20-23 september 2003, Birmingham,
England
√ ANNA 15-18 april 2004,Washington DC, USA
√ SNSF/SNF årsmöte maj 2004 Malmö, Sverige
√ ISPD 21/8-1/9 2004, Amsterdam, Nederländerna
√ EDTNA/ERCA 4-7 september 2004
Genève, Schweiz
√ EDTNA/ERCA 10-13 september 2005
Wien, Österrike
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PARAD
– självdialysprojektet som
gick hem!
Patienten är den outnyttjade resursen
på dialysavdelningen. Alla tjänar på
att patienten blir en aktiv del av vården, visar PARAD-projektet på
dialysen i Växjö.
Omvårdnaden får inte gå så långt att patienten blir en
passiv vårdtagare som inte får eller vågar delta aktivt i
vården. På dialysen i Växjö har arbetsbördan ökat kraftigt under senare år. Avdelningens läkare, Nils Grefberg, som har arbetat med dialys sedan 70-talet, insåg
en dag att omvårdnaden gått alldeles för långt. ”Specialutbildade dialyssköterskor skall inte passa upp och
utföra sysslor åt patienterna som de faktiskt kan klara
själva”, påpekade Nils på ett avdelningsmöte. Denna
brandfackla fick diskussionen att sätta fart, idéer och
tankar väcktes och snart fanns en lång lista på goda
förslag till förändringar. Men att förnya arbetssättet
kräver både planering och resurser, varför avdelningen beslöt att genomföra förändringsarbetet som ett projekt.

PARAD
PARAD står för Patienten är Alltid en Resurs i All
Dialysvård. Tanken är enkel; alla patienter skall delta
i vården så mycket de vill och kan. Målet var att en del
av patienterna själva skulle sköta sin behandling på
dialysavdelningen. Andra kanske bara skulle kunna
hjälpa till med bäddning av dialysplatsen. Funktionshindrade skulle få samma hjälp som tidigare.
En projektplan skrevs och pengar söktes från Landstinget som till detta ställde sig välvilligt. Medel för två
sköterskor i tre år sattes till Växjö-dialysens förfogande. Två projektsköterskor tillsattes i Växjö våren 2000.
Den andra dialysavdelningen i länet, Ljungby, deltar
också i PARAD-projektet.

Ris och ros från patienterna
Innan projektet startade hade Nils Grefberg en informell kontakt med Riksförbundet för Njursjuka, som
visade sig se positivt på att patienterna blev mer aktiva
i behandlingen. Patienterna fick information om de förestående förändringarna. De flesta tyckte förslagen var
rimliga, andra protesterade på olika sätt. De patienter

som påbörjat dialys efter det att förändringarna genomförts har aldrig klagat. De har tyckt att det varit helt
naturligt att hjälpa till. ”Jag bäddar ju hemma så det är
klart att jag skall göra det här också”, var en kommentar. Förändringarna finns i ruta 1 på sidan 7.

Njurskola viktig del
För att kunna engagera patienterna är en njurskola nödvändig. Läkarna på njurmedicinska sektionen i Växjö
rapporterar alla patienter med kreatinin över 250 till
ett register. Från detta inbjuds patienter som närmar
sig behov av dialys att delta i njurskolan som omfattar
fyra eftermiddagar. Olika aspekter på njursjukdom och
dess behandling gås igenom. Föreläsningarna fokuserar på fördelarna med att, som patient, vara välinformerad och aktiv.

Självdialys blev hemdialys
De många förändringarna (se rutan) har gått bra att
genomföra. Flera patienter ville lära sig sköta behandlingen själva. Det var ganska lätt att lära patienterna
sköta apparaten. För projektet valdes nämligen en enkel maskin med stor tydlig skärm, som informerar patienten om aktuellt behandlingsstatus och vilka åtgärder som bör vidtas vid larm. Eftersom många patienter är vana att använda en dator är det inte svårt att
lära dem använda en modern dialysapparat.

Självdialysprojektet gick hem!
PARAD var ursprungligen inte planerat som ett projekt för hem-HD, men det visade sig att patienterna
ville annat! När två av projektets tre år hade gått skötte fem av avdelningens cirka 35 patienter sin HD-behandling självständigt. Två av dessa patienter bad nu
om att få ta hem maskinen bland annat för att kunna
dialysera oftare. Projektsköterskorna Mia KrantzSvensson och Carina Danielsson startade planeringen
5

PARAD
-projektgruppen
på dialysenheten
i Växjö:
Nils Grefberg,
Ann-Marie
Krantz-Svensson,
och
Carina Danielsson
Foto: Ingrid Persson
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inför detta, ett jobb som visade sig vara utomordentligt
omfattande. Mia och Carina påpekar:
”Patienterna ville styra över sin sjukdom och behandling, inte tvärtom. Har de den friheten kan de också
börja jobba.
Patientupplärningen att sköta sin behandling själv var
klar. Det rör sig om mycket mer.
Det är nödvändigt att man är frikopplad från avdelningsarbetet när man ska påbörja ett arbete som det
här. All planering inför hem-HD tar mycket längre tid
än man tror.
Man är i kontakt med många olika yrkeskategorier,
som med sin kunskap är behjälpliga med besluten.
Vi startade två patienter, med en veckas mellanrum.
Det blev för kort tid emellan, krångligt att hålla isär
vad som var gjort och hos vem.
Det skulle varit bättre att ha ett par månader emellan, också för att ta lärdom om vad som blev bra, och
vad som skulle förändras.”

Underlättat för avdelningen
I juni 2002 påbörjade två patienter hem-HD, de behandlar sig med dialys fem-sex dagar per vecka. Ytterligare
tre patienter sköter sin behandling själva på dialysavdelningen. Helena Högberg, avdelningschef säger:
”Vi, omvårdnadspersonal har ofta en benägenhet att
”ta över” allför mycket från patienten. Det är oerhört
viktigt att våga tro på patienten, att se patienten som en
resurs och själva ta ett steg tillbaka. I takt med att patienten blir mer van, är det ju faktiskt så att även personalen får en vinst av detta förhållningssätt och mer tid
kan läggas på de mer vårdkrävande dialyspatienterna.
Att ge rätt vårdnivå känns mycket angeläget i en tid då
resurserna inte ökar i takt med behoven, i slutet vinner
vi alla på detta.”

Alla vinner
Alla har varit vinnare i PARAD-projektet. Mindre spring
och stress för personalen, samt nöjda och trygga patienter som känner att de har kontroll över sin behandling, antingen hemma eller på sjukhuset. ”Låt inte omvårdnaden skapa passiva vårdtagare”, säger Nils Grefberg. ”Istället måste vi ta fram det friska hos patienterna och låta dem hjälpa till efter förmåga, annars kommer vi aldrig att klara av framtidens ökande patientantal.” Bo Jansson, som är en av de patienter som nu sköter sin HD i hemmet, tillägger: ”Som patient mår man
bara bra av att ta ett aktivt ansvar för sin behandling.”

Råd från Växjö-dialysen
Erfarenheterna av PARAD-projektet gör att personalen på dialysen i Växjö kan ge följande råd till andra
avdelningar:
• Låt inte ”värdinne-sysslor” ta tid så att till exempel
patientsäkerheten drabbas
• Underskatta inte patienterna, många kan lära sig
självdialys
• Starta hem-HD bara om avdelningen verkligen har
erhållit tillräckliga resurser
• Driv förändringsarbete som projekt

PARAD-projektgruppen
Dialysenheten i Växjö
ann-marie.krantz-svensson@ltkronoberg.se
carina.danielsson@ltkronoberg.se
nils.grefberg@ltkronoberg.se

Valfriheten för små företag, stora företag och privatpersoner
Valfriheten och service hos Oden Resor är större än hos flertalet andra resebyråer.
Oden Resor är en fullservicebyrå, ett "varuhus" i resor med praktiskt taget alla flyg, båt, buss, hotellalternativ som finns,
charterresor och fantastiska kryssningar inte att förglömma. Vi erbjuder lågpris och lyx för såväl affärsfolk som privatresenärer. Hos oss bestämmer du själv vilket flygbolag du vill flyga med, och vi ger dig ca 47.000 hotellalternativ att
välja på! Vi kan spara pengar åt dig eller ditt företag. Prisskillnaden mellan normalpris och våra alternativ kan vara
häpnadsväckande!
Välkommen till resebyrån som vill mer! Stockholm Tel: 08/654 19 00. Göteborg Tel: 031/743 43 80. www.odenresor.se
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Förändringar
Dagrummet byggdes om till ett patientkök.
Fika serveras endast 1 gång per dialystillfälle.

Icke självdialyspatienter

Självdialyspatienter

♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦

Hämta dryck till behandlingen
Iordningställa behandlingsplats
Hämta tv eller video, bandspelare
Bädda, hämta eget täcke, kudde och
andra personliga tillhörigheter
Mäta blodtrycket
Spraya ev. bedövning
Komprimera efter nåldragning

♦
♦
♦
♦

Vika ihop sängkläderna
Plocka upp disk och slänga skräp
Väga sig
Värma maten före eller efter behandling

♦
♦

Plocka i ordning sitt dialysmaterial
"Klä" och "prima" sin dialysmaskin
Ställa in sina behandlingsdata
Sticka sig i sin access(av-fistel,
graft, CDK eller Dialock)
Åtgärda larm under behandlingen
Gör även allt som icke
självdialyspatienter gör
Av PARAD-projektgruppen
Dialysenheten i
Växjö

DIALOCK

®

Kärlport för access vid hemodialys
• Implanteras under huden med
enkelt polikliniskt ingrepp
• Lätt att sticka i
• Inga externa katetrar besvärar
patienten
• Höga flöden
• Membranfri
• Unik kateterkonstruktion

Box 937, 751 09 Uppsala. Tel: 018-69 20 30. Fax: 018-69 20 37
E-post: diatech@spectranova.se
Besöksadress: Kungsgatan 111 Uppsala
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Svensk Nefrologsjuksköterskeförening www.snsf.nu

Utveckling av njursjukvården ger nya arbetsområden
för nefrologisjuksköterskor -

om vi vill… och ser möjligheterna…

U

Elisabeth Fransson
ordförande i Svensk
Nefrologsjuksköterskeförening

remikoordinator, accessansvarig sjuksköterska, nutritionsansvarig är några
av de nya arbetsområdena inom njurskjuvården som börjar växa fram. Framtidens
njursjukvård. Som motvikt till detta positiva budskap ligger sjuksköterskebrist, personalbrist och lurar. Det är säkert många
som upplever en allt starkare känsla av att
inte räcka till, som det redan är idag och än
mindre påbörja eller införa någonting nytt.

Är tiden mogen för en gemensam läkar- och sjuksköterskejournal?

När den känslan infinner sig är det hög tid att fråga
sig själv och sina kollegor: Vem gör vad? Gör jag rätt
saker? Har jag arbetsuppgifter som någon annan personalkategori skulle kunna utföra?

För att möta framtidens patienter behöver vi mer utbildning i pedagogik och kommunikation, för att kunna undervisa till egenvård i mycket större utsträckning
än vad som görs idag. Vi måste våga prova nya vägar
till framkomlighet. Ta för oss av de nya spännande
arbetsuppgifterna som leder till utveckling av njursjukvården.

Ett annat stort område som vi också måste börja ifrågasätta är omvårdnadsdokumentationen. Kanske är den
viktigaste frågan vad socialstyrelsen egentligen vill att
vi ska dokumentera? Och för vem dokumenterar vi?
Vem kommer att läsa detta? Finns detta redan skrivet?

N

ya arbetsgrupper inom nutrition, smärta, pre
dialysverksamhet och omvårdnadsdokumenation blev tillsatta under årsmötet. I kommande nummer av Dialäsen kommer dessa arbetsgrupper att presenteras. Det är ett nytt mycket framgångsrikt sätt att
arbeta. Nyheter och erfarenheter kan då lättare delas
med varandra.

Elisabeth Fransson

Sök SNSFs Stipendium!
SNSF´s
informationspärm kommer
att skickas ut
till alla
avdelningar
under hösten!

Du som är A-medlem sedan minst ett år kan söka Svensk
Nefrologsjuksköterskeförenings stipendium.
Blankett för ansökan av stipendium finner du på Svensk
Nefrologsjuksköterskeförening hemsida www.snsf.nu
Syfte: Stipendiets målsättning är att öka kunskapen
inom verksamheterna njurmedicin, dialyssjukvård och
transplantation. Stipendiet är avsett att ge ekonomisk
hjälp för att kunna genomföra ex. studieresor.

Projektrapport: I ansökan måste man ange en tidsoch ekonomiplan. Redovisning av projektet görs på
vårmötet och i tidningen Dialäsen.
Ansökningstid: Ansökan sänds till sekreteraren senast 1:a oktober alt 1:a april.
Upplysningar: Önskas ytterligare information om
stipendiet kan någon i styrelsen kontaktas www.snsf.nu

Stipendiebelopp: Styrelsen avsätter pengar till stipendiet. Summan är för närvarande 7000 SEK höst och
vår. Denna summa kan delas på en eller flera sökande.

Bli medlem i Svensk
Nefrologsjuksköterskeförening!
Svensk Nefrologsjuksköterskeförenings medlemsavgift är 140:för A-medlem dvs sjuksköterska som arbetar inom njursjukvård
och 80:- för B-medlem dvs sjuksköterska som arbetar inom industrin. Som medlem får man sitt eget exemplar av tidningen
Dialäsen och en fin medlemsnål.
Avgiften sätts in på postgirokonto: 491 94 06-1. Ange namn,
adress och arbetsplats. Besök föreningens hemsida på adressen:
www.snsf.nu Välkommen!
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Ny adress??
Om du är medlem i Svensk
Nefrologsjuksköterskeförening och har
flyttat bör du ändra din adress hos föreningens kassör. Gör detta för att inte gå
miste om ditt ex. av Dialäsen och övrig
information från föreningen.
Kassör är Carlos Michin Salaberry,
dialysavdelningen i Lund.
Tel: 046/17 19 80 eller
E-post: carlos.michin@skane.se
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Ett ljus i mörkret

mor som stått henne närmast under alla år, gick bort
i bröstcancer. Anneli insjuknar sedan i pancreatit, med
inkapslade abscesser och är återigen svårt sjuk. Vi
trodde inte att hon skulle överleva. Men hennes lilla
kattunge Isak hjälpte till att ge livslusten tillbaka, den
smugglades till och med in på sjukhuset. Sex månader senare, strax före jul skrevs Anneli ut.
Efter sjukdomstiden var hennes blodtryck så lågt
att det ibland under dialyserna inte ens gick att mäta.
Anneli var tvungen att få Hemofiltrationsbehandling
Online, vilket vi på Huddinge sjukhus, vid den tiden
inte genomförde. Hon överfördes då till Sophiahemmets dialysavdelning. Det sker på vital indikation, mot
hennes vilja. Det visade sig att behandlingen hade
bra effekt och blodtrycket steg sakta, men säkert. Hon
behandlades på Sophiahemmet i cirka två år.

- Ett
ljus i
mörkret

Vi på Huddinge Sjukhus dialysavdelning har varit med om något
väldigt speciellt, som vi så gärna vill
dela med oss av till personal och patienter inom njurmedicin. En för oss
mycket speciell patient, som gått i bloddialys i över 20 år har gift sig och vi
fick vara med!
Det handlar om Anneli, som varit sjuk sedan barndomen med njurhypoplasi och urinvägsmissbildning som
sjukdomsgrund. 1981 blev hon transplanterad, hon fick
sin mammas njure, men bara efter någon vecka avstöttes den. Hon påbörjade då hemodialys, 17 år gammal.
Vägen till idag har varit fylld med elände, men också
bra perioder. I början av 80-talet fick dialyspatienter
många blodtransfusioner, då erytropoetinet ej ännu var
uppfunnet. Anneli blev då smittad av hepatit C, som
senare under 90-talet behandlades framgångsrikt med
Interferon. I dag är hon negativ.

Åter transplantation
Under ungdomsperioden var Anneli aktiv i njurföreningen och träffade kamrater i liknande situationer, de
blev vänner för livet. Under årens lopp har Anneli berättat om många roliga resor hon gjort.
Anneli utbildade sig till barnsköterska, men kom senare att arbeta som sekreterare på barnkliniken. Efter
sin första transplantation, var Anneli rädd för att bli
transplanterad igen. Hon ville inte, eftersom hon mått
hemskt dåligt av all avstötningsmedicin. En annan orsak var att Anneli nu hade mycket antikroppar. Men
1988 utfördes ännu en transplantation, med nekronjure. Inte heller denna gång gick det vägen, njuren stöttes bort tidigt, Anneli blev mycket sjuk och hamnade
på IVA. Under 90-talet fick Anneli många komplikationer av långvarig dialys, bland annat förkalkningar i
skelettet med smärtproblematik och höga opiatintag som
följd. Hon lider även av lågt blodtryck. 1996 drabbades
Anneli av det värsta som kunde hända; hennes kära
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Vändpunkt
För två år sedan kom Anneli till en vändpunkt i livet.
Hon bestämde sig för att träffa en livskamrat, men hur
gör man det när man är svårt sjuk? Anneli berättar.
- Du kan inte ana hur dåligt självförtroende man får
av att vara njursjuk. Man tror att ingen vill ha en, vågar inte berätta om sin sjukdom med rädsla för att
skrämma iväg vederbörande. Under hela min dialystid, när jag träffade killar, försökte jag alltid dölja min
fistel! Men hur gömmer man en stor brusande ”orm”?
Det gällde att sätta sig på rätt sida när man gick på
bio! Anneli satte in en kontaktannons och bestämde
sig för att vara uppriktig från början, och fick över
trettio svar! Efter att ha valt ut några, fastnade hon för
Peter. Han var helt underbar och här handlade det om
äktenskapstycke. På köpet fick Anneli tre barn; två
flickor och en pojke i åldrarna 6-10 år. Förlovningen
ägde rum ett år senare, och bröllopsdatum sattes till 1/
6-02.
Hösten 2001 firade Anneli 20-års jubileum i dialys,
och förberedelserna inför bröllopet var enorma som sig
bör, men lyckan måste naturligtvis grumlas när det
gällde Anneli. Tre veckor före bröllopet insjuknar hon
i magont, med CRP på över 500! Hjälp var det pancreatit igen!? Ingen vet ännu riktigt vad det var, men två
veckor senare skevs hon ut och stod brud som planerat! Något vackrare tror jag ingen av oss som var där
har upplevt. Vi tjugo dialysmänniskor grät hejdlöst i
kyrkan. Även personal som för länge sedan slutat kom,
till och med Annelies barndoktor.
Utanför kyrkan ville Annelie ha ett foto på ”dialysfolket” med orden:
- Det är ni som har gjort att jag står här idag!
Det värmde något enormt och gör att vi orkar jobba
vidare, många år till.
Lycka till med livet som fru Ehn-Johansson!

Leg. sjuksköterska
Anneli Hållström,
Dialysen
Huddinge sjukhus
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Annual Dialysis Conference i Tampa Florida

Annual Dialysis Conference
Maria Ageborg och Britt-Louise
Allenius som arbetar på dialysen på
Karolinska sjukhuset, sökte stipendium hösten 2001, för att kunna åka
på en kongress om hemhemodialys
och dagliga dialyser.
Hösten 2000 startade vi ett självdialyspass i projektform, på Karolinska sjukhuset i befintliga lokaler, och
på kvällstid. Vi har tränat nio patienter (tre är idag
transplanterade) som sköter sin dialysbehandling själv.
Våren 2002 startade vi den första patienten i hem-hd.
Vi valde kongressen i Tampa då mycket av innehållet skulle handla om hemhemodialys, självhemodialys
och dagliga dialyser. Fredagen den första mars lämnade vi ett kallt och snöigt Stockholm för att landa i ett
soligt Florida många timmar senare. Helgen före konferensen hann vi med att promenera barfota utmed den
mexikanska golfen, äta Cesarsallad och shoppa. Kalla
vindar och regn kom sedan även till Florida, men då
var det ändå dags för oss att tillbringa dagarna inne på
kongressen.

Kongressdagarna
I USA och Canada finns det idag hemhd på åtta kliniker. 0.8 % av dialyspopulationen i USA har hemhd.
Femton kliniker kan erbjuda dagliga dialyser.
Om varför dagliga dialyser inte är mer etablerade,
talade Robert Lockridge M.D. Budskapet i hans föreläsning var att patienter behöver dialys varje dag; då
antingen korta dagliga dialyser eller långa nattliga. För
att kunna erbjuda patienterna denna möjlighet krävs
fler hem- och självhemodialysenheter samt flexiblare
dialysavdelningar. Anledning till dagliga dialyser:
- Ökad livskvalitet
- Minskad kostnad för EPO, blodtrycksmediciner
- Fosfatbindare
- Minskade sjukhuskostnader
- Ökad dialyspopulation
Han visade statistik på antal patienter som arbetade
i traditionell hemodialysbehandling. I åldersgruppen
20-45 år, var det endast 25 %. Avslutningsvis visades
en video med intervjuer med patienter som har korta
eller långa dialyser hemma. Några av deras kommentarer var:
- Känner mig piggare
- Har fått mera frihet
- Äter bättre
- Kan göra vad jag vill
- Alla borde få känna fördelarna med hemhd
- Nu kan jag arbeta
- Känner mig inte sjuk längre

Stickteknik
Sjuksköterskan Patt Peterson R.N, från företaget Medisystems, höll ett föredrag om en ny buttonhole-nål. En
nål med trubbig spets, för att framför allt användas av
hemhd-patienter. Det som är bra med den nålen är att
risken för läckage och hematom minskar. De första sex
sticken använder man en traditionell dialysnål, för att
sedan övergå till den trubbiga. I och med att man använder sig av buttonholeteknik, det vill säga att man
sticker i samma hål, minskar smärtan i samband med
stick. I en utvärdering visade det sig att smärtan blev
ännu mindre med den nya buttonholenålen. Nålen finns
inte ännu på den europeiska marknaden.
Christopher Blagg M.D´s föreläste om "Hur man
väljer patienter för hemhd". Han gav följande anledningar att motivera patienterna med:
- Bästa patientresultatet.
- Bästa medicinska-, sociala-, psykologiska- och
ekonomiska rehabiliteringen.
- Högre livskvalitet.
- Bästa möjlighet att återgå till arbete eller studier.
I teorin skulle mer än hälften av alla dialyspatienter
kunna vara hemhd-patienter. Den stora majoriteten har
dock inte möjlighet, eftersom hemhd-avdelningar fortfarande är få eller långt borta. Nefrologer och dialyspersonal måste i god tid före dialysstart, informera om
vinsterna med behandlingsmetoden.
Vad behövs för ett lyckat hemhd-program? Patricia
Brunson R.N. har arbetat med hemhemodilays sedan
slutet av 1960-talet i Mississippi. Förutsättningen för
hemhd är en väl motiverad patient, (med ett eget hem.)
Hennes budskap var att för att få ett lyckat hemhd-program måste det vara mycket strukturerat och genomtänkt. Det behövs ett team som består av läkare, sjuksköterskor, tekniker och kuratorer. Teamet som arbetar
med hemhd-programmet utvecklar och utvärderar arbetet kontinuerligt. Personalens största uppgift är att
utbilda, motivera och engagera patienterna, så ett väl
utarbetat utbildningsprogram är ett måste. Hon pratade
mycket om hur viktiga utbildningstillfällena är, och att
träningssjuksköterskan är väl förberedd och verkligen
kan det hon pratar om. Utbildningstillfällena bör ske i
ett lugnt och tyst rum, utan annan verksamhet. Det är
också viktigt med kontinuerlig och noggrann uppföljning av patienter i hemmet.

Frågestund
Sista dagen på kongressen användes till frågestund och
diskussioner om hemhd, där vi fick tips från både
hemhd-experterna Connie Anderson, Patricia Brunson,
och Michaelene Ouwendyk, R.N.och åhörare. Det var
mycket givande. Några axplock:
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PD-gruppen

Hygienfrågor vid PD-behandling
Under hösten 1999 samlade vi i PD-gruppen in ett stort material från
PD-enheterna i Sverige. Ni har tidigare kunnat läsa om den totalundersökning av PD-katetrar som redovisats i Dialäsen nr 1/2002 och
om planeringsförslag till personalutbildning i nr 4/2001.
Kristina Sjöberg

Vi har fördjupat oss i hygien, i samband med PD-behandling och bestämde oss för att göra en enkät för
att få in aktuella svar. Efter att ha träffat Eskilstunas hygiensköterska för genomgång av frågor runt PDbehandlingen bestämde vi oss för att ta med hygiensköterskorna i enkäten. Tanken var att det kunde bli
en möjlighet att skapa kontakter, dom har ju en massa kunskaper som vi kan använda oss av.
Vi skickade ut enkäter till Sveriges 32 PD-mottagningar (enl. SNSF:s tel.lista) och bifogade också ett
exemplar till hygiensköterskan, som vi vidare bad PD-sjuksköterskorna själva kontakta. En av PDmottagningarna existerar inte längre= 31 kliniker och vi fick svar från 26 PD-mottagningar (25 PDsjuksköterskor och 1 undersköterska). Från hygiensköterskorna kom det 15 svar (varav 1 hygienombud). En del kliniker ”delar” hygiensköterska.
Exakt antal svar stämmer ej med exakt antal enkäter, eftersom man kunde ge flera svarsalternativ.
BF= bortfall, innebär att inget svar är angivet.
PD-sjuksköterskor
Kristina Sjöberg, Mälarsjukhuset i Eskilstuna
Eva Ekström, Universitetssjukhuset i Örebro.

Eva Ekström

Redovisning av enkät angående hygienfrågor vid
PD-behandling i Sverige
Fråga 1 Vilken typ av handtvätt rekommenderas vid
påsbyte under PD-behandling?
Antal svar från
1. PD-sjuksköterskorna:
Både flytande tvål och handdesinfektion; 22. Enbart
handdesinfektion; 4. Flytande tvål och rinnande
vatten; 1.

Kommentar: En del kliniker uppger flera
desinfektionsmedel då olika sorter används på
sjukhus och hemma hos patienten.

2. Hygiensköterskorna:
Enbart handdesinfektion; 8. Både flytande tvål och
handdesinfektion; 4. Annat: Osterila handskar och
handdesinfektion; 1.Om synligt smuts, både flytande
tvål och handdesinfektion; 1.

Antal svar från
1. PD-sjuksköterskorna: Till bordet/underlaget; Usprit 70 %; 11. Klorhexidinsprit 5%; 8.
Ytdesinfektion; 8. Dax med glycerol 60%; 1. Alcohol
Dags 70%; 1.CT-CIN ytsprit; 1.Vanligt
rengöringsmedel; 1. Dermagel; 1.Avänder ej något;
1.
2. Hygiensköterskorna: Alkoholbaserad 60-70 %
Isopropanol ytdesinfektion med tensider; 12. U-sprit;
2. Handsprit; 1. Klorhexidinsprit; 1. LT CIN; 1.

Fråga 2 Vad ska man först tvätta vid ett påsbyte?

Fråga 3b Till händerna?

Antal svar från
1. PD sjuksköterskorna:
Händerna; 19. Bordet/underlaget; 4 Spelar ingen roll;
1.
2. Hygiensköterskorna:
Händerna; 10. Bordet/underlaget; 5. Annat;
händerna, bordet/underlaget, händerna igen; 1.

Antal svar från
PD-sjuksköterskorna:
Till händerna: Handdesinfektion 60 eller 70 %; 21.
Sterilium; 2. Sterisol; 1. Derma pre op; 1. M-gel 70
%; 1. Klorhexidin sprit; 1.
2. Hygiensköterskorna:
Alkoholbaserad desinfektion/handsprit 60 eller 70%;
11. Alkohol; 1. Handsprit/Dermasol; 1. Alcogel; 1.
Handdesinfektion eller Sterilium; 1

Fråga 3a Vilken typ av desinfektionsmedel
rekommenderas vid påsbytet?
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Fråga 4 Om inte rinnande vatten finns tillgängligt
vid påsbytet, vad rekommenderas då?
Antal svar från
1. PD-sjuksköterskorna:
Handdesinfektion; 9. Både handdesinfektion och
osterila handskar; 8. Osterila handskar; 1. Annat:
Handdesinfektion x 2.
2. Hygiensköterksorna:
Handdesinfektion; 7. Både handdesinfektion och
osterila handskar; 6. Annat: osterila handskar; 1.
Fråga 5 Rekommenderas att patienten använder
munskydd vid påsbyte?
Antal svar från
1. PD-sjuksköterskorna:
Enbart vid förkylning; 8. Nej; 6. På sjukhus; 5. Både
hemma och på sjukhus; 3. Både på sjukhus och vid
förkylning; 1.
2. Hygiensköterskorna:
Enbart vid förkylning; 14. Nej; 5. Annat: hålla
munnen stängd; 1.
Fråga 6 Rekommenderas personal munskydd vid
påsbyte?
Antal svar från
1. PD-sjuksköterskorna:
Enbart vid förkylning; 11. Nej; 6. Hemma hos
patient och på sjukhus; 5. På sjukhus; 1.
2. Hygiensköterskorna:
Enbart vid förkylning; 6. Nej; 3. Annat: Hålla
munnen stängd.
Fråga 7 Rekommenderas personal mössa vid
påsbytet?
Antal svar från
PD-sjuksköterskorna:
Nej; 21. Hemma hos patienten och på sjukhus; 1.
BF; 1.
Fråga 8 Vad rekommenderas att personal använder
vid påsbyte på sjukhuset?
Antal svar från
1. PD-sjuksköterskorna:
Skyddsrock; 10. Endast arbetsdräkten; 15. Annat:
skyddsrock och plastförkläde; 1.
2. Hygiensköterskorna:
Skyddsrock; 5. Skyddsrock eller plastförkläde; 5.
Endast arbetsdräkten; 3. Plastförkläde; 2.
Fråga 9 Vad rekommenderas att en person som
hjälper till med påsbytet i hemmet ska använda?
Antal svar från

PD-gruppen

1. PD-sjuksköterskorna:
Privata kläder; 16. Skyddsrock; 1. Plastförkläde; 1.
Skyddsrock och plastförkläde; 2. Annat: nej; 1.
2. Hygiensköterskorna:
Privata kläder; 4. Skyddsrock; 3. Plastförkläde; 3.
Skyddsrock eller plastförkläde; 2. Skyddsrock och
plastförkläde; 1. Annat: nej; 1.
Fråga 10 När man tvättat händerna inför påsbytet
och ”råkat” kontaminera sig, vad gör man då?
Antal svar från
PD-sjuksköterskorna:
Spritavtvätta sig; 22. Tvätta händerna i rinnande
vatten och spritavtvätta sig; 3. Annat: Om man nyser
i handen, både tvätta sig i rinnande vatten och
handsprit; 1.
2. Hygiensköterskorna:
Spritavtvätta sig; 14. Både tvätta om händerna i
rinnande vatten och spritavtvätta sig; ?
Fråga 11 Om patienten kontaminerat aggregatet vid
påsbytet, vad rekommenderas patienten då göra?
Kommentar: Många kliniker skiljer på stor och liten
förorening. Liten kan vara att patienten snuddat med
ren hand på aggregatet. Stor förorening kan vara att
patienten varit utan aggregatskydd. Svaren är
redovisade utan särskiljning på olika grader av
förorening eftersom frågan ställdes så.
Antal svar från
1. PD-sjuksköterskorna:
Aggregatbyte; 9. Aggregatbyte och antibiotika som
engångsdos; 4. Antibiotika; 1. Doppa eller duscha
aggregatet i 70 % sprit; 4. Nytt aggregatskydd som
byts efter 30-60 minuter och kontakta sjukhuset för
vidare instruktion; 10.
2. Hygiensköterskorna:
Aggregatbyte; 13. Nytt aggregatskydd som byts efter
en eller två timmar. Spritavtvätta PD-kateter, byt
påse; 1. Annat: Eftersom aggregatet är en
engångsprodukt kasseras det, annars tas
tillverkaransvaret över då inte deras anvisningar följs.
Fråga 12 Får/kan patienten byta påse var som helst
ur hygienisk synvinkel? Om inte - vilka restriktioner
ges?
Antal svar från
1. PD-sjuksköterskorna:
Ej toalett och badrum; 14. Undvika husdjur; 4.
Annat: Ej i för stora folksamlingar. Ej i kök. Rummet
ska vara lätt att hålla rent. Patienten kan byta var som
helst. Ej i utrymmen där risken för kontamination är
stor.
2. Hygiensköterskorna:
Svarar liknande men ej så detaljerat och ingenting
om husdjur.
13
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Svensk förening för medicinsk teknik och fysik-dialys

MTF-Ds föreläsningar uppskattades

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

Här följer en rapport
från vårmötet i Karlstad. Först - tack för ett
jättefint arrangemang!
Det var deltagarrekord
över alla förväntningar
och programmet flöt på
utan problem. MTF-D
hade ett eget, oerhört uppskattat program i en mindre föreläsningssal, och
stundtals blev det trångt då allt från
sjuksköterskor, firmarepresentanter
till apotekare sökte sig till våra föreläsningar.
Anders Möllerström, Lund, redovisade en studie över
integrerad värmedesinfektion, med Gambros CWP100
vattenrenare. Man mätte temperaturen vid inloppsventilen på dialysapparaterna, och kunde konstatera att den
var lägre än 90C°, vid start av den integrerade värmen.
Man kunde se att det berodde på att det rumsvarma vattnet, i den cirka 300 meter långa rörslingan, kylde ner
hetvattnet i tanken på vattenrenaren. Värmeelementen
klarade inte att värma upp vattnet tillräckligt fort. På
dialysavdelningen kör man även med nattdialyser, vilket innebär att tiden då man kan köra integrerad värmedesinfektion är kort. Den här upptäckten gjorde att man
fick ändra sina rutiner och börja dialoxfylla Ultramaskinerna. Men problemet uppstår normalt inte om man har
hela natten på sig för den integrerade värmedesinfektionen. Gambro arbetar med en lösning på problemet. Deras nya CWP WRO103ROHH fungerar på ett annat/nytt
sätt.

Håkan Karlsson
från Lund höll en intressant föreläsning med många fina
bilder på/från provtagning hos hemdialyspatienter. Lund
med sin långa erfarenhet av hemhemodialys har arbetat
hårt på att ta fram hållbara provtagningsrutiner, som
uppfyller kraven i SLS2002. Noggrann planering krävs
för att ha kontroll på 40 hemdialysmaskiner.
Anna Austvik från Baxter undervisade oss om PD. Det
är ett relativt okänd begrepp för många dialysingenjörer. Vi vet att det finns, men har inte mycket med PDmaskinerna att göra. Anna har bytt sida; från hemodialys på Huddinge sjukhus, till PD på Baxter. En stor innovation inom PD är delbara PD-påsar där man kan reglera glukoshalten. Det spar mycket lagerutrymme.
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Gert-Inge Bertinson från Gambro gav oss en lektion
i hur koncentratblandningen i en Gambro AK-200 select-maskin går till. Vi fick också svar på en hel del
frågor runt konduktivitetsmätning, CleanCart A+C. En
mycket uppskattad föreläsning.

Fria diskussioner
Efter föreläsningarna följde fria diskussioner i två grupper. Börge Rofsen från Oslo berättade att några dialysavdelningar i Norge, har funktionsupphandlat sina dialyser från dialysföretag. Det har medfört att personalen inte trivs på sin arbetsplats då alla diskussioner
runt patienterna enbart handlar om ekonomi. Pris kommer före kvalitet. Verksamhetschefen fattar också alla
beslut om hur dialyserna ska utföras.
Jag tror att det är farligt att köpa sina dialyser från
ett och samma företag. Konkurrensen minskar då alla
dialysartiklar levereras från samma ställe, och vad gör
man om företaget plötsligt får problem med sina leveranser av dialysmaterial eller dialysapparater? Kostnaderna minskar på kort sikt, men får patienterna den
bästa vården? Det är också farligt att göra sig av med
den kompetens som faktiskt finns på sjukhuset. Det
kan gälla allt från medicintekniker, apotekare, mikrobiologer, lagerpersonal med flera. MTA har lång erfarenhet av medicinteknisk utrustning inom sjukvården, det inbegriper även kunskaper om lagar och förordningar som styr sjukvården, sjukvårdens organisation, utbildning av personal i handhavande och medicinteknisk säkerhet. De dialysavdelningar som bryter
sitt samarbete med MTA får räkna med att själva ta
ansvar för den medicintekniska säkerheten. MTA´s
starka sida är att alltid finnas nära dialysavdelningarna, för att lösa akuta problem. Det är viktigt med ett
förtroendefullt samarbete mellan olika yrkeskategorier
på sjukhusen. Läkemedelsverkets föreskrifter beskriver detta samarbete på ett enkelt och klart sätt i SLS2002.
Någon ställde sedan frågan: ”Varför måste dialysingenjörer betala högre kongressavgift än sjuksköterskor
och läkare?” Det känns fel, då vi dialysingenjörer även
bidrar med föreläsningar och arbetsinsatser, för att åstadkomma ett bra möte. Vi rekommenderar SNSF att ta
samma avgift för sjuksköterskor och ingenjörer på vårmötet nästa år. Det är viktigt för att våra yrkesföreningar för att vi skall ha ett fruktsamt samarbete.
Detta var en kort sammanfattning av ett bra möte. På
kvällen dansade vi på Sandgrund. Det var ett häftigt
danspalats! Tack orkestern.

Gunnar Malmström
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Patientkoordinator Helen Arbman

Tryggare och mer aktiva patienter,
med patientkoordinator i
predialysstadiet

Heléne Arbman
Njursjuksköterska &
Patientkoordinator

Rätt information
vid rätt tillfälle, ger
en tillfredsställd
patient som aktivt
deltar i sin behandling
och
får
sjukdomsinsikt.
Han vågar ta mer
eget ansvar, är
bättre förberedd och mindre ångestfylld inför dialysstart. Heléne
Arbman, som är patientkoordinator
vid njurenheten på Länssjukhuset i
Kalmar, berättar här om vad ett nytt
arbetssätt har inneburit.
Vid njurenheten på Länssjukhuset i Kalmar träffar alla
njursjuka patienter en ”patientkoordinator” i god tid
innan de börjar med någon form av dialys, eller utreds
inför njurtransplantation. Alla patienter och deras närstående erbjuds att delta i ett speciellt informationsprogram som har utarbetats på enheten. Programmet bygger på ett teamarbete där patienten tidigt får träffa läkare, dialyssjuksköterska, dietist, sjukgymnast och kurator. Patientkoordinatorn ansvarar för samordning och
planering.

Information
Den första informationen om dialysbehandling och
transplantation ges alltid av läkaren, som därefter tar
kontakt med patientkoordinatorn. När patienten sedan
träffar patientkoordinatorn får han övergripande information om de olika behandlingsalternativen. Vidare erbjuds patienten mer ingående information, om de olika
dialysalternativen (bloddialys eller påsdialys), av respektive dialyssjuksköterska. Informationen ges individuellt av erfarna dialyssjuksköterskor inom respektive
dialysverksamhet, för att så få som möjligt ska bli inblandade. Dessa sjuksköterskor är också kontaktpersoner till patientkoordinatorn. Patienten träffar på så sätt
dialyspersonal långt före dialysstart. Vid all information
använder personalen särskilda checklistor, för att alla
patienter ska få samma information. Dessa listor följer
sedan patienten från det att han erhållit den första informationen, fram till dialysstart.
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Informationstillfällen för patienten planeras gemensamt av dialyssjuksköterska och koordinator, oftast i
samband med att patienten träffar sin patientansvarige läkare. Kontakt med dietist, sjukgymnast och kurator planeras på motsvarande sätt. Som ett led i att patienterna ska få bättre grundkondition, ökat välbefinnande och därmed vara mer fysiskt förberedda inför
en dialysstart eller njurtransplantation, har tidig och
förebyggande sjukgymnastik intensifierats. Träningen
sker både individuellt och i grupp.

Enkätförfrågan
För att hinna med processen med all information och
alla förberedelser som krävs inför dialysstart, fordras
att patienten remitteras tidigt till koordinatorn, helst
1-2 år före dialysstart.
Vid en enkätförfrågan till dialyspatienter om när man
önskade få information om eventuell dialys i framtiden, svarade 75 % av patienterna: ”Så snart läkaren
vet att det kommer att bli aktuellt.”
Vi gör inte patienterna någon tjänst genom att undanhålla information om det som senare kommer att
bli aktuellt för dem. Det är svårt att ge objektiv information, men vår ambition är att vara tydlig och vägledande. Många gånger finns det medicinska orsaker som
styr behandlingsvalet. Det är då vår skyldighet att klargöra detta för patienten. Patienterna vill diskutera och
få stöd av sin läkare, därför är det viktigt att ge dem tid
för det. Ett fåtal väljer att avstå från dialysbehandling.
Dessa patienter och framförallt anhöriga behöver lika
mycket, om inte mer stöd än de som planerar att börja
med dialysbehandling.
Information är viktigt och varje patient unik, därför
bedöms patienten utifrån sina enskilda behov. Hela
hans livssituation kommer att förändras. Anhöriga som
lever med patienten, spelar här en viktig roll och får
inte glömmas bort, därför erbjuds alltid någon anhörig
att medverka vid informationstillfällena, samt i njurskolan.
Den idealiska situationen för de flesta patienter är
en tidig remiss till en patientkoordinator. Patient och
anhöriga hinner då sätta sig in i den annalkande situationen. Påsdialyskateter eller AV-fistel (tillgång till
blodbanan inför bloddialys) anläggs i god tid, behandlingsstart kan planeras och patienten slipper onödigt
lidande på grund av akut dialysstart.
Utvecklingen av vår modell startade 1999, som ett
kvalitetssäkringsprojekt i samarbete med Baxter (läkemedelsföretag). Målet var att ge de patienter som
befinner sig i det predialytiska skedet (förstadium till
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dialys) en objektiv bild av olika behandlingsalternativ
som finns att tillgå. Syftet var att de aktivt skulle kunna delta i valet av behandling.
Bakgrunden till projektet ligger i att en stor andel
patienter kom till vårdavdelningen i ett så sent skede
av sjukdomen, att akuta ställningstaganden till dialys
krävdes. Alla svårt sjuka patienter med akuta, höguremiska förgiftningstillstånd, och inte så sällan psykiska chocktillstånd, är inte lika mottagliga för information. Patienterna ges sällan samma valmöjlighet som
de tidigt remitterade. Då patienten inte är informerad
kan han inte aktivt delta i planering inför aktiv uremivård.

Projektet
är avslutat sedan cirka 2,5 år tillbaka, och vi ser fortlöpande mätbara resultat. Informationen till patienterna
har intensifierats i ett tidigare skede, den ges både individuellt och i grupp. Alla patienter får samma information, enligt speciella checklistor, oavsett om patienten startar i dialys akut eller planerat.
Detta har lett fram till att vi nu har god överblick över
alla predialytiska patienter. Det har i sin tur medfört
att färre patienter startar akut i dialys, dialyspatienterna har färre vårddagar både i samband med start och i
efterförloppet, samt att vi nu har bättre översikt över
patienter som skall transplantationsutredas.
Då jag möter dessa patienter idag och ser vad en
tidig och tydlig information ger samt vilken trygghet
patienterna känner, är det svårt att förstå varför vi inte
har arbetat så här tidigare. Patienterna är klart mer
motiverade, mer insatta i sin behandling, de tar större
ansvar och får därmed sjukdomsinsikt. Fler patienter
startar behandling polikliniskt, vilket har medfört att
antalet vårddagar per år har minskat, och klinikens
resurser bättre kan utnyttjas. Vid rundfrågning bland
personalen känner även de mer tillfredsställelse med
sitt arbete.

En välinformerad patient
med bra planering är kostnadseffektiv. Patienten har
haft möjlighet att aktivt delta vid informationstillfällen och i njurskola. Han har i lugn och ro kunnat planera aktuell behandling tillsammans med närstående,
läkare och patientkoordinator. Resultatet blir att patienten vågar ta mer eget ansvar, bli delaktig i sin behandling och får sjukdomsinsikt. Sent remitterade patienter med akut dialysstart är ett mycket dyrare alternativ. Patienter som startar akut i dialys kräver mycket
vårdresurser från många olika enheter inom sjukhuset. Flertalet patienter är så svårt sjuka och medtagna
att de inte kan delta vid information eller förstå vad
som sägs till dem. En del äldre kanske hade valt att
avstå från behandling om de hade vetat vad den skulle

innebära. Anhöriga ställs inför situationer som de har
svårt att reda ut. Kan man planera och slippa akuta dialysstarter finns det många som vinner på detta, inte minst
patienten som slipper onödigt lidande och långvariga
sjukhusvistelser.
För att arbetet ska fungera krävs ett bra samarbete
och en öppen kommunikation mellan alla personalkategorier. Vi har därför regelbundna möten för planering och information. Detta är ett exempel på ett lyckat
projekt med allas delaktighet och ett strukturerat arbetssätt, och framförallt med en aktiv och trygg patient.

Fakta
Patientkoordinatorn fungerar som ”spindeln i nätet”.
Hon håller i alla trådar kring patienten och har ansvar
för:
· Vägledning och information av patienter före dialys
eller njurtransplantation
· Organisering av patientinformation individuellt och
i grupp
· Planering och genomförande av njurskola
· Samordning av besök, till exempel med information
eller träning hos dialyssköterska, dietist,
sjukgymnast, kurator med flera
· Planering av access (påsdialyskateter eller AVfistel) tillsammans med ansvarig läkare
· Planering av dialysstart med läkare, patient och
dialyspersonal
· Planering, tillsammans med läkare, av
transplantationsutredning av patient och eventuellt
anhörig
· Kontroll av patientflöde och uremivårdsregister
(nya patienter som planeras i dialys)
· Statistik och för inrapportering till SRAU (Svenskt
Register för Aktiv Uremivård)
Koordinatorn är också kontaktperson till personal
på dialysmottagning, vårdavdelning, dietist, sjukgymnast och kurator.
Njurskolan innebär att patient och närstående erbjuds
att delta vid fyra träffar. Där informerar läkare, påsdialyssjuksköterska, bloddialyssjuksköterska, dietist, sjukgymnast och kurator om den friska och sjuka njuren,
anatomi och fysiologi, medicinering, dialysalternativ,
kostråd samt njurtransplantation. Informationen sker i
grupp. Vid ett tillfälle görs studiebesök på en dialysavdelning. Samtliga personalgrupper är med vid alla träffar för att deltagarna skall kunna ställa frågor.

Heléne Arbman
Njursjuksköterska & Patientkoordinator
Njurmottagningen, Medicinkliniken
Länssjukhuset, Kalmar
e-mail helenea@ltkalmar.se
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Njurmedicinskt möte i

Årets vinnare av
Gambro Cup:
Professor Mattias
Aurell, Sahlgrenska
Universitetssjukhus.

Accesskoordinator
Barbro Freden,
Huddinge
Universitetssjukhus,
föreläste om
dialysavdelningens
uppföljningsarbete
av anlagda CDker.

I slutet av maj samlades över 500 personer
inom
den
njurmedicinska professionen i Värmlands
metropol Karlstad.
Under tre intensiva
dygn utböts erfarenheter och
nyheter
mellan läkare, sjuksköterskor, dietister,
tekniker, farmaceuter, kuratorer och
industrin.
Första dagen träffades bland annat sjuksköterskor, med
stort intresse och specialinriktning mot accesser, hemhemodialys, peritonealdialys och uremikoordinatorer. Det gick ut på
att fördjupa sina kunskaper i
dessa ämnen och verka för fortsatt gott samarbete. De fick
även möjlighet att lyssna till
Birgitta Klang-Söderkvist som
förmedlade sina kunskaper till
deltagarna i ämnet patientundervisning.
Professor Mattias Aurell från
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, förenade nytta med nöje,
med att bli årets vinnare av
Gambro Cup, den traditionella
golftävlingen, som avverkades
under första dagen. Dagen därpå inleddes med att docent Lars Wiess, ordförande i
Svensk Njurmedicinsk förening, samt Elisabeth Fransson, ordförande i Svensk Nefrologsjuksköterskeförening SNSF, hälsade deltagarna välkomna till kongressen.
Den sistnämnda poängterade att SNSF under de senaste
två åren har fördubblat medlemsantalet, och att den genom olika arbetsgrupper startat nätverk som nu börjat ta
form. Ett exempel på detta är Utbildningsgruppen, som
under många år verkat för att få en vidareutbildning för
nefrologsjuksköterskor. Det har nu lett till en fristående
kurs à 20 poäng inom njurmedicin i Stockholm. Kursen
startar nu i höst och detsamma sker även i Lund och
Skövde.
Föreningen SNSF´s målsättning är också att ha arbetsgrupper inom områdena nutrition, smärta, predialys och
omvårdnadsdokumentation. Detta sätt att arbeta har visat sig mycket framgångsrikt, då erfarenheter lättare kan
delas med varandra.
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SRAU-registret
Doktor Staffan Schön, Falköping, uppdaterade oss på
SRAU-registret. Ett svenskt register för aktiv uremivård, där sextio enheter rapporterar och cirka 16 700
patienter ingår. Trenden pekar på att det kommer bli
ännu fler njursjuka patienter, då särskilt män och att
det under de senaste två åren skett en ökad representation av patienter, med grundsjukdomen typ 2 diabetes.
Diabetes är den vanligaste orsaken till uremivård idag.
Staffan underströk vikten av att förebygga njursjukvård genom: blodtrycksbehandling, blodsockerkontroller, reglering av blodfetter, vaksamhet på och behandling av urinvägsinfektioner och avflödeshinder, ge tillskott av D-vitamin, kalk- och fosfatreglering, erythropoetinbehandling, samt användandet av inflammationsdämpande mediciner. Han berättade vidare att det
sker runt 300 njurtransplantationer i Sverige årligen,
och att transplantaten från levande givare ökat något,
att nekronjurarna minskat som följd av att neurokirurgerna lyckas rädda ”tidigare” njurdonatorer.
Helsingborgs läkare K-G Prütz ansvarar över registret för dialyskvalitet, och lät meddela att det till hösten
kommer ett internetbaserat register med adressen:
www.sddb.org
Läkare Olle Heimburger, från Huddinge Universitetssjukhus, talade om: ”Tidig start av dialysbehandling, är
det något för oss?” Slutsatsen blev till en uppmaning
om att göra en klinisk bedömning av patienten, då det
är svårt att bara bedöma patientens tillstånd med hjälp
av laboratorieproverna. Så fråga patienten hur han mår
idag jämfört med för ett halvår sedan, samt bedöm om
patienten har ”dialysblicken” eller ej!
Om hyperphosfat-tillstånd hos njursjuka, berättade
doktor Geoffrey A. Block, från Denver i Colorado. Han
betonade vikten av Phosfatkontroll hos patienterna. Förhoppningsvis får ni läsa mer om detta i nästa Dialäsen.
Eftermiddagen inleddes med en transplantationssession, där en av Sahlgrenskas transplantationsskirurger Mikael Breimer berättade om kombinerad njur/levertransplantation till patient med HLA-antikroppar.
Då levern har en filterförmåga och kan absorbera antikroppar har man vid tre tillfällen på Sahlgrenska lagt
till en ”bit” lever från donatorn till mottagaren, för att
förhindra rejektion av transplantat. För två av dessa patienter har operationen lyckats väl, de har efter tolv månader fortfarande kvar sina transplantat.
Mikael Breimers nästa ämne handlade om transplantation vid blodgruppsinkompatibilitet, och aktuellt om
xenotransplantation. Han beskrev en metod för att eliminera antikroppar med hjälp av plasmaferes, då blod-

Dialäsen 3/2002

Årsmöte i Karlstad

Karlstad
grupp ABO-inkompabilitet förelåg.
Vidare berättade han om många barriärer som måste överbryggas för att
xenotransplantation skall bli en klinisk realitet i framtiden.
Eftermiddagen fylldes med fler bra
föreläsningar, dock saknade jag de
kvinnliga föreläsarna, var är ni?!
På kvällen bjöds deltagarna på en
fantastisk middag och dans på Karlstads Sandgrund – värmlänningarnas
älskade nöjesrestaurang. Stämningen
var på topp och välkända band som
Lazze Stefanz med Mats och Anders,
samt Starboys gjorde samtliga i lokalen på gott humör.

Bästa posters
Nästa dag fylldes med skilda föredrag, för de olika professionerna. Kongressens bästa posters utsågs och pris
delades ut av Janssen-Cilag. Det ena priset gick till
leg. sjuksköterskor Kristina Svennerstrand och Marie
Wång, njurmedicinska kliniken på Karolinska sjukhuset, som visade ”Kollegial journalgranskning av sjuksköterskors omvårdnadsdokumentation på dialysavdelningarna KS”. Det andra posterpriset gick till Malmöläkarna Sterner, Christensson, Ekberg, Roussos och Ruzicka. Deras poster visade "Användning av mikropunktionsteknik vid inläggning av centrala dialyskatetrar få komplikationer under fem år".

Roche AB stipendium för sjuksköterskor, delades i år
på två sökande. Hemdialysen i Lund med Lena Krützen
i spetsen fick det ena stipendiet. Avdelningen vill göra
en videofilm om stickteknik för patienterna. Denna skall
visa hur man sticker, både i en underarms- och i en överarmsfistel, hur man gör med fixering av nålarna samt
hur man kopplar sig själv till maskinen. Men också visa
hur patienten avslutar och drar ut sina nålar själv. Den
andra hälften av Roche AB stipendium mottogs av leg.
sjuksköterska Cecilia Vedin på Mölndals dialysavdelning. Hon vill kunna erbjuda erfarna dialyssjuksköterskor i Västsverige en möjlighet att få delta i riktad fortbildning inom områdena kommunikation, pedagogik och
etik.
SNSF´s eget stipendium gick till Agneta
Pagel, Karolinska
sjukhuset, för en pågående D-uppsats om
”Egenvård hos njursjuka”.
Nästa år kommer
Svensk Njurmedicinsk förening mötas
på Island och sjuksköterskorna, dietisterna samt medicintek-

Doktor Bernd Stegmayr,
Umeå Universitetssjukhus, berättade om
"Minimerad viktuppgång
mellan dialyserna
medför minskad
morbiditet och mortalitet".
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Doktorerna
Kg-Prütz, Helsingborgs sjukhus,
Anders Alvestrand,
Huddinge Universitetssjukhus och Per-Ola
Attman, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
medverkade vid mötet.

Åhörare leg. sjuksköterska Inger Nelson,
Ystads dialysavdelning,
har lång erfarenhet
inom njurmedicin då
hon började arbeta med
detta redan på 60-talet.
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"Lars och hela
Baletten"
arrangerade ett
proffsigt
njurmedicinskt
möte:
Petra Weström,
Eva Kumlin, Maria
Engelbrektson,
Carl-Fredrik
Lindell, Lars
Weiss, Tuula
Hytönen, Maria
Andersson,
Gunilla Wellander
och Margaretha
Bengtsson.
Foto: Lasse
Forsberg

nikerna inbjudas till Ronneby Brunn, den 18-20 maj
2003! Jag kan också avslöja att det stora gemensamma
mötet med nefrologerna år 2004 kommer att gå av stapeln i Malmö. Arrangörerna i Karlstad skall ha ett stort

Transplantationskirurg Gunnar Tufveson,
Akademiska sjukhuset i Uppsala,
föreläste om "Optimala immunosuppressiva
behandlingsmetoder, om nuläget och vad som
väntas i framtiden"

tack för ett välarrangerat möte av högsta klass – även
tack till industrin som ekonomiskt möjliggör dessa
möten!
Pia Lundström, Dialäsen.
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Post Insertion Catheter Care
The Research Board (RB) är en av
arbetsgrupperna inom EDTNA/
ERCA (The European Dialysis and
Transplant Nurses Association/The
Renal Care Association). Enligt hemsidan (www.edtna-erca.org) vill RB:
”Promote research and provide
opportunities for EDTNA/ERCA
members to learn about research and
take part in multi-centre research.”
Hittills har man genomfört fyra projekt; Vascular Access, Dietary Advice, Water Treatment och Predialysis
Counselling. Nästa undersökning kommer att behandla Hepatit C. Det senast avslutade projektet handlade
om insättning av PD-kateter (Post Insertion Catheter
Care). Som incitament till att välja just detta ämne,
hänvisade man till ett uttalande från ISPD (The International Society for Peritoneal Dialysis) där man efterlyste en samstämmighet (concensus) om rutiner för
insättning av PD-katetrar i Europa. (PDI,
Jan.1998,Vol.18, 11-23).

Resultat
Tjugo länder deltog, 54 centra med
sammanlagt 298 patienter. Fyra länder
utanför Europa deltog; Australien, Canada, Israel och Turkiet. 77 % av dessa
centra lade in >100 katetrar på tre månader, 4 % mellan 10 och 20 katetrar.
Demografiskt: De 298 patienterna
hade en medelålder på 57 år. 56 % var
män, 44 % kvinnor.
Antalet PD-patienter per center var
mellan 6-334.
Grundorsaker till njurinsuffiens i %
Diabetesnefropati
Renal vaskulär sjukdom
KGN
Interstitiell/Pyelonefrit
Cystnjurar
Kongenitalt
Annan systemsjukdom
Andra
Okänd

Ulla Winge,
PD-sjuksköterska,
Akademiska sjukhuset
Uppsala

21
15
12
10
8
4
11
11
8

Allmänna data

Syfte
Att granska hur PD-kateterinläggningen går till, och
hur man tar hand om patienten postoperativt. Dessutom, utvärdera effekterna av olika behandlingsrutiner
vid infektion, läckage och dålig kateterfunktion.

Metod
Man använde sig av ett databaserat frågeformulär i två
delar. Del 1 tog upp allmänna data om enheten, hur
man förberedde patienten, hur själva insättningen gick
till, om katetern immobiliserades och hur instruktionerna såg ut för sköljning och omläggning.
Del 2 innehöll patientdata. Inklusion (demografiska
och kliniska data), insättning (förberedelse och handhavande vid insättning), uppgifter om tiden före första
dialys (sköljning och omläggning samt komplikationer), om dialysstart (behandlingsdata, funktion, komplikationer) och vilka eventuella komplikationer man
ser efter en vecka.
Undersökningen pågick mellan juli 2000-januari
2001. Alla vuxna patienter (äldre än 15 år), som fick
nya katetrar under en tremånadersperiod, inkluderades.

Protokoll: 43/52 centra hade skrivna instruktioner för
kateterinsättningen. Alla gällde planerade ingrepp, inte
akuta.
Bad och dusch. Det fanns olika sätt att förbereda patienterna inför operation. När det gällde preoperativ
dusch, så uppmanades cirka en fjärdedel av patienterna att duscha hemma, en fjärdedel duschade på sjukhuset, ytterligare en fjärdedel hade inte fått någon instruktion alls. Den sista fjärdedelen bestod av varianter av
dusch, bad hemma och på sjukhuset. Huden desinficerades oftast med ett jodpreparat, Iodine.

Markering av midja och exit site. 31 % markerade
både exit site och midjelinje. 25 % enbart exit site och
15 % enbart midja. 29 % markerade inte alls.
Anestesi/antibiotika
54 % använde lokal anestesi, 46 % sövde patienten.
69 % gav antibiotika preoperativt verksamt mot Gram/gram+ bakterier.
Vem lade in katetern?
48 % av fallen – en specialistläkare
21 % - en allmänkirurg
19 % en nefrolog
12 % annan person
23

Artikel är en
sammanfattning
av den undersökning som gjordes i
EDTNA/ERCA´s
regi under 20002001. Alla resultat
redovisas inte,
utan bara ett urval.
Resultaten kan
säkert hämtas
senare från hemsidan eller The
Journal.
Post Insertion
Catheter Care Resultat från ett
EDTNA/ERCAprojekt
Koordinatorer: Gerry
Endall, St. Mary´s
Hospital, Portsmouth,
England. Maria José
Castro, Hospital la
Paz, Madrid, Spanien
och Denise Vijt,
Universitetssjukhuset,
Gent, Belgien
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Läckage 28,5 % (n=85)
Den rekommenderade vilan efter ingreppet varade från
6-24 timmar oberoende av om anestesin hade varit lokal eller patienten hade sovit. Den vanligaste variabeln
var 7-12 timmar. I hälften av fallen var en sjuksköterska
med under operationen.
Omläggning:
Hur länge ska man då vänta, innan man lägger om första
gången postoperativt?
I den här undersökningen fanns stora variationer.
Alltifrån < 3 timmar (ingen procentsats angiven) 3-24
timmar – 27 %, 2-3 dagar – 17 %, 4-7 dagar – 46 %, >7
dagar eller aldrig.
Vid första omläggningen hade 68 % munskydd och 52
% sterila handskar Så gott som alla använde täckande
förband.
Katetern var immobiliserad till 8 %.
Sköljning/flush. Cirka 60 % av de deltagande PD-klinikerna sköljde mellan 3 – 24 timmar efter ingreppet.
24 % sköljde inte alls. Man angav som anledning att
man sköljde bland annat möjligheten att korrigera bristande funktion. Hur man gjorde detta angavs inte. Sköljvätskan var för det mesta dialysat, och mängden brukade sällan överstiga 1000 milliliter.
Första dialysen. Tiden mellan kateterinläggningen och
starten pendlade mellan 2 dagar och 8 veckor. De flesta
började efter 14-28 dagar.
Vid den första dialysen kontrollerades patienten
angående:
* intraperitonealt tryck
* vita blodceller
* temperatur
* fill- och draintid
* förstoppning
* smärta vid tömning och fyllning
* utseende på urtappad vätska

Infektioner. Det fanns i frågeformuläret två olika sätt
att definiera en infektion:
A. En positiv odling före dialysstart eller vid dialysstart.
B. Behandling med antibiotika på grund av peritonit
eller magsmärtor utan positiv odling.
Statistiskt fanns i denna undersökning inget samband
mellan antal infektioner och
* Diabetes
* Immunosuppressiv/chemotherapi
* Antibiotikaprofylax
* Kateterutgångens lokalisation
* Insättningen gjord av kirurg/nefrolog
* Kirurgisk teknik
* Immobilisering/sköljning
När det gäller katetertyp, hade man den lägsta infektionsincidensen vid SwanNeck-katetrar, den högsta vid rak kateter med två cuffar.
Dålig funktion. Man inkluderar alla tecken på dåligt
flöde. Om patienten var förstoppad vid första dialysen
fungerade katetern dåligt i 68 % av fallen. Alltså viktigt att alla patienter har en bra tarmfunktion. Ett resultat som förvånade var, att det fanns en statistisk signifikans mellan den tid patienten vilade efter ingreppet och funktionen av katetern. Om patienten vilade
mindre än 6 timmar, fungerade katetern sämre än om
de vilade en längre tid. Men vila mer än 24 timmar
gav inte bättre resultat.
Läckage. Både yttre och inre läckage åsyftas, vid kateterutgången eller vid incisionen, under hela den angivna perioden. Det fanns ett intressant samband mellan BMI och läckage, med en större risk för läckage
både hos den lilla och stora patienten.
Det finns också ett samband mellan den tid katetern
är immobiliserad efter ingreppet och risken för läckage. Att låta katetern vara immobiliserad i mera än fem
dagar minskar läckage-risken med hälften.

Sammanfattning
Allmänna data. Med dessa data som bakgrund, konstaterar man, att ingen concensus kan sägas föreligga,
om hur man bäst tar hand om PD-patienten under den
tid som föregår dialysstarten.
Patientdata. De vanligaste komplikationerna under den
tid som studien gällde, det vill säga från insättningen av
katetern fram till dialysstart och en veckas uppföljning,
var:
Infektioner 10,1 % (n=30)
Dålig kateterfunktion 23,2 % (n=69)

Konklusion
I den här undersökningen har man sett ett samband
mellan:
1. Infektion och kateterdesign
2. Dålig funktion och hur man behandlar förstoppning
samt längden på vilan efter insättning av katetern
3. Läckage, BMI och immobilisering av katetern
Kommentarer: För några år sedan gjorde vi en undersökning här i Sverige om den pre- och postoperativa
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Hygienfrågor vid PD-behandling
Under hösten 1999 samlade vi i PD-gruppen in ett stort material från
PD-enheterna i Sverige. Ni har tidigare kunnat läsa om den totalundersökning av PD-katetrar som redovisats i Dialäsen nr 1/2002 och
om planeringsförslag till personalutbildning i nr 4/2001.
Kristina Sjöberg

Vi har fördjupat oss i hygien, i samband med PD-behandling och bestämde oss för att göra en enkät för
att få in aktuella svar. Efter att ha träffat Eskilstunas hygiensköterska för genomgång av frågor runt PDbehandlingen bestämde vi oss för att ta med hygiensköterskorna i enkäten. Tanken var att det kunde bli
en möjlighet att skapa kontakter, dom har ju en massa kunskaper som vi kan använda oss av.
Vi skickade ut enkäter till Sveriges 32 PD-mottagningar (enl. SNSF:s tel.lista) och bifogade också ett
exemplar till hygiensköterskan, som vi vidare bad PD-sjuksköterskorna själva kontakta. En av PDmottagningarna existerar inte längre= 31 kliniker och vi fick svar från 26 PD-mottagningar (25 PDsjuksköterskor och 1 undersköterska). Från hygiensköterskorna kom det 15 svar (varav 1 hygienombud). En del kliniker ”delar” hygiensköterska.
Exakt antal svar stämmer ej med exakt antal enkäter, eftersom man kunde ge flera svarsalternativ.
BF= bortfall, innebär att inget svar är angivet.
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Post Insertion Catheter Care - Resultat från ett EDTNA/ERCA-projekt

vården vid inläggning av PD-kateter. Några variabler
i vår undersökning hade samma utformning som i EDTNA/ERCA´s studie. Det gällde till exempel omläggning. I vårt material lade de flesta om efter 5-7dagar (56 %), och 26 % efter 1-4 dagar. Vi hade inga varianter med så kort tid som 3-24 timmar mellan operationstillfälle och omläggning.
När det gäller sköljning/flushning postoperativt, har
man i denna undersökning inte frågat efter mängden
vätska man använde, något som var mycket varierande i vår undersökning. Man konstaterar, att 60 % av
de deltagande klinikerna sköljer inom 3-24 timmar,
44 % sköljer inte alls. I vårt material sköljer 51 %, 41
% avstår.
Fortsatta studier borde följa patienten under en längre
tid för att se hur olika rutiner kan påverka patientens
välbefinnande i PD-behandlingen. Materialet kan förmodligen göras mycket större och flera patienter och
centra inkluderas. Det resultat man presenterar nu, gör
att man blir nyfiken på en fortsättning.

PD-sjuksköterskor
Kristina Sjöberg, Mälarsjukhuset i Eskilstuna
Eva Ekström, Universitetssjukhuset i Örebro.

Eva Ekström

Sammanställningen är gjord av
Ulla Winge, PD-sjuksköterska
i Uppsala

Redovisning av enkät angående hygienfrågor vid
PD-behandling i Sverige
Fråga 1 Vilken typ av handtvätt rekommenderas vid
påsbyte under PD-behandling?
Antal svar från
1. PD-sjuksköterskorna:
Både flytande tvål och handdesinfektion; 22. Enbart
handdesinfektion; 4. Flytande tvål och rinnande
vatten; 1.

Kommentar: En del kliniker uppger flera
desinfektionsmedel då olika sorter används på
sjukhus och hemma hos patienten.

2. Hygiensköterskorna:
Enbart handdesinfektion; 8. Både flytande tvål och
handdesinfektion; 4. Annat: Osterila handskar och
handdesinfektion; 1.Om synligt smuts, både flytande
tvål och handdesinfektion; 1.

Antal svar från
1. PD-sjuksköterskorna: Till bordet/underlaget; Usprit 70 %; 11. Klorhexidinsprit 5%; 8.
Ytdesinfektion; 8. Dax med glycerol 60%; 1. Alcohol
Dags 70%; 1.CT-CIN ytsprit; 1.Vanligt
rengöringsmedel; 1. Dermagel; 1.Avänder ej något;
1.
2. Hygiensköterskorna: Alkoholbaserad 60-70 %
Isopropanol ytdesinfektion med tensider; 12. U-sprit;
2. Handsprit; 1. Klorhexidinsprit; 1. LT CIN; 1.

Fråga 2 Vad ska man först tvätta vid ett påsbyte?

Fråga 3b Till händerna?

Antal svar från
1. PD sjuksköterskorna:
Händerna; 19. Bordet/underlaget; 4 Spelar ingen roll;
1.
2. Hygiensköterskorna:
Händerna; 10. Bordet/underlaget; 5. Annat;
händerna, bordet/underlaget, händerna igen; 1.

Antal svar från
PD-sjuksköterskorna:
Till händerna: Handdesinfektion 60 eller 70 %; 21.
Sterilium; 2. Sterisol; 1. Derma pre op; 1. M-gel 70
%; 1. Klorhexidin sprit; 1.
2. Hygiensköterskorna:
Alkoholbaserad desinfektion/handsprit 60 eller 70%;
11. Alkohol; 1. Handsprit/Dermasol; 1. Alcogel; 1.
Handdesinfektion eller Sterilium; 1

Fråga 3a Vilken typ av desinfektionsmedel
rekommenderas vid påsbytet?

12

Bättre
dialysbehandling!
FNjS, Föreningen för njursjuka i Stockholm med
omnejd, anordnar i samarbete med de
njurmedicinska klinikerna i Stockholms Läns
Landsting en gemensam utbildningsdag för
patienter med anhöriga och anställda inom
vården.
Tid: Tisdagen den 26 november 2002, 14.0016.30
Plats: Birkeaulan, Huddinge Sjukhus
Innehåll:
* Behovet av dialys
* Möjligheter till bättre PD-behandling
* Möjligheter till bättre HD-behandling
* Patienterfarenheter
* Paneldebatt
Efter programmet bjuds möjlighet till förtäring
Ett mer detaljerat program kommer senare i
FNjS´medlemsblad och på relevanta anslagstavlor.
Anmälan och förfrågningar till FNjS kansli, tel 08653 39 10, e-post fnjs@stockholm.mail.telia.com.
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Annual Dialysis Conference
Maria Ageborg och Britt-Louise
Allenius som arbetar på dialysen på
Karolinska sjukhuset, sökte stipendium hösten 2001, för att kunna åka
på en kongress om hemhemodialys
och dagliga dialyser.
Hösten 2000 startade vi ett självdialyspass i projektform, på Karolinska sjukhuset i befintliga lokaler, och
på kvällstid. Vi har tränat nio patienter (tre är idag
transplanterade) som sköter sin dialysbehandling själv.
Våren 2002 startade vi den första patienten i hem-hd.
Vi valde kongressen i Tampa då mycket av innehållet skulle handla om hemhemodialys, självhemodialys
och dagliga dialyser. Fredagen den första mars lämnade vi ett kallt och snöigt Stockholm för att landa i ett
soligt Florida många timmar senare. Helgen före konferensen hann vi med att promenera barfota utmed den
mexikanska golfen, äta Cesarsallad och shoppa. Kalla
vindar och regn kom sedan även till Florida, men då
var det ändå dags för oss att tillbringa dagarna inne på
kongressen.

Kongressdagarna
I USA och Canada finns det idag hemhd på åtta kliniker. 0.8 % av dialyspopulationen i USA har hemhd.
Femton kliniker kan erbjuda dagliga dialyser.
Om varför dagliga dialyser inte är mer etablerade,
talade Robert Lockridge M.D. Budskapet i hans föreläsning var att patienter behöver dialys varje dag; då
antingen korta dagliga dialyser eller långa nattliga. För
att kunna erbjuda patienterna denna möjlighet krävs
fler hem- och självhemodialysenheter samt flexiblare
dialysavdelningar. Anledning till dagliga dialyser:
- Ökad livskvalitet
- Minskad kostnad för EPO, blodtrycksmediciner
- Fosfatbindare
- Minskade sjukhuskostnader
- Ökad dialyspopulation
Han visade statistik på antal patienter som arbetade
i traditionell hemodialysbehandling. I åldersgruppen
20-45 år, var det endast 25 %. Avslutningsvis visades
en video med intervjuer med patienter som har korta
eller långa dialyser hemma. Några av deras kommentarer var:
- Känner mig piggare
- Har fått mera frihet
- Äter bättre
- Kan göra vad jag vill
- Alla borde få känna fördelarna med hemhd
- Nu kan jag arbeta
- Känner mig inte sjuk längre

Stickteknik
Sjuksköterskan Patt Peterson R.N, från företaget Medisystems, höll ett föredrag om en ny buttonhole-nål. En
nål med trubbig spets, för att framför allt användas av
hemhd-patienter. Det som är bra med den nålen är att
risken för läckage och hematom minskar. De första sex
sticken använder man en traditionell dialysnål, för att
sedan övergå till den trubbiga. I och med att man använder sig av buttonholeteknik, det vill säga att man
sticker i samma hål, minskar smärtan i samband med
stick. I en utvärdering visade det sig att smärtan blev
ännu mindre med den nya buttonholenålen. Nålen finns
inte ännu på den europeiska marknaden.
Christopher Blagg M.D´s föreläste om "Hur man
väljer patienter för hemhd". Han gav följande anledningar att motivera patienterna med:
- Bästa patientresultatet.
- Bästa medicinska-, sociala-, psykologiska- och
ekonomiska rehabiliteringen.
- Högre livskvalitet.
- Bästa möjlighet att återgå till arbete eller studier.
I teorin skulle mer än hälften av alla dialyspatienter
kunna vara hemhd-patienter. Den stora majoriteten har
dock inte möjlighet, eftersom hemhd-avdelningar fortfarande är få eller långt borta. Nefrologer och dialyspersonal måste i god tid före dialysstart, informera om
vinsterna med behandlingsmetoden.
Vad behövs för ett lyckat hemhd-program? Patricia
Brunson R.N. har arbetat med hemhemodilays sedan
slutet av 1960-talet i Mississippi. Förutsättningen för
hemhd är en väl motiverad patient, (med ett eget hem.)
Hennes budskap var att för att få ett lyckat hemhd-program måste det vara mycket strukturerat och genomtänkt. Det behövs ett team som består av läkare, sjuksköterskor, tekniker och kuratorer. Teamet som arbetar
med hemhd-programmet utvecklar och utvärderar arbetet kontinuerligt. Personalens största uppgift är att
utbilda, motivera och engagera patienterna, så ett väl
utarbetat utbildningsprogram är ett måste. Hon pratade
mycket om hur viktiga utbildningstillfällena är, och att
träningssjuksköterskan är väl förberedd och verkligen
kan det hon pratar om. Utbildningstillfällena bör ske i
ett lugnt och tyst rum, utan annan verksamhet. Det är
också viktigt med kontinuerlig och noggrann uppföljning av patienter i hemmet.

Frågestund
Sista dagen på kongressen användes till frågestund och
diskussioner om hemhd, där vi fick tips från både
hemhd-experterna Connie Anderson, Patricia Brunson,
och Michaelene Ouwendyk, R.N.och åhörare. Det var
mycket givande. Några axplock:
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Leg sjuksköterskor
fr vä Maria Ageborg
och
Britt-Louise Allenius.
Fotograf:
Ingela Wåhlstrand

• Vid information till ny patient om hemhd, är det bra
att låta patienten träffa en annan patient med dialys i
hemmet, med fördel en i samma ålder, av samma kön
och i liknande livssituation.
• Frågan om monotorering kom upp, insamling av data
från dialysmaskinen till dialysavdelningen. De flesta var
överens om att det inte var nödvändigt, men kan kännas
som en trygghet för en nystartad patient i hemmet.
• Viktigt att kontrollera compliance, många förordade
någon form av kunskapsprov.
• Patientkontrakt användes av de flesta. Två
sjuksköterskor berättade om erfarenheter där patienten
inte följde givna ordinationer. Båda fick varningar, den
ena skärpte sig med lyckat resultat och den andra fick
avbryta sin behandling i hemmet, för att dialysera på
sjukhuset igen.

• Samtliga hemhd-enheter i USA och Canada har
telefonjour 24 timmar om dygnet, för patienter i
hemmet, men det är mycket sällan samtal efter arbetstid.
• Patienterna tränas i tre till sex veckor. Vissa kliniker
intensivtränar patienten 4-5 gånger per vecka.
Uppföljning i hemmet, hembesök sex veckor efter start,
och sedan var sjätte månad. Det är också väldigt viktigt
med regelbundna besök på sjukhuset en gång i månaden.
• Många kliniker använder sig av en checklista för att
komma ihåg att gå igenom allt, såväl medicinskt som
praktiskt.
• Alla kliniker gjorde eget utbildningsmaterial, en del
kompletterade med material från dialysföretag.
• Om man dialyserar dagtid uppmuntrade hemhdsköterskorna till att dialysera i vardagsrum eller
motsvarande, för att inte komma ifrån den övriga
familjen. Alla rum utom köket accepterades som
dialysrum. Assistent anses inte vara nödvändigt vid
dagliga eller nattliga dialyser, då patienterna mår så bra
och komplikationerna nästan är obefintliga.
Det här var vad vi bland annat tog med oss hem
från kongressen i Tampa. Vi är säkra på att mer av
framtidens dialys kommer att ske i hemmet. ”HOME
IS BEST!”
Leg sjuksköterskor
Maria Ageborg
och Britt-Louise Allenius,
Dialysen, Karolinska sjukhuset

Reagensstickor för dialysavdelningar
•
•
•
•

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

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

Sex orter i Sverige får kurser i
Njurmedicin

N

u utökas antal kurser i njurmedicin för sjuksköterskor. Till hösten startar äntligen 20-poängskurser på tre olika orter i Sverige, något som utbildningsgruppen i SNSF arbetat för.
På Karolinska Institutet i Stockholm, vid institutionen för klinisk vetenskap startar i augusti den första
20-poängskursen. Det är en fristående kurs som spänner över tre terminer. Fristående kurs innebär att den
ingår i ordinarie kurskatalog samt att deltagarna inte
behöver betala någon avgift.
Även i Skövde på Högskolan, vid institutionen för
hälso- och vårdvetenskap startar i september den första 20-poängskursen i Njurmedicin. Det är en uppdragsutbildning på fyra terminer.

Vid institutionen för omvårdnad på Lunds Universitet, startar också en 20-poängskurs som uppdragsutbildning. ”Specifik omvårdnad vid njursjukdomar”, 10
poäng, startar i september och ”Specifik omvårdnad
vid uremibehandling” också 10 poäng, med start VT
2003.

Dialyshistoria
och ett liv

I Göteborg på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs
Universitet, institutionen för omvårdnad, startar till
hösten den 12: e kursen i ordningen. Det är en uppdragsutbildning; ”Njurmedicin och dialys”, 5 poäng
samt ”Omvårdnad vid dialys”, även den 5 poäng.
På Hälsouniversitetet i Linköping, avslutades under
vårterminen 2002 uppdragsutbildningen ”Njurmedicin
och njurmedicinsk omvårdnad”, 10 poäng. Nästa kurs
planeras till våren 2003.
På Örebro Universitet, vid institutionen för vårdvetenskap och omsorg, har 10-poängskursen ”Njurmedicin med inriktning mot dialysbehandling”, precis avslutats. Det är en uppdragsutbildning via telebild och
e-learning. Planeringen för nästa kurs pågår.

Ulla Holm,
Kliniklärare
Huddinge
Universitetssjukhus

”Boken om Mona”
skildrar
en
dialyspatients väg
genom
dialysens
historia. Den är skriven
av en sjuksköterska och
en patient tillsammans.
Lämplig att läsas av de
som är nya inom
njursjukvården för att få
en bild av den snabba
utvecklingen inom
dialysvården. Kan även
användas
som
diskussionsunderlag på
vårdutbildningar eller
andra forum. Boken
kostar 30 kronor och
pengarna går till
Njursjukas förening.
Kan beställas via RNj:s
kansli tel: 08/546 40500
eller Marie Nykvist på
dialysavdelningen i
Lund tel: 046/17 19 80.
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Accesser

Överarmsfistlar

Becke Lundqvist,
Kirurgchef
på Centralsjukhuset i
Karlstad, sammanfattar
här sitt föredrag om
överarmsfistlar som
hölls i samband med
Svenskt Njurmedicinskt
vårmöte i Karlstad, maj
2002.

Önskemålen för en
dialysväg är att den
har högt flöde, är
lättpunkterad, har
långvarig hållbarhet
och
är
infektionsresistent.
Detta nås bäst med
nativa kärl och
golden standard är
radiocephalfistel.
Ett antal patienter
har dock för dåliga
distala kärl, främst på vensidan med
sönderstuckna, stenoserade cephalicor
eller kärl av för tunn kaliber, sannolikt mindre än 2 mm och behöver därför en annan access.

Fördelarna med
Fragmin vid hemodialys

När radiocephakfisteln inte fungerat har graftfistel med
PTFE tidigare varit förstahandsvalet vid vår klinik och
även på många kliniker internationellt. Dessa är välfungerande på kort sikt, men vid långvarigt dialysbehov uppstår komplikationer, främst i form av intimahyperplasi och dessa kräver då upprepade revisioner.
Vi har därför de senaste åren gått över till att använda
de nativa överarmsvenerna. Patienterna utreds preoperativt med duplex, för att se om det finns acceptabla
vener, det vill säga om patienten har öppna centrala
kärl, och antingen vena cephalica eller vena basilica
är utan stenoser och har en vidd över 2,5 mm. Brachio-cephalicafistlar opereras med ett S-format snitt i
armvecket och i regional anestesi för att undvika venspasm. Anastomosen bör ej vara längre än 7 mm. Flödet vid ren primäroperation bör överstiga 150 ml och
ej över 500 ml vid operationstillfället. Vena basilica
har ett förlopp som går på insidan av armen vid bicepsfåran, och går subfasciellt efter mellan 10 och 15
cm ovanför armvecket. Det ligger sedan djupt och är
bland annat omgiven av artär och nerver, vilket gör
den svårpunkterad och obekväm i detta läge. Dessa
patienter opereras på samma sätt som radiocephalicafisteln, men kräver en transponering utav venen. Detta kan göras vid primäroperationen genom att man läg-

Fragmin är ett anti-trombosmedel.
Beredningsformer och styrkor:
Injektionsvätska 2 500 IE/ml, 10 000 IE/ml,
12 500 IE/ml och 25 000 IE/ml.
För mer information, se FASS eller
kontakta Pharmacia Sverige AB,
112 87 Stockholm, telefon 08-695 80 00.
www.pharmacia.se

• Godkänd bolusdos.1
• Mindre påverkan på kolesterol och triglyceridvärden än heparin.2, 3

Referenser:
1. Fass 2002.

• Kortare kompressionstid än heparin. 4, 5, 6

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

• Doseringsrekommendationer finns för dialys vid akut njursvikt. 1

3. Schmitt Y, Schneider H. Low-molecular-weight
heparin (LMWH): influence on blood lipids in patients
on chronic haemodialysis. Nephrol Dial Transplant.
1993;8(5):438-442.
4. Anastassiades E, Ireland H, Flynn A, et al. A lowmolecular-weight heparin (Kabi 2165, ”Fragmin”) in
repeated use for haemodialysis: prevention of clotting
and prolongation of the venous compression time in
comparison with commercial unfractionated heparin.
Nephrol Dial Transplant. 1990;5(2):135-140.
5. Suzuki T, Ota K, Naganuma S, et al. Clinical application of Fragmin (FR-860) in hemodialysis: multicenter
cooperative study in Japan. Semin Thromb Hemost.
1990;16(suppl):46-54.
6. Borm JJJ, Krediet R, Sturk A, et al. Heparin versus low
molecular weight heparin K 2165 in chronic hemodialysis
patients: a randomized cross-over study. Haemostasis.
1986;16(suppl 2):59-68.
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inför detta, ett jobb som visade sig vara utomordentligt
omfattande. Mia och Carina påpekar:
”Patienterna ville styra över sin sjukdom och behandling, inte tvärtom. Har de den friheten kan de också
börja jobba.
Patientupplärningen att sköta sin behandling själv var
klar. Det rör sig om mycket mer.
Det är nödvändigt att man är frikopplad från avdelningsarbetet när man ska påbörja ett arbete som det
här. All planering inför hem-HD tar mycket längre tid
än man tror.
Man är i kontakt med många olika yrkeskategorier,
som med sin kunskap är behjälpliga med besluten.
Vi startade två patienter, med en veckas mellanrum.
Det blev för kort tid emellan, krångligt att hålla isär
vad som var gjort och hos vem.
Det skulle varit bättre att ha ett par månader emellan, också för att ta lärdom om vad som blev bra, och
vad som skulle förändras.”

Underlättat för avdelningen
I juni 2002 påbörjade två patienter hem-HD, de behandlar sig med dialys fem-sex dagar per vecka. Ytterligare
tre patienter sköter sin behandling själva på dialysavdelningen. Helena Högberg, avdelningschef säger:
”Vi, omvårdnadspersonal har ofta en benägenhet att
”ta över” allför mycket från patienten. Det är oerhört
viktigt att våga tro på patienten, att se patienten som en
resurs och själva ta ett steg tillbaka. I takt med att patienten blir mer van, är det ju faktiskt så att även personalen får en vinst av detta förhållningssätt och mer tid
kan läggas på de mer vårdkrävande dialyspatienterna.
Att ge rätt vårdnivå känns mycket angeläget i en tid då
resurserna inte ökar i takt med behoven, i slutet vinner
vi alla på detta.”

Alla vinner
Alla har varit vinnare i PARAD-projektet. Mindre spring
och stress för personalen, samt nöjda och trygga patienter som känner att de har kontroll över sin behandling, antingen hemma eller på sjukhuset. ”Låt inte omvårdnaden skapa passiva vårdtagare”, säger Nils Grefberg. ”Istället måste vi ta fram det friska hos patienterna och låta dem hjälpa till efter förmåga, annars kommer vi aldrig att klara av framtidens ökande patientantal.” Bo Jansson, som är en av de patienter som nu sköter sin HD i hemmet, tillägger: ”Som patient mår man
bara bra av att ta ett aktivt ansvar för sin behandling.”
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Accesser

ger ett snitt längs hela venen och frilägger den upp till
armvecket. Man tunnelerar den sedan på biceps framsida och en anastomos görs mot arteria brachialis i armvecket.
Ett annat alternativ är att man först gör en artärvenanastomos utan att flytta venen, väntar mellan två
och fyra veckor så venen hinner arbeta upp sig och bli
grövre och mer lätthanterad. Man gör sedan en ny operation och transponerar venen. Detta gör vi oftast utan
att göra en ny anastomos men kan även göras med en
delning och en transponering via tunnelering. Även
här eftersträvar man ett flöde upp mot 500 ml vid primäroperationen, som sedan kan vara ännu högre i samband med transpositionen.

Råd från Växjö-dialysen
Komplikationer
Erfarenheterna av PARAD-projektet gör att personalen på dialysen i Växjö kan ge följande råd till andra
avdelningar:
• Låt inte ”värdinne-sysslor” ta tid så att till exempel
patientsäkerheten drabbas
• Underskatta inte patienterna, många kan lära sig
självdialys
• Starta hem-HD bara om avdelningen verkligen har
erhållit tillräckliga resurser
• Driv förändringsarbete som projekt

PARAD-projektgruppen
Dialysenheten i Växjö
ann-marie.krantz-svensson@ltkronoberg.se
carina.danielsson@ltkronoberg.se
nils.grefberg@ltkronoberg.se

De grova kärlen både på artär- och vensidan kan ge
upphov till ett högt flöde, och av egen erfarenhet har
vi sett flöden som kan överstiga 5 l/min, vilket motsvarar patientens vilohjärtflöde. Patienten får då öka
till 10 l/min vilket kan ge upphov till hjärtsvikt, ibland redan vid operationstillfället. Den viktigaste behandlingen av detta tillstånd är profylaktiskt, och att
man redan vid primäroperationen ser till att man inte
får för höga flöden. Vi mäter flödet med en ultraljudsbaserad flödesmätare och om patienten får ett primärt
flöde över 500 ml, förtränger vi anastomosen tills man
kommer till denna nivå. Hos patienter som tidigare
haft en AV-fistel och därför redan upparbetade kärl,
kan man tolerera till något högre flöde. Skulle fisteln
trots detta arbeta upp sig och i ett senare skede utveckla ett högt flöde, väljer vi oftast att reoperera med så
kallad wrapping. Vi sveper då en graftbit runt fisteln
ovanför anastomosen och förtränger denna tills man
får de önskade flödena enligt ovan. Detta gjorde vi
framför allt i början, då vi var mer angelägna att få ett
högt flöde än att undvika ett allt för högt flöde.

Steal

Valfriheten för små företag, stora företag och privatpersoner
Valfriheten och service hos Oden Resor är större än hos flertalet andra resebyråer.
Oden Resor är en fullservicebyrå, ett "varuhus" i resor med praktiskt taget alla flyg, båt, buss, hotellalternativ som finns,
charterresor och fantastiska kryssningar inte att förglömma. Vi erbjuder lågpris och lyx för såväl affärsfolk som privatresenärer. Hos oss bestämmer du själv vilket flygbolag du vill flyga med, och vi ger dig ca 47.000 hotellalternativ att
välja på! Vi kan spara pengar åt dig eller ditt företag. Prisskillnaden mellan normalpris och våra alternativ kan vara
häpnadsväckande!
Välkommen till resebyrån som vill mer! Stockholm Tel: 08/654 19 00. Göteborg Tel: 031/743 43 80. www.odenresor.se
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En annan komplikation som kan uppstå är steal, det
vill säga att fisteln tar blod från artärerna på underarm
och hand. Symtomen är smärta vid ansträngning och i
värsta fall vävnadsnekroser. Det drabbar främst patienter som redan har dåliga artärer, vilket ofta är patienter med annan symtomgivande perifer kärlsjukdom,
och som kan detekteras via den preoperativa duplexundersökningen. Det är ett sällsynt tillstånd vid nativa
fistlar men förekommer upp till 5 % hos patienter med
syntetiska graftfistlar. Om patienten samtidigt har ett
högt flöde kan de reopereras med strypning utav venflödet. Detta kan ibland vara till fyllest för att förbättra
symtomen, likaså om venerna frias så att samtliga avförande grenar avligeras, kan också förbättra tillståndet. Får man inte en förbättring måste man vara beredd att lägga ner fisteln.

Ytterligare en relativt vanligt förekommande komplikation är stenoser på vensidan. Dessa detekteras via
högt ventryck vid dialysen och nedsatta flöden. Ett annat vanligt symtom är långvarig blödning vid dialysens avslutande. Diagnosen sätts med duplex eller fistulografi via nålarna med kontrast på röntgen. Stenoserna utgörs utav en fibrös bindvävsbildning i venerna och
dessa skiljer sig från de stenoser man kan se på artärsidan som betingas av arterioscleros. Den annorlunda
morfologin gör att de lämpar sig dåligt för ballongdilatation (PTA). Den bästa metoden är att operera med
lokal rekonstruktion, oftast med venpatch eller en kort
by pass. Då stenosen ligger centralt, det vill säga inne i
thorax är dock PTA förstahandsmetod och måste då
göras med högtrycksballonger och ofta kompletteras av
stent. Man måste också vara beredd att göra om detta
då durationen inte alls motsvarar PTA på artärsidan.

Litteraturgenomgång
av fistlarna visar att patency, alltså öppetstående fistlar
efter ett år, är liknande i basilica- och cephalicafistlarna mellan 70 % och 85 %, medan det finns en större
variation vad gäller graftfistlar angivet, mellan 36 %
och 84 %. En tydligare skillnad är i infektionsfrekvens
där nativa fistlar har en frekvens på 2 % och graft på 11
%. Risken för trombos är fyrdubblad i en graftfistel jämfört med de nativa. Ett visst problem med överarmsfistlarna är att det tar längre tid för fistlarna att bli mogna
att använda för dialys. En graftfistel går att använda
redan efter två veckor medan basilicafisteln ofta tar mer
än två månader och cephalicafisteln kanske ytterligare
en månads tid. Dock med noggrann planering får man
med de nativa fistlarna en bra dialysväg med höga flöden, infektionsresistens och med få komplikationer. En
fisteltyp som tilltalar accesskirurgen då det innebär betydligt mindre arbete, på grund av komplikationer på
jourtid.
Kirurgchef Becke Lundqvist,
Centralsjukhuset i Karlstad

Manusstopp för Dialäsen nr 4/2002
är den 1 oktober. Tidningen utkommer i slutet av november. Sänd din artikel skriven i
Word 2000 till: pia.dialasen@telia.com.
Komplettera gärna med vanliga pappersfotografier som sänds separat per post. Ev
digitala bilder bör vara högupplösta i minst
300 dpi.
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O

rdförande i Njursjukas Förening i Västsverige som
tillika varit president för samtliga tre nationella
njurkonferenser, Birgitta Månsson hälsade de cirka 250
deltagarna välkomna. Hon påpekade vikten av att sprida kunskap om njursjukdomsutvecklingen till såväl
patienter, anhöriga som till sjukvårdspersonal. Hon
hoppades att andelen sjukvårdspersonal skulle fortsatt
vara hög även vid kommande nationella njurkonferenser. Ökad kunskap hos patienterna är en förutsättning
för att man skall kunna öka vårdkvalitet och begära
ökade resurser. Hon påpekade också vikten av att patientnära problem lyfts fram, så att personalen får ökad
förståelse för de speciella problem som patienten upplever i en situation där man klart upplever sig i underläge gentemot sjukvården. Detta grundas delvis på informationsbrist. Hon hoppades att programmet är tillräckligt omväxlande för att belysa en rad situationer
både ur patientperspektiv och ur sjukvårdsperspektiv.
Det ökande antalet deltagare talar starkt för att det finns
ett behov av att kunna mötas och få möjlighet att diskutera problem av vidare slag än enbart sjukvårdsmässiga.

Ansvar, etik och makt
Som förste föredragshållare höll fil dr Håkan Thorsén
en betraktelse under rubriken: Livslust trots lidande.
Han diskuterade om sambandet mellan ansvar, etik och
makt där moral utgör hur man faktiskt handlar. Makten kan liknas vid ett sorts handlingsutrymme, där det
subjektiva handlingsutrymmet ofta innebär att man tror
att man själv klarar av mycket mer än vad som objektivt är möjligt. Om man inte kan förändra verkligheten
så måste man med stöd av andra försöka förändra sitt
förhållningssätt till verkligheten. Maktbegreppet har
olika innebörd. Faktamakt innebär till exempel att personalen har faktakunskaper som den beroende saknar.
Den formella makten är kopplad till yrkesrollen. I övrigt kan man tala om nätverksmakt, det vill säga att
personen ifråga har ett socialt eller professionellt nätverk som man kan vända sig till vid problem av olika
slag.
Lidandet har många dimensioner, såväl fysiskt som
psykiskt som båda kan bidra till ett socialt lidande. Detta innebär att man riskerar att ”utmarginaliseras”. Om
livet är en plåga gäller det att försöka omvandla lidandet till ett projekt framåt, som skapar en mening med
lidandet. Livslusten i sig är beroende av den rad olika
förhållanden och etiska begreppsvärden. Livslusten är
bland annat beroende av vilka förväntningar man har,
hur man beter sig i den givna situationen, hur stor ”makt”
man har och den intensitet man har möjlighet att utveckla
i livet. Att förändra ett lidande till något positivt kan
inte ske generellt, utan måste bearbetas individuellt. Utgångspunkten är att man måste förstå en patients handlingar mot bakgrund av personens egen föreställningsvärd.
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Överläkare Staffan Schön berättade hur njursjukvården hade utvecklats under den sista 10-årsperioden. Han
konstaterade att antalet patienter i dialys har fördubblats på 10 år till dagens ungefär 3 000 dialyserande.
Samtidigt kunde man konstatera att medelåldern för
dialyspatienterna under samma tid hade ökat från 52
till 56 år. Idag befinner sig 6 500 patienter med fungerande njurtransplantat eller i dialysbehandling. Antalet
nyinsjuknade individer per miljon invånare yngre än
65 år, har i stort sett varit konstant under senare år medan antalet individer över 65 år har ökat. Det positiva i
hans föredrag var att man kan visa att risken att dö efter
start i dialys successivt har minskat med genomsnittligt 1,8 procent per år. Han diskuterade också behandlingsmöjligheter för att förhindra utveckling till aktiv
uremivård, exempelvis tidigt utnyttjande av blodtrycksmedicineringen vid diabetessjukdom. Han propagerade för ett ökat antal levande njurdonatorer då antalet
transplantationer har visat en tendens att stagnera under åren. Skillnaderna mellan inställningen till levande
donationer vid njurtransplantation skiljer sig avsevärt
mellan olika länder. Norge har en mycket hög andel
givare medan man i Finland i stort sett inte genomför
någon levande donatorsoperation.

Tätare dialysbehandling
Docent Jarl Ahlmén berättade därefter om ”daglig dialys” som definierades som fem eller fler korta dialyser
under dagtid alternativt upptill åtta timmars dialys fem
eller fler nätter per vecka. Principen med tätare dialysbehandling än dagens tre dialyser etablerades redan
1967 (De Palma). Trots de mycket positiva resultaten
man fick fram vid dessa första dialysbehandlingar fick
man lägga ner projektet av ekonomiska skäl efter tre år.
För närvarande utvecklas den dagliga dialystekniken
på flera håll i världen, men ännu är inte mer än cirka
300 patienter beskrivna i daglig dialys i olika medicinska publikationer. Enstaka patienter finns också i
Sverige.
Effekten av daglig dialys avspeglas i en bättre blodtryckskontroll med minskat antal antihypertensiva
mediciner, bättre blodvärden och minskat Erythropoietin-behov, förbättrad aptit och i stort sett en normalisering av en rad hormonrubbningar som den kroniska
uremin för med sig i kroppen. Man har likaledes visat
att antalet vårdtillfällen på sjukhus har minskat. Man
har inte heller kunnat påvisa att det dagliga utnyttjandet av AV-fistel/graft innebär fler komplikationer, än
de rutinmässiga tre dialyserna per vecka. Den maskin
som för närvarande är helt byggd för daglig dialys
(AKSYS), har godkänts av FDA i slutet av mars 2002.
Tidsåtgången för genomförandet av dialys med start
och avslutning för en tvåtimmars behandling, tar 2 timmar och 10 minuter, med denna utrustning som kan
jämföras med en tidsåtgång på 3,5 timme med utnyttjande av vanlig dialysteknik under samma behandlings-
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tid. Tekniken daglig dialys erbjuder en möjlighet till
optimal dialysbehandling i högre grad än den ”adekvata” dialysbehandling som vi utnyttjar idag. ”Adekvat”
innebär minsta möjliga dialysdos som inte ökar patientens sjuklighet och dödlighet efter en rutinmässig dialysbehandling.

Adekvat nutrition vid PD
Docent Olle Heimbürger sammanfattade dagens kunskaper om peritonealdialys och nutrition. Undernäring
är ett mycket svårt problem och förekommer i hög grad
såväl hos peritoneal-dialys- som hemodialyspatienter.
För diagnosen är det viktigaste klinisk undersökning,
uppträdande av viktförlust och en rad olika biokemiska
parametrar, som man kan mäta som stöd för nutritionstillståndet. En kontinuerlig uppföljning med kroppssammansättnings-bestämningar med exempelvis Dexateknik, alternativt andra tekniker, kan användas för att
mäta nutritionsförändringar. En undernäring kan ta flera år att vända på med gott närings-tillskott. Förutom
uremi påverkas nutritionstillståndet av en rad olika sjukdomar som hjärt-/kärl-sjukdomar, inflammation, infektion, hjärtsvikt mm. Vid peritonealdialys är det viktigt
att motverka en katabol situation, där också proteinförlusten i dialysvätskan under behandlingen har inverkan.
Peritonealdialyssystemens biokompatibilitet liksom dialysvätskornas samman-sättning påverkar också nutritionen. Med en adekvat nutrition vid peritonealdialys
rekommenderas ett intag av 1,2 gram äggvita/kg kroppsvikt, per dag, samtidigt som energibehovet måste täckas genom ett tillskott av 35 kalorier/kg/dygn. Energibehovet bör innehålla cirka 35 procent fett, där andelen
omättat fett har stor betydelse. En teknik att mäta en
individs nutritionstillstånd som har fått stor spridning,
är att utnyttja ett så kallat subjektivt globalt nutritionsskattningssystem (SCA).
En nyhet i nutritionssammanhang föredrogs av dietist Gun-Britt Fhager som talade om ”Rapsy mjölk”.
Detta matlagningspulver som innehåller rapsolja, maltodrexin, stärkelse och citronsyra, kan spetsat med en
liten mängd grädde användas tillsammans med vatten
på helt samma sätt som mjölk. Det underlättar då matlagningen i situationer där exempelvis protein-reducerad kost ordineras. Hon pratade också om vikten av att
endast öka patients kostintag långsamt mot bakgrund
av att man kan ha stora svårigheter att till och med äta
en smörgås från början.
Docent Lars Mjörnstedt förklarade på ett klart och
enkelt sätt vad histokompatibilitets-antigener och HLAantikroppar hade för betydelse vid njurtransplantation.
Vävnadstypningen innebär att man klarlägger antigenförekomsten inom HLA-A HLA-A och HLA-Dr. Ju
närmare släkt man är desto bättre överensstämmelse har
man med HLA-antigenen vid en njurtransplantation, och
ju bättre resultat på lång sikt får man ju högre överensstämmelsen är. Detta förklarar således varför transplan-
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tation mellan levande släktingar är klart överlägsen annan typ av njurtransplantation. Dagens nya immunosuppressiva preparat har i viss mån minskat betydelsen
av HLA-antigensskillnader mellan mottagare och givare. HLA-anti-kroppar kan uppkomma efter blodtransfusioner, efter graviditet och efter genomgången transplantation. Om man skulle genomföra en transplantation på
patienter med omfattande HLA-antikroppar, skulle man
få en omedelbar avstötning av ett transplantat. Detta kan
man prova på laboratorium före en transplantation så att
denna situation inte uppkommer. Man försöker klarlägga varje individs antikroppar genom att jämföra med en
normalbefolkning och har man multispecifika antikroppar mot en rad olika HLA-antigener är det självklart att
det tar längre tid att hitta en njure som passar just till
den individen. Man kan se på väntelistan hur antikroppsförekomsten varierar. Om väntetiden på väntelistan är
mellan ett och tre år har cirka 20 procent av patienterna
HLA-antikroppar. De som har väntat mer än tre år på
vänte-listan har mer än 80 procent så kallade HLA-antikroppar. Man har försökt att avlägsna dessa HLA-antikroppar på olika sätt, med något varierande resultat. Intressant i sammanhanget är att en levertransplantation
kan genomföras även hos individer som har HLA-antikroppar utan att man får någon akut avstötning. I litteraturen finns beskrivet flera fall där man har genomfört
lever- och njurtransplantation samtidigt utan att få en
avstötning av njuren trots förekomst av HLA-antikroppar hos mottagaren. Mot bakgrund av detta satte man in
en lever på en patient med multipla antikroppar och kunde då se att efter operationen försvann antikropparna ur
patientens blod och en efterföljande njurtransplantation
kunde genomföras utan att njuren avstöttes. Detta är ett
forskningsprojekt och endast ett fåtal individer har hittills opererats, men utvecklingen är spännande. Någon
direkt förklaring till varför antikropparna försvinner efter levertransplantation har man inte, även om teorierna
är många. Utvecklingen i Göteborg har givit som resultat att man sätter in en liten bit av en lever som då är
tänkt att ta hand om antikropparna hos mottagaren, och
därefter genomförs en njurtransplantation. Av tre opererade patienter har två varit mycket lyckosamma hittills.
Därefter följde två föredrag om njurdonation dels av
Inger Hallén, diakon, som på ett förnämligt sätt redovisade egna erfarenheter som njurdonator och dels av
Annette Lennerling, specialistsjuksköterska, som har
gjort en undersökning över levande njurdonatorers tankar före och efter en njurdonation.
Docent Lars Wramner talade om cytokinpolymorfism.
Varje individ har ungefär 100 000 gener. Förhoppningsvis kan man med cytokinteknik styra den idag ospecifika immunosuppressiva behandlingen efter en njurtransplantation, för att man skall erhålla en längre trans

33

Tredje Nationella Njurkonferensen Göteborg 13 april 2002

plantatöverlevnad. Samtidigt kan man justera hur stor
mängd av den medicinering som en individ skall behandlas med för att få bästa långtidsresultat.
Med dr Ann-Marie Wennberg berättade om fotodynamisk terapi i behandling av hudtumörer.

Xenotransplantation
Årets Gelinföreläsning till minne av professor Lars-Erik
Gelin hölls av docent Jan Holgersson från Karolinska
institutet, och han pratade om Xenotransplantation.
Drivkraften är naturligtvis bristen på organ för transplantation. Xenotransplantation innebär alltså en transplantation mellan främmande arter. Transplantationen
behöver inte innebära hela organ utan kan utnyttjas även
för celltransplantationer där man redan idag har utnyttjat ö-celler för insulinproduktion från bukspottkörteln
och nervceller som är dopaminproducerande vid exempelvis Parkinsons sjukdom. Redan i början av förra århundradet opererade man njurar och hjärtan från apa,
men fick då mycket kraftig avstötning. Skälen för att
välja gris som tänkbar organdonator istället för andra
djur, är dels medicinskt anatomiska, dels att man är
mindre rädd för mikrobiell spridning från gris än från
apa, dels tekniskt troligen enklare, dels är det etiskt
lättare att acceptera organ från gris som redan är köttproducent och dels är grisen billig att föda upp. Problemen med Xenotransplantation är dels immunologiska,
det är etiskt kontroversiellt och smittrisken föreligger.
Bland de immunologiska reaktionerna är den hyperakuta avstötning som inträffar inom några minuter,
samt den akuta cellulära som inträffar i allmänhet inom
en vecka efter genomförd transplantation. Den hyperakuta rejektionen innebär att antikroppar i en människas blod binds mot grisens kärlendotelstrukturer så
att komplement bildas och ger vävnadsskada, som i sin
tur leder till att cirkulationen i ett organ upphör. Den
sockerstruktur i grisens kärlendotelceller som fångar
upp antikropparna försöker man alltså motverka. Detta
kan genomföras genom att man försöker ta bort antikropparna. Det gör man antingen via plasmaferes eller
via en kolonn med sockerstrukturen uppkopplad som
således fångar upp antikroppen i form av en absorption.
En annan teknik är att hämma komplementet genom
att man humaniserar en gris, det vill säga tillsätter en
human gen till grisen som producerar ett äggvite-ämne,
som sedan kan ta hand om komplementet. Den tredje
tekniken är således att producera en gris som saknar
den aktuella sockerstrukturen. Denna genmodifierade
gris framställs genom att man överför kärnan från en
vuxen gris som saknar den gen som ger den aktuella
sockerstrukturen och tillsätter genen i en äggcell. När
den har vuxit ger det en gris som ser ut som en vanlig
gris, men saknar den ifrågasatta sockerstrukturen och
således antigenet för att fånga in antikroppar. Detta inne34
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bär att man förhindrar den hyperakuta rejektionen så
att exempelvis njure kan överleva i upptill tre månader. Forskningen innebär sedan att försöka förhindra
den cellulära rejektionen där troligen också att antikroppar är inblandade, men där framför allt lymfocyter förstör ett transplantat. Försök att hämma ökningen av denna lymfocyt har gjorts genom att exempelvis
avlägsna mjälten eller ge blockerande antikroppar mot
avstötning.
Den akuta cellulära rejektionen kan också motverkas genom utveckling av nya immunhämmande läkemedel. Under de första försöken som har gjorts att överföra celler från gris till människa, gjordes av professor
C-G Groth i början på 90-talet, där 10 patienter fick öceller från gris injicerade i vena porta till levern. Man
kunde se att i 4 av 10 fall började dessa grisceller producera insulin. I ett fall lades ö-cellerna under njurkapseln vid en samtidig njurtransplantation och man
kunde visa efter 21 dagar att griscellerna verkligen
producerade insulin. Cellerna kom från grisfoster, det
vill säga omogna celler, som sedan fick mogna hos
människa. Den längsta påvisade insulinproduktionen
var upptill 400 dagar efter transplantation.

Mikrobiell smitta
Det återstår att visa grisnjurens fysiologi överensstämmer något så när med mänskliga funktionen, varför
man har genomfört grisnjureoperation till apa. Man
kunde då konstatera att apan dog av blodbrist då grisens Erythropoietinproduktion ”EPO” inte fungerade
på apans benmärg och det är således ett exempel på
skillnader i funktioner mellan olika arter som kräver
ytterligare studier. Största oron är dock mikrobiell
smitta vid organöverföring. Man vet idag att människa kan smittas från smittämnen som bärs på gris, varför i framtiden oerhört stränga rena förhållanden krävs
vid uppfödning av genmodifierad gris. Största riskerna är överföring av prioner av liknande slag som exempelvis åstadkom galna kosjukan. Detta är svårt att
undersöka, men nödvändigt att kontrollera innan en
transplantation kan genomföras. Den andra stora risken är att vi alla har endogena retrovirus som finns
hos alla arter. Vad som har åstadkommit stor oro var
att man i laboratorium kunde visa att grisens retrovirus kunde överleva i humana celler. Man är rädd för
att eventuellt nya sjukdomar kan uppträda. Ett väl uppbyggt kontrollsystem krävs således med en noggrant
genomförd riskvärdering innan klinisk Xenotransplantation kan komma ifråga. Forskningen går dock framåt, varför man troligen kan förvänta sig kliniska resultat och försök inom inte alltför avlägsen framtid.
Docent Jarl Ahlmén,
Njurmedicin, Skövde.
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Ledare

Framtidsmodellen
som borde gagna alla

D

en varma sommaren är förbi, skolan i full gång
och den ordinarie vardagslunken tillbaka. Rätt
skönt för oss vanemänniskor som vill veta vad som
händer och sker, med andra ord - för oss som gillar
rutiner. Det kan å andra sidan upplevas tråkigt för andra som vill ha mer ”happenings” runt omkring sig.
För er sistnämnda kan jag rekommendera ”Möteskalendern” i detta nummer. Där finns det mängder av
spännande uppslag för er inom professionen njurmedicin. Kongresser och seminarier för förkovring, idéer
och möjligheter att skapa nya kontakter. Så läs och
dröm - och gör det till verklighet! Sök stipendier, sponsring eller önska er resmöjligheter i arbetet, och se till
att motivera väl varför just du skall få den möjligheten. Senare kan du berika all personal på din arbetsplats med många nya intryck, kunskaper och nyheter
du fått tillgång till.
Den 1-2 oktober i Stockholm är det dags för Dialäsens Chefsdagar. Jag kan med glädje konstatera att 46
sjuksköterskor med chefsansvar inom njurmedicin i
Sverige, har anmält sig. Deltagarna är spridda över
landet och kommer alltifrån Sunderby sjukhus i Luleå/Boden till södra Sveriges Göteborg och Malmö. Min
förhoppning är att deltagarna under dagarna tar tillfället i akt och knyter kontakter och genom detta bildar nätverk. En önskan är också att Chefsdagarna blir
ett återkommande arrangemang då deltagarna får inspiration, arbetsglädje och stärks i sin yrkesroll som

chef. Förhoppningsvis kommer det att bli en
inspirerande årlig rutin!

D

et blåser vindar med begreppen hemhemodialys, självdialys och dagliga
dialyser. Läs mer om behandlingarna i detta
nummer då det kan vara framtidsmodellen,
och borde gagna alla. Patienter som själv kan
styra sin behandling mår ofta bättre, kan kanske arbeta eller har bättre möjlighet att umgås med familj och vänner. Samtidigt får personalen mer tid att ägna åt de svårast sjuka
och nyinsjuknade patienterna. Även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan det vara till vinning. Läs mer
i PARAD-projektet, Kongressen i Tampa och i Jarl
Ahlmens artikel om ”Tredje Nationella njurkonferensen”, där han bland annat skriver om tätare dialyser.

Pia Lundström
Foto: Rolf Andersson

Före sommaren blev jag uppringd och erbjuden att
utan kostnad få en hemsida för Dialäsen. Det var bara
att bestämma sig fort och slå till med ett –Ja tack! Så
förhoppningsvis är www.dialasen.com klar under senhösten, och då finns det möjlighet att läsa tidningen
även på nätet. Önskemål och tips för hemsidan tas tacksamt emot.
Pia Lundström,
Ansvarig utgivare.
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för Dialäsen nr 4/2002 är den 1 oktober. Tidningen
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Framsidan
Bo Jansson, ordförande
i RNj Smålands
regionen, sköter sin
egen dialysbehandling.
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