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Dialäsens
”Årets medarbetare
inom njurmedicin 2003”
Var med och nominera ”Årets medarbetare inom njurmedicin 2003”!
Priset är 5000 kronor och delas ut av Vingmed Svenska AB. Prisutdelningen kommer
att äga rum vid SNSF/SNF:s möte 2004 i Malmö, där vinnaren berättar om sitt arbete.
Resa, logi samt kongressavgiften bekostas av Vingmed Svenska AB
De personer som nomineras ska vara verksamma inom njurmedicin i Sverige.
Vi vill ha en skriftlig motivering varför just din kandidat förtjänar titeln
”Årets medarbetare”.
I juryn sitter:
Pia Lundström, Tidningen Dialäsen
Barbro Jansson, Vingmed Svenska AB
Elisabeth Fransson, Svensk Nefrologsjuksköterskeförening, SNSF
Anders Christensson, Svensk Njurmedicinsk förening, SNF
Gunnar Malmström, Svensk förening för medicinsk teknik och fysik-dialys, MTF-D
Skicka in din motivering senast den 8/12 2003 till:
Tidningen Dialäsen
Getabocksvägen 4
187 54 TÄBY
pia.dialasen@telia.com
Har du några frågor, kontakta: pia.dialasen@telia.com eller barbroj@vingmed.se.
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Låt din inställning till Donation bli känd

D

en fjärde oktober är det dags för den Europeiska Donationsdagen, ett initiativ av Europarådets expertkommitté för transplantationsfrågor.
Svenska värdar för denna dag är Landstingsförbundet,
socialstyrelsen och Livet som Gåva.

vid Sahlgrenska Akademin på Göteborgs
Universitet.
Jag är glad att kunna
knyta en person med
denna erfarenhet till
Målet för arrangemanget är att donationsfrågan upp- Dialäsens redaktion
märksammas, att få folk att tänka till, att möjliggöra - Välkommen Annette!
diskussioner i ämnet och att ta ställning. Och det
viktigaste av allt - att varje individs ställningstagande 60 % av allt beröm får
blir känt!
vi före tre års ålder
För att belysa dagens situation när det gäller dona- brukade min tidigare
tion och transplantation har Dialäsen valt att göra lärare Göran Adlén
ett temanummer i ämnet. Som information kommer säga. Nog är det väl
tidningen fortsättningsvis även att sändas till personal dags att fortsätta ge
inom transplantationsverksamheten; närmare bestämt beröm, även efter de
till medlemmar inom Svensk Transplantationsfören- första barnaåren? Alla
ing och som tidigare till de sjuksköterskor som arbetar människor behöver
med transplanterade patienter. Jag tycker att det är ibland höra att de gör
en naturlig koppling och breddning av läsekretsen, ett bra jobb för att orka
då njurmedicinsk personal och transplantationsper- och känna motivation
sonal tillsammans, när det är möjligt, arbetar för att i sitt arbete. Ett försök
få den njursjuka patienten transplanterad. Dialäsen på vägen är Dialäsens
når som tidigare även njurmedicinska klinikerna och Årets medarbetare inom Njurmedicin, som ni kan Pia Lundström
transplantationsklinikerna i hela Norden.
läsa mer om här på sidan bredvid. Tag tillfället i akt Foto: Rolf Andersson
att uppmärksamma en duktig kollega. Var med och
Som nytt redaktionellt stöd
nominera årets medarbetare före 8/12 – sätt igång
inom professionen transplantation kommer Annette
och skriv!
Lennerling att medverka i framtida utgivningar.
Annette, sjuksköterska sedan 1987, arbetade de förLäs mer om organdonation på
sta fem åren på njurmedicinsk klinik och är sedan
• www.if.se/organdonation
www.sos.se
1992 verksam på Enheten för transplantation och Pia Lundström
info@livetsomgava.nu • www.ettamneomlivet.nu
leverkirurgi på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Ansvarig utgivare
www.rnj.se • www.ceapir.org
Hon har en fil mag. i omvårdnad och är doktorand www.dialasen.com

Vårdpersonal inom transplantationsområdet
Utlysning av 2003 års

GELINSTIPENDIUM
30 000 kronor

Utdelas till en sökande och har till ändamål att stödja kompetensutveckling hos vårdpersonal som arbetar med
patienter som ska/eller har genomgått en organtransplantation. Bidraget ges i form av rese- och studiestipendier.
Sökande skall vara verksamma och bosatta i Sverige.
Ansökningsblankett kan laddas ned från stiftelsens hemsida www.gelinfonden.org eller rekvireras från:
Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond • Box 12053 • 402 41 GÖTEBORG
Tel. 031-365 98 16 • Fax. 031-14 70 41 • e-post: njvs@rnj.se • www.gelinfonden.org
Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 3 november 2003
Dialäsen 3/2003
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DONATION FRÅN AVLIDNA, EN KRITISK FRÅGA
FÖR TRANSPLANTATIONSVERKSAMHETEN
Sjunkande donationsfrekvens i Sverige. Donation från avlidna
är förutsättningen för den framgångsrika transplantationsverksamhet som idag bedrivs inom sjukvården. Tyvärr har antalet
organdonatorer i Sverige under 90-talet minskat med cirka 30 %.
Även i ett internationellt perspektiv är utvecklingen oroande
och donationsfrekvensen i Sverige är bland de lägre i Västeuropa. Den minskade donationsfrekvensen har säkert flera olika
orsaker. En viktig faktor är inställningen till donation i samhället. En annan kan vara förbättrade diagnostiska möjligheter, vilket innebär att patienter med dålig prognos tidigt kan
identifieras och då inte läggs i respirator. I vissa fall torde även
bristande resurser inom sjukvården, framför allt när det gäller
intensivvårdsplatser, också bidra till att potentiella donatorer
inte uppmärksammas.
Text av

Annika Tibell

verksamhetschef på
Transplantationskirurgiska kliniken,
Huddinge Universitetssjukhus.
Foto: Peter Kjellerås,©Aftonbladet
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I

den ideala situationen har individen själv tagit också begränsade. I samband med den nya transställning till donation under livet och meddelat plantationslagen genomförde Socialstyrelsen 1996
sin uppfattning. Vi har i Sverige tre likvärdiga sätt en informationskampanj. Ett relativt stort antal
att meddela sin uppfattning, antingen genom att svenskar anmälde sig då till Donationsregistret.
informera sina anhöriga, via donationskort eller ge- Idag är cirka 14 % av befolkningen registrerade där.
nom anmälan till Donationsregistret. I många fall är Sifoundersökningen 2001 visar dock att hela 64 %
dock den avlidnes uppfattning oklar. Enligt svensk inte kände till Donationsregistret, medan ytterligare
lag gäller då ett förmodat samtycke men de anhöriga 17 % kände till registret men inte visste hur man
har vetorätt. I praktiken ombeds då de anhöriga att anmäler sig. Vad gäller donationskortet är kunskapen
försöka uttolka den avlidnes vilja.
något bättre, men 35 % kände inte till kortet och
ytterligare 35 % kände till kortet men visste inte var
De flesta är positiva till donation men…
man hämtade det.
Flera attitydundersökningar visar att majoriteten av
svenskar är positiva till donation. Andelen positiva Sämst kunskap hos de yngsta och de äldsta
varierar mellan 65 och 85 %. I den undersökning Genomgående i undersökningen fanns de bästa
som givit den högsta siffran –gjord av Livet som Gåva* kunskaperna i åldersgruppen mellan 30 – 49 och
med hjälp av Sifo hösten 2001 – ställdes först frågor 50 – 64 år. Den dåliga kunskapen i den yngsta ålom inställningen till transplantation för att få män- dersgruppen, 15 - 29, kan sannolikt förklaras av att
niskor att tänka efter och sätta frågan om donation i dessa personer var så pass unga 1996 att man inte tog
sitt rätta sammanhang. Denna och andra undersök- del av Socialstyrelsens informationskampanj. Även
ningar visar dock att tyvärr har endast knappt hälften andra undersökningar har visat stora kunskapsbrister
av svenskarna meddelat sitt ställningstagande. Detta bland annat hos gymnasieelever. Livet som Gåva har
speglas också i svaret på frågan om man var beredd därför framställt ett utbildningspaket för gymnasieatt donera en anhörigs organ. Betydligt färre var be- skolan ”Ett ämne om livet” *. Detta innehåller bland
redda att donera en anhörigs organ jämfört med att annat en dramatiserad dokumentärfilm, faktamapp,
donera sina egna. När följdfrågan varför ställdes, var instuderingsfrågor och en interaktiv hemsida. ”Ett
det absolut vanligaste svaret att man var osäker på ämne om livet” presenterades i gymnasieskolan för
vad den anhörige hade velat.
ett drygt år sedan och har väckt stort gensvar hos
Kunskaperna om hur man gör sin vilja känd är många elever.
Dialäsen 3/2003
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Donatorer/milj. invånare i Europa 2002








Spanien
Österrike
Belgien
Frankrike
Italien
Finland
Norge









33,7
23,8
21,7
19,6
18,9
17,1
13,6

Nej till donation är vanligt
Transplantationsenheterna i Sverige har under ett par
år genomfört en inventering av samtliga dödsfall på
intensivvårdsavdelningar. Syftet har varit att dels
upptäcka om potentiella organdonatorer missas, dels
att utvärdera hur ofta donation verkligen kommer
till stånd. Av potentiella donatorer som identifierats
har cirka en tredjedel medicinska kontraindikationer
och hos resterande ges tillstånd till donation i cirka
hälften av fallen. I många fall där donation avböjs har
de anhöriga fått ta ställning å den avlidnes vägnar.

Storbritannien
Tyskland
Danmark
Nederländerna
Polen
Sverige
Schweiz

13,0
12,2
12,6
12,6
12,6
11,0
10,4

Som man frågar får man svar (?)
Ett gott omhändertagande av patient och anhörig
under sjukdomsförloppet är viktigt. Detta, liksom det
sätt som information ges om organdonation och frågan
om donation ställs på, påverkar ställningstagandet från
de anhörigas sida. Detta är visat i fler internationella
undersökningar från bland annat USA. Den höga
donationsfrekvensen i Spanien anses också till stor
del bero på att organdonation här handhas av särskilt
utbildade personer utplacerade på de olika sjukhusen.
Stockholm har under två år provat ett projekt med en
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särskilt utbildad sköterska vid Karolinska sjukhuset.
Denna sköterska, Maria Söderkvist, har dels ansvar
för att bygga upp goda rutiner vid organdonation,
dels deltar hon i vården och omhändertagandet av
en potentiell donator och dennes anhöriga. Maria
kan på så sätt stödja personalen genom att vara ett
resurstillskott men också genom sina specialkunskaper och sin trygghet i situationen. Hon deltar också
i samtalet med de anhöriga och kan, till skillnad från
den jourhavande läkare, stanna kvar hos de anhöriga
under hela förloppet. Maria har också uppföljande
kontakter med familjen efteråt. Utvärderingen av
projektet pågår, men slående är att benägenheten att
säga nej kraftigt påverkats av Marias deltagande. Vid
de potentiella donatorer där Maria inte varit delaktig
har donation avböjts i 33 % av fallen, medan endast
7 % avböjt när Maria deltagit i omvårdnaden.
Självklart måste vi acceptera att somliga personer inte
önskar donera sina organ. Men det är lika självklart
att ett sådant ställningstagande inte får bero på dålig
information eller dåligt omhändertagande under
donationsförloppet.

8

Det nationella Donationsprojektet
Landstingsförbundet inledde 2002 ett treårigt nationellt informationsarbete med det övergripande målet
att öka antalet genomförda transplantationer med
organ och vävnader från avlidna donatorer. Detta
ska uppnås genom att fler människor
1. tar aktiv ställning för att donera
2. meddelar sitt beslut till anhöriga
3. gör sitt ställningstagande tillgängligt för sjukvården
via Donationsregistret, med donationskort eller på
annat sätt
Det utåtriktade informationsarbetet planeras starta
under hösten 2003.
Europeiska Donationsdagen
Den Europeiska Donationsdagen är ett initiativ av
Europarådets expertkommitté för transplantationsfrågor. Sverige kommer att stå som värd för den femte
Europeiska Donationsdagen som äger rum den 4
oktober 2003. Svenska värdar för Donationsdagen är
Landstingsförbundet, Socialstyrelsen och Livet som
Gåva. Det nationella huvudprogrammet arrangeras
i Stockholm men parallella aktiviteter kommer att
anordnas på ett flertal platser i Sverige. Under Donationsdagen kommer bland annat en ekumenisk
gudstjänst att anordnas i Storkyrkan. Dessutom
Dialäsen 3/2003
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planeras aktiviteter på Sergels torg och i Kulturhuset. Här kommer vinnarna i en uppsatstävling för
gymnasieelever, baserad på informationsmaterialet
i ”Ett ämne om livet”, också att presenteras.

40

antal organdonatorer/milj. inv

En livsviktig fråga
Tillgången på organ är idag den begränsande faktorn
för transplantationsverksamheten. Vid njurtransplantation svarar donation från levande givare för drygt
en tredjedel av ingreppen. För de flesta patienter
som väntar på en transplantation är dock donation
från en avliden medmänniska en förutsättning för
behandlingen. Förhoppningsvis kommer de närmaste
årens informationsinsatser att öka förståelsen för organdonation och bidra till att en allt större del av
befolkningen också aktivt tar ställning för donation.
Parallellt är det viktigt att resurserna för ett professionellt och gott omhändertagandet av organdonatorn
och dennes familj i sjukvården utvecklas vidare.
*Livet som Gåva är en nationell samverkansgrupp
med målsättningen att i Sverige öka kunskapen om
transplantation och donation.
www.livetsomgava.nu
www.ettamneomlivet.nu

Avlidna organdonatorer årligen
i Sverige och Spanien
Sverige
Spanien
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Referensgruppen i Njurmedicin
Informationsmaterial för patienter

”Bra mat efter Njurtransplantation”
Den nya broschyren och de tidigare broschyrerna om Bra mat vid dialys (10:- styck)
kan beställas från någon av följande personer:
Eva Jansson, Umeå, e-post: eva.jansson.us@vll.se
Helena Simonsson, Hässleholm, e-post: helena.simonsson@skane.se
Gunilla Uddebom, Göteborg, e-post: gunilla.uddebom@vregion.se
Ange faxnummer när du skickar e-post så får du en beställningslista via fax.

Välkommen med din beställning!
Dialäsen 3/2003
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AUXILLÄR LEVERTRANSPLANTATION

KOMBINERAD LEVER- OCH NJURTRANSPLANTATION
FÖRHINDRAR AVSTÖTNING HOS PATIENTER MED
ANTIKROPPAR
Vid förekomst av antikroppar mot givarens vävnad – s.k. HLA-antikroppar – kan dessa orsaka
avstötning av ett normalt njurtransplantat. Avstötningen är dessutom ibland av s.k. hyperakut
typ, d v s avstötningen sker kraftfullt och snabbt.
Många patienter på väntelistan som väntar på
ett njurtransplantat världen över har antikroppar
och får vänta länge innan man hittar en passande njure. Mycket forskning och många nya
behandlingsmetoder har prövats för att försöka
hjälpa dessa patienter. Man har bl. a försökt
att ta bort antikroppar genom att rena blodet
med plasmaferes och andra typer av filter innan transplantationen. Ofta har man
kombinerat denna behandling med mycket starka immunhämmande läkemedel.
Trots detta är tyvärr resultaten efter dessa försök nedslående.

Tack vare en kombinerad lever- och njurtransplantation har idag Agneta Laudon en normal njurfunktion.
Donator är hennes bror Anders Truedsson. Operationen, som är den första i sitt slag i världen, utfördes 2003- 05-26
och lyckades alldeles utmärkt. Fotograf: Johan Främst© Kamerareportage.

Text av

Michael Olausson

Professor och Verksamhetschef.
Verksamhetsområde
Kirurgi och Transplantation,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Göteborg.

A

lla patienter som sätts på väntelista för njurtransplantation testas mot en panel med patienter som
ska representera befolkningen. Har man antikroppar
får man detta uttryckt i en procentsats mot panelen.
Man talar om PRA-positivitet och menar då procent
antikroppar mot panelen. (Panel Reactive Antibodies).
En del patienter kan ha antikroppar mot mer än 90
procent av befolkningen. Detta innebär förstås att
det kommer att ta lång tid innan en lämplig njure
hittats.

tion påverkade också leverfunktionen och till slut
hade patienten kort tid kvar att leva p.g.a. en dålig
lever. Vi beslutade att acceptera patienten för en
kombinerad lever- och njurtransplantation. Operationen utfördes och i samband med ingreppet mättes
nivåerna av antikroppar. Levertransplantatet sattes in
först. Levern fick tillbaka blodcirkulationen och en
timme därefter fann vi att antikropparna försvunnit
helt från blodbanan. Den efterföljande njurtransplantationen gick utan några problem och patienten
har ännu idag fortsatt god lever- och njurfunktion,
Levertransplantat rejekterar sällan hyperakut även vid mer än fem år efter ingreppet.
närvaro av antikroppar mot givaren. Vid en njurtransp- Denna operation efterföljdes av två liknande translantation gör man en korstest innan transplantationen plantationer under det kommande året. Idén föddes
och är denna undersökning positiv avstår man från då att använda en del av givarens lever och en njure
transplantationen. På många centra bryr man sig inte från samma givare. Frågan som vi var mest osäkra
om korstesten när man levertransplanterar. Denna på var om en liten del, d v s 20 procent av levern,
observation var upprinnelsen till de första transplanta- skulle vara tillräcklig för att få samma effekt som vid
tionerna med kombinerad lever och njure som gjordes transplantationerna med hel lever och njure.
i Göteborg och världen i avsikt att förbättra resultaten
för patienter med höga antikroppsnivåer i blodet.
öjligheten med att använda del av lever från en
givare finns utvecklad sedan ett antal år. TeknikJust kunskapen att det gick bra att levertransplan- en kallas auxiliär levertransplantation och innebär
tera patienter trots antikroppar gjorde att vi vågade att c:a 20 procent av den vänstra delen av levern
försöka transplantera en patient i dialys med höga opereras ut från givaren. Naturen har försett höger
antikroppsnivåer och som varit på väntelista för och vänster del av levern med lika uppsättningar av
njurtransplantation under många år. Patienten hade kärl och gallvägar. Genom att inspektera gränserna
njurtransplanterats flera gånger tidigare och fått en där detta går kan man ta ut en bit lever som väl ägnar
hepatit C-infektion under dialystiden. Denna infek-

M
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sig för transplantationsändamål. Samma del av levern handling. Flera av de första sju patienterna fick dock
används t ex vid levertransplantation till små barn problem med sen sårläkning och läckage av galla. Den
med vuxen givare. Inför planläggningen av opera- transplanterade leverbiten fick i några fall tas ut efter
tionen beslöt vi att samma del av levern som skulle 10 – 14 dagar p g a dessa komplikationer. Detta har
opereras ut från givaren skulle också opereras ut från dock inte påverkat njurfunktionen hos de patienter
mottagaren. Vi var också medvetna om att den del som fortfarande har fungerande njure. Vi tror därför
som opererades ut från mottagaren teoretiskt skulle att den transplanterade leverns effekt utövas under de
kunna användas till att levertransplantera ett barn. första dygnen eller första veckan. Vi har tolkat den
Detta förfarande kallas dominoförfarande.
sena sårläkningen och läckagen som att styrkan på
behandlingen har varit något för stark. Vi har därför
Leverbiten från givaren planerades senare att opereras modifierat behandlingsschemat och använder nu en
in på samma plats som där man tagit ut leverbiten mindre stark kombination som i det senaste fallet
från mottagaren. För att lösa problemet med gallav- verkar ha tolererats väl.
flödet från den nya transplanterade leverbiten var vi
tvungna att koppla en bit tarm upp till gallgången.
ör två månader sedan, en vecka in i maj månad,
Detta görs också rutinmässigt vid t ex levertransplanutfördes så det åttonde fallet. Denna transplantatation av små barn.
tion var unik såtillvida att det var första gången som vi
använde en bit lever och en njure från en och samma
en första patienten som senare transplantera- levande givare. Givaren, Anders, är bror till Agneta
des fördes upp på väntelistan och fick vänta som var mottagare. Agneta har tidigare transplanteganska lång tid. Patienten var en 46-årig man som rats men avstött sitt första transplantat. Anders, som
man njurtransplanterat tre gånger tidigare och som tidigare utretts för njurdonation, avböjdes som givare
varit i dialys under 27 år. I april 2001 kallades så p g a att Agneta hade antikroppar vilket omöjliggjorde
patienten för transplantation. Ett team opererade transplantation. Agneta fick nys om den nya tekniken
först ut leverbiten och njuren från givaren och där- vi provat i Göteborg och tog kontakt med oss och
efter följdes detta av operationen på mottagaren. undrade om inte detta kunde vara något för henne.
Organen kom från en avliden patient. Operationen Det hela resulterade i att Agneta kom till Göteborg
tog inalles 12 timmar. Operationen gick bra och för diskussion och vi tog då upp möjligheten till
patienten har ännu idag, två år efter ingreppet, väl transplantation med en liten bit lever från en levande
fungerande njur- och levertransplantat. Precis som givare. Anders var intresserad av att höra mer och
vid transplantationen av de första pilotfallen med hel fick även han komma till Göteborg för diskussion.
lever så försvann antikropparna i samband med recir- Utredningen var i sin ordning och planeringen för
kulationen av leverbiten. Resultaten från den första operation gjordes under senvåren.
patienten sporrade till att utföra flera operationer. Operationen, som är den första i sitt slag i världen,
Vid den första operationen försökte vi undvika vissa utfördes 2003-05-26 och lyckades alldeles utmärkt.
kombinationer av vävnadstyper men vid kommande Allt har fungerat enligt planerna och Agneta har nu
operationer gjordes inte detta utan första bästa givare en normal njurfunktion.
i rätt blodgrupp användes. I september 2001 utfördes
det andra ingreppet. Även detta ingrepp lyckades bra. Metoden ger nytt hopp om att kunna hjälpa andra
Extra roligt vid denna operation var att ett fyraårigt patienter med stora mängder antikroppar och som
barn kunde dra nytta av den leverbit som mottagaren därmed riskerar att få vänta länge i transplantationskön.
lämnade. Fram till helt nyligen har vi i Göteborg Just möjligheten att kunna använda levande givare från
utfört sju transplantationer med organ från avlidna t ex en nära vän eller en familjemedlem gör att tiden på
patienter. Fem av dessa sju patienter har fortfarande väntelista blir kortare. I många fall har säkert anhöriga
fungerande njurtransplantat. Två ingrepp lyckades utretts men den njursjuka patienten har befunnits
inte, sannolikt beroende på att njurarna inte startade ha antikroppar och därför har donationen avböjts.
genast p g a preservationsskador på njuren. De två Vi hoppas också att långtidsresultaten med denna
fall som inte fungerade visade dock inte några tecken behandlingsform ska bli bättre än de resultat som
på s.k. hyperakut avstötning.
finns vid operation av endast njure hos de patienter
Immunosuppressionen för de första sju patienterna som har mycket antikroppar. Svar på den frågan får
var specialkomponerad i avsikt att ha en starkare be- vi först om 5 – 10 år.
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UR EN TRANSPLANTATIONSKOORDINATORS
HORISONT
Som så många gånger tidigare, under mina 11 år som Transplantationskoordinator på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, sitter jag
i det lilla planet på väg hem med organ som vi har omhändertagit.
Vi som arbetat i natt, är två kirurger ifrån njur- och leverteamet, två
thoraxkirurger, en thoraxanestesiolog, en sjuksköterska från vardera
operationsavdelningen och jag själv.

N

atten har varit lång jag thoraxgänget landade i rätt tid, ack så viktigt med
började koordinera dona- tanke på den korta ischemitid vi har på hjärtat. Fyra
tionen igår kl.14.30 och nu timmar från det att hjärtat är uttaget till dess att det
närmar sig klockan 06.00. Vi har är insytt i den nya mottagaren.
omhändertagit två njurar, levern,
pankreas, hjärtat och två lungor. Rent samordningsmässigt
Donatorn var en ung man mitt fungerar det så att vi flyger i två plan av praktiska
i livet som dog till följd av en skäl, thorax teamet kommer sist och går först, med
intracerebral blödning, sorgsamt, tanke just på ischemitiderna. Vi på lever och njursidan
Annika Wolfbrandt, Transplantationskoordinator
vi känner oss berörda av mannens har bättre med tid, så vi hinner avsluta donatioöde och känner med familjen. Jag skjuter ifrån mig dom nen i lugn och ro innan vi far hem. Vi är gäster på
tunga tankarna, tänker på vad min gode vän Daniel donatorssjukhuset, intensivvårds-, operations- och
Brattgård, präst och etiker alltid påminner om ”ingen anestesipersonalen hjälper oss efter bästa förmåga
dör för någon annans skull”. Ur denna tragiska hän- och utan deras insatser hade denna verksamhet inte
Text av
delse kommer nu sju medmänniskor att bli trans- kunnat bedrivas.
Annika Wolfbrandt
planterade med hopp om ett fortsatt liv och bättre När vi landar håller dom som bäst på att sy in hjärtat
Transplantationskoordinator,
Enheten för
livskvalitet. Känner stor beundran för donatorns och har påbörjat lungtransplantationerna.
Transplantation och Leverkirurgi,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
familj, dom visste inte om mannens inställning till Leverkirurgerna väntar hemma och tiden är satt för
Göteborg.
donation, ämnet hade aldrig berörts. Som så många start av levertransplantationen och njurtransplantaandra tänkte dom, ”det händer inte oss”. Detta till tionerna. Mottagarna till organen ringde jag in vid
trots, hade de sinnesnärvaro att säga ja till donation, femtiden igår. Det är kanske den angenämaste uppgifdom var övertygade om att mannen hade velat detta, ten, alla reagerar förståligt olika men dom har en sak
och dom såg en tröst i att organen kunde användas till gemensamt och det är glädjen över att nu få chansen,
andra svårt sjuka människor. Ånyo slås jag av vikten för många till fortsatt liv och ännu fler till avsevärt
och riktigheten att prata om detta stora ämne, att själv förbättrad livskvalitet. Den ena njurpatienten hade
ta ställning i frågan och inte lämna över, ett för dom väntat i nästan 3 år. Hjärtmottagaren var mycket illa
flesta svårt beslut till de efterlevande. Det får mig att däran i dilaterad cardiomyopati, så detta blev hennes
fundera på detta med kommunikation, varför pratar chans till fortsatt liv. Dom allra flesta hjärtpatienter
vi inte om donation hemma, är vi från proffesionen har en förväntad överlevnad på mindre en ett år utan
för dåliga på att nå ut med informationen eller är det transplantation.
helt enkelt så att ämnet är för tungt och svårt att ta till Jag ringer in till kirurgoperation och efterhör att
sig. Jag måste tänka på min egen död för att kunna ta tiden när leverpatienten skall vara där stämmer.
ställning och därför låter jag bli, och skjuter jag det Anestesi och operation personalen behöver ca 2
timmar i förberedelsetid innan leverkirurgerna får
ifrån mig kanske det aldrig händer.
börja transplantera. Den ena njurtransplantationen
En efter en börjar vakna till i planet
skall påbörjas samtidigt.
vi skall strax landa, en del av oss har utvecklat en Allt är klart, det känns skönt. Alarmeringscentralen
fulminant flygrädsla, receptet mot det är att plocka hämtar oss på Säve flygplats, vi tackar piloterna för
fram dom gamla historierna som saltats med åren. natten och påbörjar resan in till sjukhuset. Ännu en
Om måsar i propellern, snöstormen då vi landade donationsresa närmar sig slutet. En resa som för oss i
på ett hjul och förstås Jonny Norrbys klassiker om uttagsteamet är vardag, men som vi dessvärre tenderar
Armstrong och hans låga puls vid månlandningen ältas, att göra alltför sällan med tanke på den sviktande
vi skrattar gott. Jag kollar av tiderna med piloten, att organtillgången.
12
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Vi har i Sahlgrenska Universitetssjukhusets
upptagningsområde 40 intensivvårdsavdelningar
fördelade på 34 sjukhus. På dessa intensivvårdsavdelningar identifieras och vårdas möjliga organdonatorer. Förutsättningen för optimal organtillgång är
ju att varje möjlig donator identifieras, att man ger
den avlidne personen och närstående möjlighet att få
den avlidnes vilja identifierad. Möjlighet att få lov att
donera sina organ och vävnader efter sin död. Känner
vi i familjen till varandras önskemål i frågan, ja då
ökar förstås möjligheten till att donation kommer att
genomföras. Om den avlidne personen inte har uttryckt sin vilja på något vis, då utgår förvisso sjukvården
ifrån att du är positiv till donation men närstående har
veto rätt. I dessa oklara situationer använder ca. 50%
av de närstående sitt veto och förbjuder donation. Eftersom dessa personer inte meddelat sin vilja, föreligger en
risk att många av dom önskat donera sina organ men
de närstående säger nej i en pressad situation.
Jag menar att i just den gruppen där man själv inte
meddelat sin vilja, och närstående säger nej, så är det
i en del fall ett oreflekterade nej som bygger på rädsla
att fatta fel beslut, vad ville egentligen min man osv.
De närstående befinner sig i chock och kan inte fatta
att det ofattbara har inträffat, att då dessutom ta ett
beslut om något som man kanske aldrig har pratat om
är för de flesta väldigt svårt i den akuta stunden.
En donation innebär
att donationsoperationen enligt lag måste påbörjas

inom 24 timmar från att personen är dödförklarad,
om inte synnerliga skäl föreligger. Det leder till att
dom närstående inte kan åka hem och fundera och
komma tillbaka dagen efter, utan ett visst tidstempo
föreligger.
Det vilar en stor uppgift på den ansvarige intensivvårdsdoktorn att väcka frågan om donation. Donation
är en rättighet och en möjlighet som de närstående
måste få överväga den avlidnes vilja, om den inte
finns dokumenterad på något vis.
Att själv fatta beslut och meddela sina närstående är
en gest av hänsyn och omsorg till de sina, men det
underlättar också betydligt för ansvarig läkare och
personal att veta att denna person vill donera sina
organ, att det är ett aktivt fattat beslut som vederbörande tagit i livet. Vi söker alltid i donationsregistret
på varje avliden möjlig donator för att säkerställa att
en viljeyttring respekteras
Min egen erfarenhet är att donationsfrekvensen på
respektive donatorssjukhus hänger tätt samman med
om det finns en intresserad och initierad läkare på
kliniken, vilket tyvärr innebär att donationsverksamheten är personberoende.
Behovet av transplantation i de olika organgrupperna
är konstant stort och tillgången på organ möter ej
denna efterfrågan.
Donation är en förutsättning för Transplantation
och kommer så att förbli.
Mitt jourdygn är över för denna gången………….

EPOETIN

YTTERLIGARE FÖRBÄTTRING AV
ANEMIBEHANDLING HOS DIALYSPATIENTER
Text av

Björn Wikström

Docent, överläkare
Njurmedicinska kliniken,
Akademiska Sjukhuset i Uppsala

Individanpassade behandlingsregimer med intravenös administration av epoetin leder till förbättrad livskvalitet och överlevnad1 hos hemodialyspatienter, enligt nya rön i anemibehandling
som presenterades på ett satellitsymposium vid World Congress
of Nephrology (WCN), Berlin juni 2003.

att en dosreduktion kunde uppnås. Under senare år har man dock
kunnat visa att dosskillnaderna mellan subkutan och intravenös
epoetin är små om patienterna får adekvat järn-substitution3,4,5 och
det är också ställt utom all tvivel att intravenös tillförsel har många
patientfördelar och ger en bättre compliance.

Satellitsymposiet som var rubricerat, “Öppna dörrarna för en bättre
anemi behandling hos hemodialyspatienter,”2 tillhandahöll en
överblick av optimala tillvägagångssätt för att förbättra anemibehandlingen hos hemodialyspatienter. Tyngdpunkten på symposiet låg på frågan om optimal tillförsel av epoetin.

(Footnotes)
Levin, A. Nephrol Dial Transplant 2002, 17 Supplement 5, Pages 8-13: “The Relationship of Haemoglobin
Level and Survival: Direct or Indirect Effects?”.
2
The satellite symposium was supported by an educational grant from Ortho Biotech, a division of
Janssen-Cilag.
3
G. De Schoenmakere, N. Lameire, et al. The haematopoietic effect of recombinant human erythropoietin
in haemodialysis is independent of the mode of administration (i.v. or s.c.). Nephrol Dial Transplant 13(7):
1770-1775, 1998
4
J.D. Jensen, J.K. Madsen, L.W. Jensen. Comparison of dose requirement, serum erythropoietin and blood
pressure following intravenous and subcutaneous erythropoietin treatment of dialysis patients. IV and SC
erythropoietin. European Journal of Clinical Pharmacology. 50(3):171-7, 1996
5
L. Fullerton, D. Bhattacharjee, S.D. Roe, M.J.D. Cassidy. Erythropoietin: Subcutaneous or intravenous
dosing? British Journal of Renal Medicine. Winter 2002/2003:17-19

De rapporter som kom förra året om utvecklingen av neutraliserande
antikroppar vid subkutan injektion av epoetin har lett till att man
nu i ökad omfattning åter använder sig av intravenös tillförsel hos
hemodialyspatienter. Epoetin var från början godkänd för intravenös behandling, men subkutan administration blev ändå allt populärare som administration på de flesta kliniker eftersom man trodde
14
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PÅ VÄG MOT FRAMTIDEN MED DIALYSEN I VÄRNAMO
Efter många år utan förändringar blåser det in nya vindar på medicinkliniken i
Värnamo. Hela organisationen ska granskas - av den egna personalen. Alla rutiner
ska ifrågasättas ur alla tänkbara synvinklar. Denna förändring kallas medicinklinikens
framtidsprojekt. På dialysavdelningen pågår det parallellt ett spännande arbetet med
att planera för den kommande nybyggnationen. Det är första gången sedan sjukhuset
byggdes på 70-talet som det nu blir en helt ny huskropp i södra delen av sjukhuset.

Text av

Personalen på Värnamo
dialysavdelning

V

ärnamo sjukhus är ett av landets största länsdels- ade att sex tappställen skulle räcka tillsammans med de
sjukhus med 274 vårdplatser. I upptagningsom- platser som finns på sjukhusen i Jönköping och Eksjö.
rådet, som sträcker sig över hela GGVV-området Idag står alla dialysavdelningar i länet inför en ökning
(Gislaved-Gnosjö-Vaggeryd-Värnamo) bor det av platser och Värnamo är först ut.
86 000 invånare. Sjukvårdsområdets vision är att primärvården och sjukhuset skall vara det självklara och Ny dialysavdelning
trygga valet för invånarna när de är i behov av hälso- Under 2002 har alla sjuksköterskor och läkare på
och sjukvård. Visionen ställer krav på oss som vård- dialysen varit på minst fyra studiebesök på andra dialysgivare och tillsammans med övrig verksamhet i Lands- enheter, för att hämta inspiration till den bästa
tinget i Jönköpings län arbetar vi med olika kvalitets- dialysavdelningen. Det har gjort att alla medarprojekt under rubriken Uppnå Perfektion.
betare har fått en chans att påverka nybyggnaVärnamo sjukhus startade dialysverksamheten 1996, den. Planeringsmötena har varit öppna för all personal
med sex tappställen. Från början fick 12 patienter be- så att allas idéer har tagits tillvara. Mest positiva intryck
handling tre gånger/vecka och verksamheten utöka- fick vi från Danderyd, där sängarnas placering var formdes under 1998 till 18 patienter. Prognosen 1996 vis- ad som en solfjäder med övervakningsenheten i mitt-

Fördelarna med
Fragmin vid hemodialys

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,
Box 501, 183 25 Täby.
Telefon 08-695 80 00.

• 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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en. Vår nya avdelning kommer att likna Danderyds
dialyssal och alla bäddar
kommer att ha utsikt genom
stora fönster. Eftersom den
nya enheten också kommer
att vara belägen i markplan får vi behålla närheten
till naturen. Detta tycker
både vi och patienterna är
viktigt. Dialysens placering
vid en av huvudentréerna
underlättar de täta taxiresorna till och från behandlingarna.

Värnamos dialyspersonal vid platsen där den nya dialysavdelning
skall byggas. De har ett spännande år framför sig och ser fram emot det
första spadtaget i höst!

Den nya dialysavdelningen
kommer att ha utrymme för
totalt 36 patienter och skall
utökas i etapper. Patientantalet kommer successivt att
öka under en tioårsperiod. I
första etappen kommer 24
patienter erbjudas dialysbehandling.

I våra gamla lokaler planerar vi för att starta PD-mottagning och även njurmottagning för predialytiker. Vi
vill också kunna erbjuda njurskola för att ge patienten en chans att påverka sin behandling och känna
trygghet. Vårt mål med den nya dialysavdelningen är
att ge en bra och säker omvårdnad där patienten sätts
i centrum.

Inom omvårdnadsdokumentationen arbetar vi enligt VIPS-modellen. Under våren 2003 granskades
samtliga journaler på avdelningen (med hjälp av
CATCHING-mallen) och våra dokumentationsansvariga sjuksköterskor försöker, tillsammans med
de övriga sjuksköterskorna, att hitta enkla förbättringar som skall leda till att alla känner lust att dokumentera och för att vi skall få en säker och god dokumentation.
Friskvård
Inom Värnamo sjukvårdsområde har vi den stora
förmånen att få utöva friskvård på arbetstid!
Målet med friskvården är att personalen ska bibehålla eller öka förutsättningarna att må bra men
också öka frisknärvaron, ge arbetsglädje och minska
sjukfrånvaron. Den som arbetar heltid har möjlighet
att utföra en timmas friskvård på arbetstid / vecka och
den som arbetar mindre än 50% en halvtimma / vecka.
Friskvården kan innebära tex. promenader, stavgång,
styrketräning, massage, avslappning, gympa osv. Inom
varje enhet finns utbildade friskvårdinspiratörer som
ska motivera medarbetarna. Vi på dialysen har tagit
detta på allvar och spelat in en träningsvideo som vi
försöker använda varje dag när patienterna är startade.
Av utrymmesskäl gympar vi i korridoren och det gläder
alltid någon.

Personalvård
För drygt två år sedan arbetade vi med medarbetarskap
tillsammans med en utomstående konsult. Det resulterade i interna och externa Spelregler. De interna spelreglerna är riktlinjer för hur vi som personal ska bete
Så här arbetar vi
oss mot varandra. Det kan låta banalt men det är ett
För närvarande har vi god bemanning på dialysen. sätt att diskutera olika värderingar, lösa problem och se
Nio sjukskötersketjänster, en vårdenhetschef och en möjligheter inom personalgruppen. Vi går igenom speltekniker. Vi har två njurläkare. Under ett arbetspass reglerna kontinuerligt varje vår och höst på vårt strategiär varje sjuksköterska behandlingsansvarig för två möte, samt vid medarbetarsamtal.
patienter. I mån av personal är en sjuksköterska De externa spelreglerna är vårt förhållningssätt gentefrikopplad och sköter kringarbetet. Vi försöker också mot patienterna och andra besökare. Vi skall tex. vara
att sätta av tid för olika kvalitetsarbeten.
”ambassadörer” för dialysen, vilket innebär att sprida
Som de flesta andra dialysavdelningar har även vi en positiv anda omkring vår verksamhet.
PAS/OAS systemet, där varje sjuksköterska är planeringsansvarig för minst två patienter.
Vi har under våren haft handledning för hela personalgruppen tillsammans med en handledare från QultVi har tjänstgöring var tredje lördag, och har önske- urum i Jönköping. Det har fallit väl ut, och vi har beschema i sex- eller tolv veckors perioder. Det gör att vill slutat att fortsätta till hösten men då i mindre grupper.
man tex. läsa en kvällskurs så kan man önska ledigt de
kvällarna och oftast går det att lösa.
Framtiden
Vi har ett spännande år framför oss och vi ser fram emot
Vi har flera olika ansvarsområden inom dialysen. det första spadtaget i höst. Det är en stor utmaning att
Nyligen bildades ett nutritionsteam där dietist, dialys- bygga nytt och att rekrytera personal till den växande
sjuksköterska, sjuksköterska från njuravdelningen samt avdelningen, men vi känner oss fulla av förhoppning
en medarbetare från kostavdelningen ingår. Målet för och entusiasm.
teamet är att skapa en enhetlig information och klara Med detta tackar vi för oss och skickar ”Budkaveln”
riktlinjer om kostens betydelse för dialyspatienten.
vidare till Karlshamn!
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FÖRBEREDELSE AV BARN INFÖR
UNDERSÖKNINGAR OCH BEHANDLINGAR
En sjukhusvistelse är oftast en svår och obehaglig upplevelse
för både barn och föräldrar. Både den främmande miljön och
oron för barnets sjukdom påverkar familjen. Barn har ett stort
behov av att få förstålig information, vilket kan hjälpa dem att
sortera verklighet och fantasi.(1,2)
Rädslan för det okända gör
informationen dess viktigare, då sjukhusvärlden, både
miljö, människor och teknisk apparatur, är främmande och kan te sig skrämmande. Att förbereda barn inför undersökningar och behandlingar är både önskvärt
och behövligt (3).

Den här informationsmetoden ska ge barnet kunskaper
om kommande händelser, uppmuntra barnet att uttrycka känslor och ängslan samt grundlägga förtroendet
mellan barnet och personalen på sjukhuset. Den ska
också ge barnet möjligheter till att känna på det material som ska användas under behandling och/eller
undersökning, låta barnet få leka och prova de olika
momenten på en docka (beroende på barnets ålder)
och ge barnet möjlighet att rekonstruera den givna
informationen.
Denna informationsmetod/leken är viktig för att den
som informerar ska få kunskap/kännedom om barnets
förståelse inför den kommande händelsen. Leken som
en metod att informera har utvecklats i USA och Kanada för ca 25 år sedan. Den har blivit översatt och
bearbetad för svenska förhållanden 1988 (7).

I Hälso- och sjukvårdslagen,
1982:763, 1996:934, anges
i § 2 att målet för all hälsooch sjukvård är en god hälsa,
och en vård på lika villkor för
Marie Edwinson Månsson
hela befolkningen. I denna
lag anges också olika krav som hälso- och sjukvården Förberedelse-/utbildningsprogrammen ska innehålla
ska uppfylla. Lagen säger vidare att varje patient har rätt några av eller alla dessa komponenter:
till
begriplig information inför olika undersökningar • En broschyr med information om undersökningen
Text av
och
behandlingar på sjukhus. Barnkonventionen (4)
eller behandlingen ska skickas hem eller ges vid
Marie Edwinson Månsson
Barnsjuksköterska, Dr. med vet.
säger
att
barn
ska
ha
rätt
att
vara
delaktiga
i
beslut
och
besök på sjukhuset i god tid innan själva ingreppet.
Institutionen för Omvårdnad,
Med Fak. Universitetet Lund.
för detta krävs kunskap om vad som ska hända.
Syftet är att hjälpa föräldrarna att börja förbereda
barnet hemma.
Sjuksköterskans roll
• En demonstration av hela ingreppet genomföres
Sjukvårdspersonal, särskilt de som arbetar närmast barn
av personal med hjälp av det material, t.ex. venflon,
och familj, såsom sjuksköterskorna, har ett ansvar att
narkosmask och sterila kläder, som skall användas
hjälpa barnet igenom de olika händelserna under
samt genom att låta barnet själv utföra åtgärden
sjukhusvistelsen (3,5). Sjuksköterskan som ansvarar för
på en docka. Detta samtidigt som personalen
barnet är själv utsatt för en dubbel utmaning, både att
genom barnets frågor kan få klarhet i att barnet
praktiskt hjälpa barnet igenom de olika procedurerna
har förstått.
samtidigt som hon pedagogiskt ska kunna förklara för • En fotopärm som med bilder beskriver ett barn
barn och föräldrar på ett förståeligt sätt (1,3,6).
som genomgår ingreppet.
Ett framgångsrikt förberedelse program baserar sig
Lekens beydelse
på tre komponenter, passion att lära ut, förmåga
När barn är på sjukhus, kan mycket av deras rädsla och till samarbete och en anpassning av programmet till
sätt att reagera inför nya situationer och upplevelser barnets och föräldrarnas behov (2,6,10). Flera studier
bearbetas genom leken. Med leken kan framför allt har påvisat positiva effekter av att förbereda barn inför
barn i förskoleåldern, tidig skolålder, få distans till den undersökningar och behandlingar, vilket resulterat i
nya situationen och på så sätt bättre klara av stress och mindre oroliga barn vars återhämtning går fortare och
smärtsamma upplevelser (3,6,7).
är mindre traumatiska (3,5,8,9).
När man ska informera/utbilda barn i olika åldrar kan
man använda sig av olika hjälpmedel som lek med dock- I en artikel av Kain et al. (11) påpekas det att ett föror, visa fotoalbum, genomföra rundvandring på olika en- beredelse program inte nödvändigtvis passar alla
heter som barnet ska besöka, läsa sagor eller överlämna barn utan programmet måste anpassas till barnets
broschyrer. Oftast finns föräldrarna med, som beroen- ålder, tidpunkten för förberedelsen i förhållande till
de på barnets ålder och deras beslut, endast bör lyss- själva behandlingen samt barnets tidigare erfarenheter
na medan barnet informeras och utbildas. Föräldrarna av sjukvården.
får ändå samma information/utbildning som barnet.
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I en jämförande studie, även den av Kain et al. (12),
där den preoperativa förberedelsen enbart avsåg tiden
innan operationen men förbisåg fortsättningen med
narkos start och uppvaknandet efter operationen påpekade författarna betydelsen av att sjuksköterskor ska
vara medvetna om den oro och ångest som förespeglar
barn inför stora ingrepp, likväl som att föräldrarnas
oro påverkar barnet.
Wolfer och Visintainer (2) beskriver i sin studie hur
föräldrars oro påverkar och ökar barnets egen oro. Där
resultatet visade att föräldrar som själva var mycket
oroliga inför barnets operation påverkade barnet till
ökad oro.
Det ökade antalet operationer i dagvård innebär att
föräldrarna får ett större ansvar att förbereda barnet före
operationen men även i förloppet efteråt. I en studie
av Ellerton och Merriam (13) fann de att föräldrar,
till barn som hade tidigare erfarenhet av operation,
visade större oro än föräldrar utan denna erfarenhet.
Familjerna skattade dock sjuksköterskorna inom dagoperationsverksamhet högst när det gällde information.
I en randomiserad kontrollerad studie av Margolis et
al.(14) fann de att förberedande instruktioner hjälpte
barnen enligt deras föräldrars bedömning. Kam et al.
(9) påvisade den positiva effekten av att föräldrarna får
närvara när barnets sövs, vilket kan motverka ångest hos
barnet i samband med separation från föräldrarna.
Föräldrars deltagande i barnkirurgisk vård har belysts
av Hallström (15) och resultaten av hennes studier
visar att ökad kunskap om och förståelse för föräldrars
synpunkter och erfarenheter leder till att praktiska
förändringar i vården kan, och bör, genomföras. Vidare
ansåg både föräldrar och personal att föräldrar skulle
kunna delta mer i barnets vård om de fick mer information och vägledning om hur de kan delta.
Boken ”Barn Behöver Veta 1988 (7) och avhandlingen
1992, ”The value of informing children prior to investigations and procedures”, (16) blev startpunkten
för ett mer utbrett intresse för att förbereda barn inför
undersökningar och behandlingar. Många sjuksköterskor har upplevt frustrationen över ett gråtande, argt
och ledset barn som inte vill medverka i undersökning
eller behandling. Än värre är att inte tala sanning för
barnet och säga att det inte gör ont eller är obehagligt. Förtroendet för sjukvården kan för framtiden bli
förändrad hos barnet och föräldrarna. Genom åren
har intresset för förberedelser av barn vuxit i Sverige
och förberedelser av barn inför undersökningar och
behandlingar finns idag på många barnkliniker (17).
På barnsjukhusen har man länge, i större eller mindre
utsträckning, känt till betydelsen av att förbereda barnen inför undersökningar och behandlingar. På senare
år har det skett en negativ förändring. Orsaken till dessa
förändringar kan vara ekonomiska neddragningar i
Dialäsen 3/2003

slutet av 90-talet, och en ökad personalomsättning, där
sjukhusen idag i högre utsträckning än tidigare anställer
sjuksköterskor utan påbyggnadsutbildning inom barnsjukvård. Tidigare fanns erfarna barnsköterskor som
kunde stödja de yngre sjuksköterskorna, men även de
är kvar i mindre omfattning .
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HUR ANVÄNDS RESURSERNA
VID VÅRA DIALYSAVDELNINGAR ?

S

ommaren har gått och Vårmötet känns nu avlägset.
Det var ett välbesökt, innehållsrikt och mycket
välplanerat möte.
Ett stort TACK! Till mötesarrangörerna och till alla
företag som möjliggjorde detta möte.
Föreningens verksamhet blir allt tydligare och en
enorm vilja till utveckling växer sig allt starkare.
Föreningen har genom de olika arbetsgrupperna
bildat ett nätverk som nu börjar ta form. Intresset
för att delta i gruppernas arbete har varit enormt, och
alla som anmält sig till någon grupp kommer att bli
kontaktade under hösten. Styrelsen hoppas, att de
aktuella deltagarna i de olika arbetsgrupperna kan
presenteras i nästa nummer av Dialäsen.
Gör sjuksköterskan på en dialysavdelning i dag rätt saker ?
Frågan har väl aldrig varit så aktuell som nu när
efterfrågan på nefrologisjuksköterskor är så stor.
Svensk sjukvård befinner sig idag i en ekonomisk
kris med fallande intäkter, kraftigt ökande kostnader
och ett dramatiskt budgetunderskott. Det är mycket
lätt att fastna i statiskt tänkande och inte riktigt se
alla de utvecklingsmöjligheter som vi sjuksköterskor
faktiskt har.
Den vårdpolitik som bedrevs i slutet av 1980-talet gick
ut på att öka antalet sjuksköterskor på bekostnad av
undersköterskor och sjukvårdsbiträden. Sedan dess
är det många sjuksköterskor som har kvar ett ansvar
för vissa av dessa gruppers arbetsuppgifter.
I en studie som Revisionsföretaget Komrev (Dagens
Medicin nr 19, 2003) gjorde, påstås det att sjuksköter-

skan använder en tredjedel av sin arbetstid till
att utföra arbetsuppgifter som andra personalkategorier skulle kunna
utföra. Det handlar om
att fylla på förråd, städa,
transportera patienter
eller leta journaler. En
tredjedel av sjuksköterskan tid ägnas åt administration och omvårdnadsdokumentation.
En del av denna tid går
till dubbelarbete, när
sjuksköterskan dokumenterar sådant som
läkarna redan har skrivit eller ska skriva i journalen.
Genom att omfördela sysslor till andra personalkategorier kan sjuksköterskan få mycket mer tid till arbete
som betydligt bättre motsvarar kompetensen.
Det drivs runtom i vårt land projekt som syftar till
göra patienterna mer delaktiga i sin vård och att självständigt utföra hemodialysbehandling på avdelning
eller i hemmet.
Att undersöka och ta vara på patienternas resurser redan
vid första mötet är en självklar sjuksköterskeuppgift
som borde kunna utvecklas mycket mera. På det sättet
får vi en större andel självständiga patienter och mer
sjukskötersketid till de svårast sjuka patienterna.

Text av

Elisabeth Fransson

ordförande i Svensk Nefrologsjuksköterskeförening
elisabeth.fransson@vgregion.se
www.snsf.nu

Bli medlem i Svensk Nefrologsjuksköterskeförening!

Svensk Nefrologsjuksköterskeförenings medemsavgift 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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STANDARDVÅRDPLANER OCH KVALITETSNORM
Standarvårdplanen ger sjuksköterskan mer tid för
omvårdnad
Dialysavdelningen i Trollhättan har arbetat efter standardvårdplaner sedan 1997. Sedan juni 2000 finns dessa
inlagda i datajournalsystemet Melior. Flera tillfällen av
journalgranskning har visat att en utveckling av databaserade standardvårdplaner var helt nödvändig. Omvårdnadsdokumentationen var för omfattande, saknade
struktur och mycket blev dubbeldokumenterat med den
medicinska journalen.Under maj-03 gjorde vi en revision
av dessa standardvårdplaner och skrev en tillhörande kvalitetsnorm.
I samband med detta utbildades alla sjuksköterskor, och
frågorna som ställdes var:
• För vem dokumenterar vi?
• Vem kommer att läsa?
• Vad dokumenterar vi?
• Hur dokumenterar vi?
Vi definierar begreppet standardvårdplan på följande sätt:
Standardvårdplanen (SVP) är en generell handlingsplan
formulerad i enlighet med omvårdnadsprocessen. Den
anger en basnivå för sjuksköterskans omvårdnadsinsats
och kan användas för patienter med samma medicinska
diagnos, för patienter som går igenom likartad behandling
eller för patienter med likartad omvårdnasproblematik.
Planen ska ge utrymme för viss individualitet, men ska
om den visar sig otillräcklig kompletteras med individuell
vårdplan (IVP). (Edlund & Hellgren 1996, Edlund &
Forsberg 1999, 2003)
Standardvårdplanen är uppbyggd utifrån VIPS-sökord.
Vi har valt att lägga till sökordet access eftersom det är av
central betydelse i vår verksamhet.
Utveckling av kvalitetsnormen
Vår kvalitetsnorm innehåller riktlinjer och informtion om
de omvårdnadsåtgärder som finns upptagna i standardvårdplanen med hänvisning till avdelningens kvalitetsdokument. (Av utrymmesskäl har vi förkortat innehållet i
kvalitetsnormen).
Syfte och mål med vår kvalitetsnorm att:
• Garantera alla patienter en högkvalitativ basnivå på omvårdnaden genom att den specifika kunskapen är nedskriven
• Omvårdnadsåtgärderna kan utvärderas och utvecklas
• Mindre erfarna sjuksköterskor kan ta del av mera erfarna
kollegors kunskaper och lärandet underlättas
• Kvalitetsnormen ska vara aktuell, följa vårdutveckling
och aktuell forskning samt uppdateras

medför stor risk att
viktig kompetens försvinner. Genom att
dokumentera central
omvårdnadskunskap
i en kvalitetsnorm är
inte avdelningen lika
sårbar om en personal slutar.
Införande av standardvårdplaner med
tillhörande kvalitetsdokument och kvalitetsnorm i Melior har
skett utan större problem. Avdelningen
har en egen Melioransvarig sjuksköterska som tillika är
systemansvarig.
Detta ser vi som en
nödvändighet för att Lena Helldin, Johan Gustavsson och Karin Albinsson, NÄL
kunna utveckla omvårdnadsdokmentationen utan att hämmas av tekniken.
Vi anser att arbeta med en väl utarbetad standardvårdplan
och tillhörande kvalitetsnorm leder till:
- mer tid för omvårdnad
- minskar risk för kollegiala missförstånd
- ökad patienttrygghet
- lika vård till alla
- dokumentation enligt lagar och författningar
Utdrag ur standardvårdplan med tillhörande kvalitetsnorm:

Text av
Leg. sjuksköterskorna

Elisabeth Fransson,
Lena Helldin,
Johan Gustavsson
och Karin Albinsson,

NÄL, Dialysavdelningen i Trollhättan.

Access/CDK
Omvårdnadsdiagnos
Risk för blödning, infektion, blåsbildning, irriterad
hud och flödesförändring r.t CDK.
Delmål:
Välfungerande CDK för optimal dialysbehandling.
Inga infektioner.
Inga blödningar.

Omvårdnadsåtgärder
Obs/övervak
• Tecken på infektion runt CDK exit site, såsom värme,
Den ”tysta kunskapen” finns formulerad i vår kvalitetsnorm
rodnad, smärta och svullnad vid varje dialys.
Historiskt har denna kunskap överförts muntligt från sjuk- • Allmäntillståndet.
sköterska till sjuksköterska under en lång upplärningstid • Feber och frossa.
och under år av samarbete. Dagens personalomsättning • Flödesförändringar, se kvalitetsnorm.
Dialäsen 3/2003
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Skötsel
Fixering och skötsel av permanent kateter enligt PM
Omläggning av CDK enligt PM
Speciell omvårdnad
Start och avslut av dialysbehandling enligt PM och accessprotokoll
Info/undervisning
Delge patienten informationsblad från accessgruppen.
Upprepade informationstillfällen.
Omvårdnadsresultat
CDK
En CDK är en dubbellumenkateter som är placerad i
Vena cava superior. CDKn kan läggas antingen via vena
jugularis interna eller vena subclavia. För enstaka dialyser
kan katetern läggas i vena femoralis, denna kateter kan
endast ligga i kärlet under ett par dygn. För förberedelser,
angående CDK-inläggning se PM
Efter inläggande av CDK görs en lungröntgen, detta för att
utesluta pneumothorax och för att kontrollera att katetern
���������������������������������
ligger rätt.

Det finns två olika typer av CDK – en permanent och en
korttidskateter. En kortidskateter är en tillfällig lösning
och ska bytas regelbundet i samråd med läkare. Ofta
används dessa i väntan på en permantent kärlaccess, såsom
AV-fistel, AV-graft eller permanent tunnelerad CDK.
En permanent kateter tunneleras subkutant ca 5 cm
och förs därefter in i kärlet. Den permantena katetern
har en kuff av dacron som ska hindra bakterier från att
komma in i blodbanan och därigenom förorsaka en
sepsis. Kuffen växer fast i vävnaden, och förhindrar på
så vis att katetern ändrar läge. För förberdelser se PM.
ACCESSKOMPLIKATIONER
Komplikationer som kan uppstå i en fistel/graft är bl a
stenoser, aneurysm, ocklusion och infektion. I en CDK är
de vanligaste komplikationerna försämrat blodflöde samt
infektion, vilket inte sällan leder till sepsis. I en permanent kateter finns det även risk att patienten drabbas av
tunnelinfektion. Målet är att upptäcka tidiga tecken på
sådana komplikationer och därigenom förebygga allvarligare accessproblem. Tecken på komplikationer är t ex
stigande ventryck, stickproblem, förlängd blödningstid

��������������������������������������������
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efter dialys samt infektionstecken. För att mäta accessflöde
och recirkulation används en ultraljudsmätare, Transonic.
Dessa mätningar utförs varje månad, se PM.vilket gör att
förändringar i accessen oftast kan upptäckas i ett tidigt
skede.
Recirkulation
Recirkulation innebär att en del av det blod som
kommer in i blodkärlet från dialysapparaten omedelbart
sugs ut genom artärnålen/skänkeln och återigen
går genom dialysmembranet utan att ha passerat
kroppens kapillärsystem. Recirkulation kan uppstå
om dialysmaskinens blodpump körs snabbare än vad
accessflödet är, eller om det finns ett aneurysm eller en
stenos. Åtgärdas.
Ventryck/artärtryck
Artärtrycket är ett negativt tryck som visar hur stort sug det
behövs för att föra ut blodet ur kärlet. Skall ej understiga
–180 mm Hg, vid lågt artärtryck finns risk för hemolys.
Ventrycket är ett positivt tryck, som visar motståndet när
blodet skall tillbaka till patienten och skall ej överstiga
180 mmHg.
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Observera att ett snabbt sjunkande artärtryck kan vara ett
tecken på blodtrycksfall!
Ändrade artär och ventryck under en längre period kan
tyda på stenos och skall följas upp med flödes- och recirkulationsmätning, angiografi och eventuellt kärlkirurgisk
åtgärd.
Framtiden
Vi ser inga hinder med fortsatt utveckling av standardvårdplan, kvalitetsnorm i Melior. Flertalet av avdelningens
omvårdnadsprogram och PM finns idag som papperskopior. Vår målsättning är att länka dessa dokument till
Meliorjournalen.
Om du är intresserad av den fullsändiga texten, ring eller
mejla till:
Dialysavdelning 41 NÄL, 0520 - 913 10,
Lena.helldin@vgregion.se
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Göteborg, Sverige
Fjärde Nationella Njurkonferensen
Arrangör: Njursjukas Förening i Västsverige.
www.gelinfonden.org/njurkonferens.htm
24 april 2004, Göteborg, Sverige
ANNA, 15-18 maj 2004, Washington DC, USA
Vårmöte för SNSF/MTF-d/Dietister/
Farmaceuter, 9-11 maj 2004 Malmö, Sverige

Effekten av ett
nära samarbete
Att hitta den bästa behandlingen för en dialyspatient

Svensk Transplantationsförenings
vårmöte, 6-7 maj 2004 Uppsala, Sverige

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

EDTA, 15-18 maj 2004 Lissabon, Portugal

renommerade tillverkare som passar alla patienter.

European Working Group on Psychosocial
aspects on children with chronic renal failure,
26-29 maj 2004, Dublin, Irland
22nd Congress of the Scandinavian
Transplantation Society, 2-6 juni 2004
Århus, Danmark

Därför har vi byggt upp ett brett sortiment från välMed oss som partner behöver du inte göra 10 000
dialysbehandlingar om året för att få snabb och tillförlitlig service. Vi anpassar produkter och lösningar
efter dina önskemål – ett samarbete för bästa
resultat. Välkommen till Vingmed!

ISPD, 21/8-1/9 2004, Amsterdam, Nederländerna
EDTNA/ERCA, 4-7 september 2004 Genève, Schweiz
Vårmöte för SNSF/MTF-d/Dietister/
Farmaceuter, 22/5-24/5 2005 Linköping, Sverige
EDTNA/ERCA,10-13 september 2005 Wien, Österrike
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Vingmed Svenska AB
Tel 08 583 593 00, fax 08 583 570 10.
info@vingmed.se www.vingmed.se
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MTF-D

CORE CURRICULUM FÖR DIALYSINGENJÖRER

D

et känns bra att komma tillbaka med ny energi
efter en lång skön sommarsemester. Men det har
faktiskt hänt lite i sommar också på dialysteknikerfronten. Helgen efter midsommar träffade jag tre till
volontärer från EDTNA/ERCA:s SIG-technician group (Special Interest Group) i London för att påbörja
arbetet med ett Core Curriculum för dialysingenjörer.
Det är ett dokument som beskriver vilken utbildning
en dialysingenjör i Europa bör ha. Det kan så småningom ligga till grund för en certifiering av vår yrkesgrupp. Den som vill anordna en utbildning för dialysingenjörer anpassar utbildningen så att den uppfyller riktlinjerna i detta Core Curriculum. Dialyssjuksköterskorna inom EDTNA/ERCA har redan ett Core
Curriculum. De har en sjuksköterskeexamen i botten,
vilket gör det lättare för dem att beskriva utbildningsnivån för sin grupp. Dialysingenjörer har en mycket
större variation i sitt CV. Grundutbildningen kan variera allt från instrumentmakare till civilingenjör, trots
att kraven på utbildningsnivå för medicintekniska
ingenjörer höjs hela tiden.
I England finns en vidareutbildning för dialysingenjörer som man kan läsa på distans via internet. Programmet motsvarar 10 veckors heltidsstudier på högskola,
men kan genom distansundervisningen kombineras
med jobbet. Om du är intresserad av att läsa kursen
kan du kontakta mig för mer information.
På EDTNA/ERCA kongressen i Birmingham vid SIGtechnician business meeting kommer ett utkast till
Core Curriculum att presenteras.

Anders Hultsten från
Gambro föreläste om
standarder. Du som är intresserad av att ta del av
hans föreläsningsprogram
– skicka ett mail till
mtfd@home.se så skickar vi över presetationen.
Det är en mycket bra sammanställning över de standarder som råder inom
dialysområdet.
På MTF-d årsmöte valdes
Per Jonsson från Umeå in i
styrelsen och Tobias Wiklund valdes till revisorssupleant.
Ny hemsida
Vi har fått hjälp av högskolan Hyper Island i Karlskrona att designa en ny professionell hemsida. De har jobbat 300 timmar med
projektet. Besök den gärna på www.mtfd.se, där du
kan se utvalda bilder från Vårmötet!
På utställningen presenterades två nya hemodialysapparater, en från Baxter och en från Nikkiso.
Vi hann med att dricka brunn också. Ronneby brunn
är en gammal hälsobrunn dit man vallfärdade på 1800
talet för att dricka järnhaltigt brunnsvatten, minst 2
liter/dag. Man stannade 1-2 månader. Den gamla
pumpen finns fortfarande kvar. Vattnet är inte gott!

Text av

Gunnar Malmström,

ordförande i Svensk förening för
medicinsk teknik och fysik-dialys
gunnar.malmstrom@mta.ds.sll.se
mtfd@home.se

Rapport från vårmötet Ronneby
MTF-d föreläsningarna var populära. Förutom dialystekniker lockade de sjuksköterskor, apotekare och fir- MTF-d har kollat upp medlemsregistret. De som inte
marepresentanter. På förmiddagen andra dagen lyss- är medlemmar i MTF kommer fortsättningsvis inte att
få Dialäsen i brevlådan. Om du har glömt att förnya dit
nade vi på Apotekarnas föreläsningar.
medlemskap
i MTF- gå in på hemsidan: www.mtf.nu
Patric Ålstam från Västervik och Dan Jönson föreläste
om ett års erfarenhet av Gambros nya vattenreningsKursverksamhet
system med värmedesinficerbara RO-membran. FörVi planerar att ordna ett SLS 2004 seminarium i
delen är att man slipper rengöring med kemikalier.
februari 2004. Inbjudan kommer att skickas ut till
Nackdelen är att RO-membranen förlorar kapacitet
alla dialysavdelningar och dialysingenjörer.
efter första värmerengöringen, men det kompenserar
man genom att välja ett större membran från början.
Stefan Laiti från Dicamed föreläste om on-line-clearens
Styrelsens sammansättning 2003:
mätning. Fresenius säljer en modul till 4008H som
Ordförande: Gunnar Malmström, Danderyds sjukhus
medger beräkning av ureaclearens med hög noggrannSekreterare: Maria Connedal, Karlskoga lasarett
Kassör:
Git Eliasson, Danderyds sjukhus
het. Modulen mäter konduktiviteten på dialysvätLedamot:
Kristian Bratt, Centralsjukhuset i Karlstad
skan före och efter dialysfiltret och beräknar ureaLedamot:
Jan Sjöberg, Halmstads sjukhus
clearens.
Ledamot:
Peter Franke, Blekingesjukhuset
Anders Möllerström från Universitetssjukhuset i Lund
Ledamot:
Per Jonsson, Universitetssjukhuset i Umeå
höll en uppskattad föreläsning om hemdialys.
Dialäsen 3/2003
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EGNA ARBETEN

EGNA ARBETEN VID 10p-KURSEN I GÖTEBORG
- KUNSKAP VÄRD ATT SPRIDA

D

eltagarna i den tolfte kursen för dialyssjuksköterskor i njurmedicin och dialysvård vid
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg vill
gärna dela med sig av sina kunskaper till Dialäsens
läsare. Det gäller det egna fördjupningsarbetet som
ingår i kursen och som syftar till att ge kursdeltagaren fördjupad kunskap om omvårdnad inom dialyssjuksköterskans arbetsfält. Under de år som kursen
pågått har mer än 200 dialyssjuksköterskor från södra
Sverige producerat en stor mängd egna arbeten, som
belyst många olika frågeställningar med anknytning
till dialysvård. De ämnen som höstkursen 2002 valde
att fördjupa sig i framgår av tabell 1. Deltagarna har
givit sitt godkännande till publicering av de uppgifter
som finns i tabellen. Ett arbete som resulterade i en
poster om fosfatbindare ser ni på fotot. Den som är
intresserad av tidigare kursers arbeten kan kontakta
kursledaren.

Kurserna fulltecknade långt i förväg
Initiativet till kursen togs av njurmedicin 1990 för att
kunna erbjuda fortbildning för dialyssjuksköterskor.
I samarbete med dåvarande Vårdhögskolan skapades
kursen som en uppdragsutbildning på halvfart med
start hösten 1991. Den första kursen i njurmedicin
och dialysvård var på 5 poäng, men därefter har
kursen omfattat 10 poäng. Under de senaste åren är
kursen formellt uppdelad i Njurmedicin och dialysvård (5 poäng) och Omvårdnad vid dialys (5 poäng).
Anledningen är att man skall kunna tillgodoräkna sig
5 poäng i omvårdnad på magisternivå. Kursen ges
dock som en enda integrerad kurs. Till vår glädje
har kurserna de senaste åren varit fulltecknade långt
i förväg.
Innehåll
Kursen i omvårdnad vid dialys omfattar etik, vårdplanering med omvårdnadsdokumentation, samtalsmetodik, forskningsmetodik, dialysteknik, kvalitetsutveckling, medicinsk-teknisk säkerhet, coping och
livskvalitet, nutrition, smittspridning, accesser och
accessvård.
Kursen i njurmedicin och dialysvård omfattar bl.a.
njurens anatomi och fysiologi, njurfunktionsundersökning, röntgenundersökningar av urinvägarna,
njursjukdomar, kalciumfosfatbalansen, akut och
kronisk njursvikt, olika dialysformer, njurtransplantation, hypertoni och läkemedel vid uremi.
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Sjuksköterskor från NÄL/Trollhättan visar sittfördjupningsarbete på 10p-kursen i Göteborg. Foto: Susanne Ljungman
Från vänster: Anita

Fransson, Lena Halldin och Maria Nilsson .

Egna arbeten vid 10 p-kurs i njurmedicin och dialysvård
Titel
PM för omhändertagande av
patienter med akut njursvikt
Läkemedelsinformation
- till dig som är dialyspatient
Patient empowerment
En undersökning av hur patienterna
upplever sin delaktighet på Mölndals
dialysavdelning 254
Sevelamer dämpar utvecklingen
av förkalkningar i aorta och
coronarkärl hos HD-patienter.
Poster baserad på vetenskaplig
artikel. Därför skall du ta dina
fosfatbindare. Patientinformation
i form av poster
PM angående omhändertagande
av hemodialyspatient på annan enhet

Författare
Dialysavd.
Ingrid Hallberg
Varberg
Malin Sandström
malin.sandström@lthalland.se
Elinor Eek
Eksjö
0381-35480
Jessica Brandberg
Mölndal
Aline Hult
aline.kaveryd-hult@vgregion.se
Anita Fransson
Maria Nilsson
Lena Helldin
lena.helldin@vgregion.se

Text av

Ingrid Johansson,

universitetsadjunkt, Kursledare,
Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs
Universitet, Inst. för Omvårdnad.
Ingrid.Johansson@fhs.gu.se

Susanne Ljungman,

prof/överläkare, Medicinskt ansvarig,
Avd. för Njurmedicin, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset.
susanne.ljungman@vgregion.se

NÄL/Trollhättan

Ulrika Holm
Borås
Margaretha Land
Mia Tiensuu
mia.tiensuu@vgregion.se
Att identifiera malnutrition hos
Ulrika Engström
Avd. 34 Sahlgrenska
kroniska hemodialyspatienter
Agneta Röhne
Universitetssjukhuset
031-3421034
Göteborg
Information till patienter som skall
Caroline Andersson
Jönköping
låta operera in en Hemaport®
Karin Björkman
karin.bjorkman@ltjkp.se
Checklista inför förberedelse
Yvonne Sand
Ljungby
till transplantation
Siw Leijon
Siw.Leijon@lt.kronoberg.se
Från dialysavdelning till vårdavdelning. Gerd Isaksson
Värnamo
Individuellt omvårdnadsmeddelande Malin Sandholst
malin.sandholst@ltjkp.se
Kära kollegor, var rädd om era händer! Jenny Bergkvist
Helsingborg
Anneli Nilsson
Ystad
Maria Olsson
Trelleborg
maria.olsson@skane.se
Torrvikt
Liselotte Thorstensson
Skövde
En sjuksköterskeordination?
Jennie Svensson
0500-432447
Förändring av livskvalitet hos en
Birgitta Lundberg
Kalmar
ung man med hemodialysbehandling Jenny Thorell-Palmgren
i hemmet
jennyt@ltkalmar.se
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KONSTEN ATT STICKA SIG SJÄLV
Patienter som ska sköta sin egen bloddialysbehandling, är nästan alltid nervösa och
oroliga när de ska sticka sig själva. De tror absolut inte att de kan klara av det. För
många är blotta tanken på dessa tjocka nålar en mardröm. Samtidigt inser de, att
det är bäst att göra det själv, eftersom de då inte är beroende av att alltid ha samma
hjälpare vid dialys.
Vi sjuksköterskor tycker ibland, att patienterna blir blockerade för övrig information bara för att de är oroliga för
stickandet. På Hemdialysen i Lund försöker vi därför lära
patienterna att sticka sig själva så fort som möjligt. Vi får
också många frågor från läkare och sjuksköterskor från alla
håll i Sverige, hur vi gör för att lära ut stickeriets konst. Vi
har inte haft något informationsmaterial om detta, utan
har prövat oss fram och hittat en teknik som fungerar bra.
Den har också varit lätt att använda för våra patienter.
Under förra året föreslog sjuksköterskorna, att vi skulle
göra en videofilm om att sticka sig själv. Vi började med
att ta hemma-kameran och filma en patient, som just då
gick i träning. Resultatet blev ganska imponerade, men
vi ville göra något mer. Det stora problemet var, hur vi
skulle finansiera projektet som vi visste skulle bli kostsamt.
Vi sökte då stipendier för att kunna anlita proffs inom
området, och till vår stora glädje fick vi Roche stipendiet
förra året. Några veckor efter detta besked fick vi också
pengar från Njursjukas stipendiefond.
Vi tog sedan kontakt med flera olika filmbolag för kostnadsförslag, men fann att vi inte hade tillräckligt med
pengar. Klockargården Film erbjöd sig slutligen att göra

filmen för den summa vi kunde erbjuda, och
vi satte igång. Vi involverade våra patienter i
projektet och började filma, dels hemma hos
en patient dels på avdelningen.
Därefter följde redigeringsarbetet. Av 1 timmes material blev det en film på 81⁄2 minuter.
Efter ett antal timmars arbete var vi nöjda med
vad vi hade åstadkommit.
Vi hade urpremiär på filmen på avdelningen
med våra patienter för några veckor sedan
med skumpa och allt annat som hör till en
filmpremiär. Våra patienter tyckte det hade
varit intressant, och skulle gärna ställa upp
igen om vi kom med nya idéer, vilket vi är i
startgroparna att göra.
Det har varit mycket lärorikt att få en inblick
i filmens värld, och vi vill gärna dela med
oss av vår erfarenhet. Filmen kan köpas hos
oss på Hemdialysen i Lund, till en kostnad
av 500 kr. Man kan beställa den på adress
lena.krutzen@skane.se eller telefon 046171984. Vi tycker att den är användbar både
till att visa för patienter och till ny personal.

Text av

Liisa Julkunen,
Lotta Möller
och Lena Krützén
Hemdialysen i Lund

Beställ filmen

"Konsten

att sticka
sig själv"
Pris: 500:Kontakta:

lena.krutzen@skane.se
eller ring

046-171984,
Hemdialysen i Lund
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DIABETESNEFROPATI, ISCHEMISKA SMÄRTOR
OCH SÅRVÅRD
Underskötare

Jörgen Boström,

Njurmedicin kliniken K86-88,
Huddinge sjukhus. Med revision

av Astrid

och Jan

Seeberger
Persson.

D

en 10 april i år var vi inbjudna från de njurmedicinska klinikerna i Stockholm till ett seminarium,
sponsrat av Roche AB, om diabetesnefropati, ischemiska
smärtor och sårvård.
Diabetessår - olika behandlingsmetoder
Sture Norman, undersköterska på Infektionskliniken,
Huddinge sjukhus (HS) föreläste om olika sätt att behandla diabetessår.
För att underlätta läkningsprocessen och nå ett önskat mål
för behandlingen finns några grundläggande åtgärder:
•
Dokumentera såret. Fotografera. Mät omfång
och djup, iakttag färg och innehåll. Odla.
•
Patienten ska vara väl nutrierad.
•
Avlastning med Lasse-kudde. (lock o låda).
Sjukgymnastik
•
Daglig inspektion och rengöring.
•
Eventuell debridering av hud, vilket innebär att
man med sax klipper eller skrapar bort nekrotisk
vävnad från såret.
•
Cirkulationsutredning; röntgen, distal blodtrycksmätning, angiografi, rökstopp, eventuellt
ge antibiotika. Ibland kan också kärlkirurgisk

behandling bli nödvändig eller som sista åtgärd,
amputation.
•
Adekvat smärtlindring. som både kan bestå
av TNS och andra alternativa metoder, eller
farmaka av olika slag.
Infektion kan misstänkas om såret ändrar karaktär,
smärtar mer eller vätskar mer.
Kom ihåg grundregeln vid omläggning: Torra sår = torr
omläggning, fuktiga sår = fuktig omläggning! Senor ska
alltid hållas fuktiga.
Diabetessår bör man som regel inte täcka in pga en
ökande risk för växt av bakterier.
Varför har patienten ont?
Smärta är ett symptom och en varningssignal att någonting är fel, så inledde Jan Persson, ÖL på Smärtkliniken,
HS sitt inlägg.
Ischemisk smärta orsakas av otillräcklig blodförsörjning. Mekanismerna är inte helt klarlagda, men lågt
pH och höga koldioxidhalter är sannolikt inblandade.
Behandlingen kan som vid smärtbehandling i allmänhet vara:
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Text av

DIABETES SEMINARUIM

•
•
•
•
•
•
•

Kausal (vid tumor, inflammationer och ischemi)
Psykologisk
Afferent stimulering (TNS, akupunktur, senapsplåster etc.)
Sjukgymnastik
Regionala blockader
Ablation (skära av smärtbanor)
Att optimera den farmakologiska behandlingen

För optimal behandling bl.a. med opioider (morfingruppens läkemedel) måste patienten uppnå en
analgetisk nivå i plasma. Biverkningar kan vara
förstoppning, illamående och kräkningar vid överdos sedering och andningsdepression. Doseringen av
analgetika måste ofta anpassas till patientens njurfunktion. Även dialysbehandling i form av hemodialys eller
peritonealdialys kräver en viss modifiering av dosen.
Diabetesnefropati
var Astrid Seeberger ÖL, Njurmedicinska kliniken, HS
ämne:
Diabetesnefropati är en irreversibel process. Den glomerulära filtrationen (GFR) hos dessa patienter minskar
i genomsnitt med 12 ml/år och cirka 50 % utvecklar
nefrotiskt syndrom. Många patienter dör 5-7 år efter
uppkomst av proteinuri.
Den vanligaste dödsorsaken vid diabetes typ 1 är uremi,
vid diabetes typ 2, hjärtsvikt. Hos samtliga patienter
ses en strukturförändring genom förtjockade basalmembran redan två år efter sjukdomsdebut.

En av föreläsarna vid seminariet var Astrid
Foto: INTRO

Seeberger ÖL, Njurmedicinska kliniken, Huddinge sjukhus.

mikrovaskulära komplikationer såsom retinopati och
mikroalbuminuri. Den påverkar GBM strukturen och
funktionen samt stimulerar bildning av extracellulär
vävnad. Dessutom frisätts en stor mängd proteiner och
sorbitol, vilken påverkar angiopatin hos en diabetiker.
Det leder till en ökning av GFR och albuminuri. Sorbitol
kan som bekant, även ge diarré.
Hos en diabetiker drar kärlen ej ihop sig i glomerulus
varpå njurarna inte blir lika väl skyddade som hos en
normalt frisk individ.
För att ytterligare förbättra behandlingen är det av stor
vikt att vi behandlar patienten och hans symptom tidigare.
Blodsockerkontroll och uppföljning av blodtrycket ska
ha högsta prioritet.

Blodtryck
Blodtrycket stegras sakta, och risken att dö för tidigt i en
tyst infarkt ökar. Således utvecklas också en mekanisk
skada i glomerulus med hypertrofier, skleroser samt
tubulär fibros som framför allt drabbar podocyterna
(epitelcell i njurens glomeruli). Denna utveckling leder
till en progredierande njursvikt.
För att sänka blodtrycket optimalt ges oftast i kombina- Framtiden
tion ACE-hämmare samt angiotensin 2 antagonister.
Det är för framtiden viktigt att informera om sjukdomens
ACE-hämmare är bäst dokumenterade och kan förhindra utveckling, att förebygga dess spridning då det enligt
eller försena progressionen av njursvikt. Angiotensin 2 Världshälsoorganisationens, WHO, prognos ser fortsatt
antagonister är bäst dokumenterade för behandling av dystert ut.
diabetes typ 2 och kan förhindra eller försena progres- I USA är nefropatin den vanligaste orsaken till terminal
sen.
njursvikt och utgör cirka 50 % av alla nya fall. Antalet
Dessa bidrar även till att stabilisera albumin och pro- dialyspatienter beräknas ha fördubblats som en följd
teinuri på både mikro och makronivå. Valet bör som ökningen av diabetespatienterna. I resten av världen blir
alltid individanpassas i behandlingen.
ökning 15-20 % under en period av 15-20 år.
Tillägg av diuretika och calciumantagonister kan behövas för att uppnå en god blodryckskontroll samt en god ”With the era of insulin, we moved from the era of diabetic
antiproteinurisk effekt.
coma to the era of diabetic complications”.
Elliot P. Joslin 1931
Hyperglukemi
Hyperglukemi är en stor riskfaktor för utveckling av
Dialäsen 3/2003
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COPING OCH ANPASSNING TILL HEMODIALYSBEHANDLING
Magnus Lindberg är kliniskt verksam som sjuksköterska vid njurenheten, medicinområdet. Länssjukhuset Gävle-Sandviken och forskarstuderande vid Uppsala universitet, Enheten för vårdvetenskap. Hans planerade avhandlingsarbete kommer
att fokusera på följsamhetsproblematik vid läkemedelsbehandling av njursjukdomar, med avseende på förekomst av hinder för följsamhet och hanteringsstrategier för dessa hinder ur ett patient perspektiv. I augusti 2002
påbörjades den fristående kursen ”Njurmedicin för sjuksköterskor 20p” vid
Karolinska Institutet. Denna artikel baseras på ett utdrag från en av ingående kursmoments examinationsrapport.
Bakgrund
För att teoretiskt beskriva den individuella anpassningsprocessen är Lazarus och Folkmans Stress-Coping model den mest välanvända och accepterade.
Det basala i modellen handlar om att individen
konfronteras för en stressor, gör en första bedömning av stressorn om den är något att bry sig om. Det
vill säga utgör ett hot, är ofarlig eller skall ses som en
utmaning (threat, harm or challenge). Vid hotbild eller
utmaning fortlöper coping processen med en andra
bedömning av vad individen kan göra åt problemet.
Coping innebär de åtgärder som vidtas av individen
för att hantera situationen. Det vill säga vad individen gör, säger eller tänker för att minska eller ta bort
den utlösande stressorn. De åtgärder som vidtas kan
indelas i problemfokuserad eller emotionellt fokuserad
coping. De emotionellt fokuserade åtgärderna handlar
mestadels om tanke strategier i försök att förändra
relationen mellan individen och stressorn jämfört
med de aktiva handlingar som försöker lösa problemet. Om åtgärderna inte utfaller med önskad effekt
utför vanligen individen en omvärdering av stressorn
och sin förmåga att hantera den (1, 2). Kroniska
sjukdomstillstånd utsätter individen för betydande
psykosociala utmaningar och anpassningskrav. Att
leva med en kronisk sjukdom innebär alltid osäkerhet om de egna framtidsutsikterna med ständig oro
och känslomässig stress för framtiden. Vid kroniska
sjukdomstillstånd finns i regel ingen botande terapi
och heller ingen funktionsuppehållande medicinsk
behandling. Detta medför att individer med kronisk
sjukdom ständigt lever med dödshot. För kroniskt
njursjuka finns dock behandlingsmetoder för att
på artificiell väg överta njurens funktioner. För att
kunna ge individuellt anpassad omvårdnad behöver
sjuksköterskan kunskap om vilka copingstrategier /
copingstilar som används vid den njursjuke individens anpassning till sin kroniska sjukdom och dess
behandling.
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Uppsala universitet/
Landstinget Gävleborg, 801 88 Gävle.
Länssjukhuset Gävle-Sandviken,
Medicinkliniken, njurenheten,
801 87 Gävle

Syfte
Att utifrån litteraturgenomgång beskriva copingstrategier / copingstilar och individens anpassning till
kronisk njursvikt samt beskriva identifierade omvårdnadsåtgärder för att befrämja coping hos den
njursjuke individen.
Resultat
I en mycket välgenomförd kvalitativ studie av Faber (3)
har fyra hemodialyspatienter av vitt skilda karaktär
djupintervjuats om sina upplevelser av att vara njursjuk. Rittman et.al bygger sitt resultat på intervjuer
om hur det är att leva med njursjukdom bland sex
ganska likartade dialyspatienter avseende ålder, ursprung etc (4).
De stressorer som framkommit i samband med hemodialysbehandling kan sammanfattas med; att leva
med kronisk njursvikt innebär en teknisk process
där allt väsentligt i livet vägs, mäts och kontrolleras
(4). Patienterna ger uttryck för att vara tvingade in i
ett system utom deras kontroll (3). Uttalanden om
tidsåtgången för den livsuppehållande behandlingen,
beskrivs som deltidsarbete av patienterna, och att
schemaläggningen för behandlingstiderna utgår från
sjukhusets möjligheter att ge behandling samt den
beroendeställning patienten har till dialysmaskinen
och personalen i sin behandling utgör vanliga stressorer.
Förändringar i dialysschemat om så lite som 10-15
minuters förskjutning upplevs som en stressor av patienterna (3). Patienterna vill känna sig hemmastadda
på dialysen. Är behandlingsplatsen inte densamma,
med samma maskin eller övrig utrustning uppkommer
stressorer för patienten. Maskinen upplevs bli en del
av individen som ersätter det sjuka organet (4). Andra
vanliga stressorer vid dialysbehandling som beskrevs
av patienterna är brist på social kontakt med andra
patienter och med personalen under behandlingen,
att det var för många patienter på för litet utrymme
med för lite personal i förhållande till antalet patienter.
Blodspill eller annan synlig smuts från föregående
patient upplevs också som en stressor (3).
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Utanför behandlingssituationen
ställs de njursjuka för åtskilligt
antal andra stressorer. De mest
frekvent omnämnda är de sjukdomsrelaterade livsstilsförändringarna med diet och vätske
restriktioner i spetsen. Att medvetet gå emot rådet om reducerat
vätskeintag är enligt patienternas
beskrivning ett sätt att kontrollera sin sjukdom istället för att
sjukdomen kontrollerar individen. De närståendes anpassningsförmåga till sjukdomstillståndet visar sig mycket tydligt
vid val av livsmedel eftersom
sammanboende vanligtvis intar
samma föda. Många anhöriga
känner skuld då de inte alltid
Magnus Lindberg, Leg. Sjuksköterska, forskarstuderande
kan erbjuda lämpliga livsmedel
och det sociala nätverket kan bli kraftigt reducerat eller
utebli med anledning av restriktionerna (3, 4). Andra
typer av stressorer är det varierande välbefinnandet
från dag till dag, sömnsvårigheter, samlivet, besvär
med myrkrypningar, klåda, förlust av fysisk förmåga
samt den ofta gedigna medicineringen på olika tider
och dess biverkningar. Var och en av dessa stressorer
påverkar i olika grad individens vardag som dessutom
blir mycket inrutad relaterat till behandlingen med
begränsad rörelsefrihet. Det ekonomiska avbräcket av
sjukdomen utgör naturligt även det en stressor (3) men
det är inte särskilt högt rankad av patienterna själva.
Patienterna etablerar en annan syn på sitt varande med
arbetsoförmåga, beroende av andra, trötthet och den
nedsatta fysiska aktivitetsförmågan (4).
COPINGSTILAR / COPINGSTRATEGIER BLAND NJURSJUKA
Dialysbehandlade individer förefaller enligt litteraturen
använda sig av ett flertalet olika coping strategier i
bemästrandet av behandlingsrelaterade stressorer. De
emotionellt fokuserade strategierna används i högre
utsträckning än problemfokuserade (2, 5). Den
vanligaste förekommande stilen är den optimistiska,
vilken innebär positivt tänkande och positiva jämförelser. Därefter följer i fallande ordning fatalistisk
(pessimism-hopplöshetskänsla), att lita till sig själv
och lita till stöd system (5). Studier har inte kunnat
påvisa några könsskillnader mellan hur patienterna
hanterar situationen (2, 5).

livet i sig självt. Vid förlust av hoppet förloras också
ofta livslusten. I studier bland kroniskt sjuka förefaller den viktigaste källan för hopp utgöras av familjen
tätt följd av vänner och bekanta. Andlighet har också
identifierats som källa till hopp liksom teknologiska
utvecklingar inom medicinen. En känsla av kontroll
över sin egen situation, att fatta egna beslut om behandling etc är viktig för patientens hopp. Behandlingsrelaterade komplikationer, hälsoproblem, att inte
klara av att ta hand om sig själv och co-morbiditet
utgör de viktigaste faktorerna för minskat hopp. Vidare har det framkommit att när någon medpatient
avlider framkallar det perioder av hopplöshet bland
dialyspatienter (6). Att bibehålla hoppet innebär ett
sätt att klara vardagen (4).
Åtgärder för att befrämja coping och anpassning
inriktas på att minska stressreaktionerna och eller
underlätta anpassningen genom att tillvarata de
personliga resurserna och eller ta hjälp av yttre resurser. Några forskningsutvärderade metoder för att
påverka coping är dynamisk psykoterapi där individen
under lång tid får lära sig att hantera inre konflikter
vilket resulterar i insikt och inger handlingsalternativ. Kognitiv beteendeterapi är en annan metod, en
utvecklingsprocess, med målet att individen skall
komma fram till en problemspecifik inre lösning av
tolkningen av stressorn. De metoder som används
är kognitiv omstrukturering, kontrollerad andning,
meditation eller avslappning (7).
Socialt stöd är något som även patienterna själva tar
upp som värdefullt. Förutom anhöriga och andra
bekanta i omgivningen kan patientgrupper utgöra
stöd. Forskningsresultaten har ännu inte kommit
fram till om det är bra eller dåligt med socialt stöd
för den sjukes anpassning till sjukdomen. Man har
funnit att det är viktigt att det sociala stödet förstår
och bekräftar det ”friska” hos individen och uppmuntrar till det (7).

Patientundervisning är nog den åtgärd som mest
används av vårdpersonal. Den traditionella patientutbildningen har fokuserat på orsaker till sjukdomen, förväntat förlopp, prognos, behandling och
dess biverkningar samt hur vårdapparaten fungerar
och även ekonomiska och sociala aspekter. Även
om patientutbildning i sig inte påvisat några klara
konkreta positiva effekter på individens coping och
anpassning till sin kroniska sjukdom har det effekter
COPINGBEFRÄMJANDE OMVÅRDNADSÅTGÄRDER
på den sjukdomsspecifika kunskapsbanken hos inEn förutsättning för coping och anpassning till kronisk dividen som ökar av utbildningen. Det ses dock en
sjukdom är att den sjuke individen upplever hopp. Det viss psykosocial adaption och livskvalitetsförbättring
finns generellt hopp med en tilltro till bättring trots efter utbildning (7). Enligt deRidder och Screurs kan
osäkerhet och specificerat hopp inriktat på person. man utifrån coping teorin förutsäga att patientunHopp anses vara en mänsklig respons väsentligt för dervisning som enda åtgärd inte hjälper patienterna
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att copa mer effektivt. De flesta patienterna kan inte
själva omsätta de kunskaper de lärt sig utan är i behov
av någon form av stöd för att omsätta kunskapen i
handling (8).
Diskussion
Att leva med kronisk njursvikt upplevs av individen
som en teknisk process där allt i livet vägs, mäts och
kontrolleras, patienterna upplever sig vara intvingad i
ett system utom egen kontroll vilket ger upphov del en
mängd olika behandlingsrelaterade stressorer. Att med
hjälp av i huvudsak emotionell hantering av dessa för
individen okontrollerbara situationer förefaller vara
helt naturligt då aktiva handlingar, utan riskfyllda
konsekvenser, inte kan påverka situationen. Dialysmaskinen och annan använd utrustning upplevs bli en
del av den egna individen vilket kan innebära att byte
av maskin eller annan utrustning medför ett intrång
i den personliga sfären. Behandlande sjuksköterskor
bör i möjligaste mån undvika att skapa denna typ
av stressorer. De livsstilsförändringar som blir nödvändiga i behandlingen av sjukdomen kan medföra
flertalet sociala konsekvenser för den sjuke individen.
Att göra avsteg från de medicinska rekommendationerna för exempelvis kosten i sociala sammanhang,
middagsbjudningar etc, innebär oföljsamhet till behandlingen men även ett sätt att hantera situationen
med syfte att undvika social isolering.
Det kan förefalla rätt anmärkningsvärt att en tidsförskjutning av behandlingsschemat om 10 till 15
minuter upplevs som en stressor. Men med tanke
på behandlingens tidsåtgång och schemaläggningens
inverkan på individens dags planeringen är det rätt
förståeligt.
I litteraturen finns väl beskrivet i åtskilliga studier
hur hemodialyspatienter upplever och hanterar sin
behandlingssituation både i kulturella, sociala och
genus perspektiv. Likaså finns det väldokumenterat
om coping och anpassning till njurtransplantation
och i begränsad omfattning även om peritonealdialys. Däremot föreligger bristande studieförekomst
om hur predialytiker hanterar och anpassar sig till
sin sjukdomsrelaterade situation. I den predialytiska
fasen finns en mängd osäkerhets faktorer som den
sjuke individen måste handskas med.

kan omsätta kunskaperna är de copingbefrämjande
åtgärder som sjuksköterskan i huvudsak bör inrikta
sig på. Slutligen utgör att befrämja bibehållandet eller
återskapa det nödvändiga hoppet hos patienten en
mycket viktig del i omvårdnaden av den njursjuke.
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För copingbefrämjande åtgärder såsom dynamisk
psykoterapi och kognitiv beteende terapi fordras
specialkunskaper av den professionella användaren, vilket kraftigt reducerar användbarheten inom
njurmedicinsk omvårdnad. Hur många sjuksköterskor inom nefrologin besitter dessa kunskaper? Att
utgöra socialt stöd trots bristande tids tillgång och
samtidigt undervisa patienten och tillse att patienten
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SVENSKA NEFROLOGSJUKSKÖTERSKEFÖRENINGENS
VÅRMÖTE I RONNEBY
Text av

Ulla Winge

Svensk Nefrologisjuksköterskeförenings vårmöte i Ronneby

”Välkomna till Sveriges
trädgård och landets minsta län!” Så inledde landshövdingen och förra utbildningsministern Ingegerd Wernersson SNSFS:s
Vårmöte i Ronneby. Hon
gav en kort beskrivning
av hur Blekinge län har
förändrat sitt näringsliv
från varvsindustri till IT.

SNSF:s styrelse 2003-2004 Från vä bak: Else Madsen Suppleant, Anna-Karin Haglund Vice sekreterare,
Carlos Michin Salaberry Kassör. Från vä fram: Ulrika Johansson Sekreterare, Susanne Lidèn Vice ordförande,
Elisabeth Fransson Ordförande, Anette Gullberg Suppleant.

D

e forna varvsarbetarna har visat prov på både
nytänkande och förmåga till omorientering,
enligt landshövdingen. ”Vi har blivit ett lärande
län”, tillade hon. Att få nya kunskaper och ta del av
nya idéer, just det var väl anledningen till att mer än
400 deltagare hade kommit till den här kongressen.
Förutom all annan samvaro med kända och okända
kollegor, som man så att säga får på köpet.
SNSF:s ordförande, Elizabeth Fransson berörde
patienternas lärande i den process som en kronisk
sjukdom utgör. Sjuksköterskans roll ska vara stödjande
och uppmuntrande för att kunna lyfta fram patienternas egna resurser att hantera sitt liv. Men för att
kunna ta den rollen, att var ”coach”, krävs kunskap
och utbildning.
Resor
Ett gammalt talesätt lyder: ”Den som gör en resa,
har något att berätta”, och det gällde i hög grad de
sjuksköterskor som hade deltagit i internationella
möten och gjort studiebesök i andra länder. Först ut
var Marie Nykvist och Carina Andersson, sjuksköterskor från dialysavdelningen i Lund som deltog i
ANNA:s (American Nephrology Nurses´Association)
kongress i Orlando, Florida. Temat var: ”Sharing visions and values.” Marie och Carina blev imponerade
och inspirerade av alla de engagerade föreläsarna, och
den stolthet de uttryckte över att vara sjuksköterskor.
Våra olika sjukvårds- och utbildningssystem gör att
man inte känner ingen sig i allt som sägs, men många
problem är ända desamma, t.ex. varför så många lämnar vårdyrket.
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Marie Lindelöf-Wastesson och Maria Elenstål,
sjuksköterskor från Hem-HD-enheten i Linköping
rapporterade från en studieresa i Canada. Där studerade de erfarenheterna av nattlig hem-HD. De
träffade både läkare, sjuksköterskor och patienter,
och övertygelsen var stor, att nattlig hem-HD är en
överlägsen behandlingsform för många patienter. Ett
sammandrag av deras reseberättelse kommer i nästa
nummer av Dialäsen.
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Accesser
Aktuella problem omkring accesser diskuteras förmodligen på de flesta njurmedicinska möten. Det gäller
både för hemodialys och för peritonealdialys. EvaLis Henriksson, sjuksköterska på dialysavdelningen
i Trollhättan redovisade ett projekt, om: ”Permanent
tunnelerad CDK var en optimal kärlaccess?” Där
ville man veta, vilken livslängd dessa katetrar hade,
liksom infektionsbenägenhet och vilka blodflöden
katetern tillät. Bakgrunden till projektet är en strävan
att minska antalet CDK-katetrar genom att utveckla
den pre-dialytiska informationen på avdelningen.
Jenny Hansson och Wiola Lemonis-Nicolas, sjuksköterskor på dialysavdelningen i Västerås, gav en
delrapport om den s.k. Hemaporten. De beskrev
för- och nackdelar vid användandet av den här
nygamla* typen av access. Den ingår fortfarande i
ett pilotprojekt.
*Det har tidigare förekommit en access med liknande
placering på armen, den s k Hemasiten. Red anm.
En annorlunda vinkling av accesstemat fick vi genom
”Konsten att sticka sig själv. En film om stickeriets
konst”, en videofilm från Hemdialysen i Lund. Bakom
projektet stod sjuksköterskorna Lena Krützén, Maria
Möller och Liisa Julkunen. Filmen kan beställas från
Hemdialysen i Lund.
Kvalitetsutveckling
Önskan att utveckla det kliniska vårdarbetet och
på sikt förbättra patientens omvårdnad finns som
en bärande tanke, både i Hälsoenkät SF-36 och
Användande av standardvårdplan i Melior på dialysavdelning.

Hälsoenkäten presenterades av Eva
dialysenheten, Ystad lasarett.
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Karlsson, uremikoordinator på

Hälsoenkäten presenterades av
Eva Karlsson, uremikoordinator
på dialysenheten, Ystad lasarett.
Den har använts sedan 1997 vid
nio tillfällen av sjuksköterskor i
Skåne och senare även Halmstad
för att mäta dialyspatienternas
subjektiva syn på sin hälsa.
Att använda en standardvårdplan
betyder att man får en systematisk
registrering av vårdåtgärder, som
blir lätta att jämföra och systematisera. För att få en gemensam
och uppdaterad kunskapsbas, har
man dessutom skrivit en sk kvalitetsnorm för vården av hemodialyspatienterna. Presentationen Sjuksköterskorna Karin Strand och Azar Maleki besökte vårmötet.
framfördes av sjuksköterskorna De arbetar på Njurmedicin avdelningen 41 på Helsingborgs lasarett.
Karin Albinsson, Johan Gustavsson och Lena Sundberg
Helldin, alla från NÄL i Trollhättan.
En intressant inledning på en mera omfattande studie
fick vi av Mats Abrahamsson från Mölndal. Vi hoppas,
att vi vid ett senare tillfälle får ta del av resultaten .
Titeln lyder: HDF-studien-randomiserad, cross over,
double-blind.
En artikel om Kvalitetssäkrade utbildningkörkort,
utvecklade av Lotta Nordin och Romy Alldén utbildningsansvariga sjuksköterskor från Centrallasarettet i
Västerås har publicerats i Dialäsens maj nummer.
Nutrition
Dietist Sintra Eyre föreläste över ämnet ”Påverkar
proteinreducerad kost nutritionsstatus, morbiditet
och mortalitet under efterföljande behandling med
peritonealdialys respektive hemodialys”? I cirka 150
år har man vetat om, att lägre proteinhalt är bra vid
njursvikt, men det är under 1900-talet som man aktivt har utvecklat proteinfria dieter. Den viktigaste
biverkan till behandling med PR-kost är malnutrition.
Det har bland annat framförts farhågor, att en längre
tids behandling med PR-kost under det predialytiska
skedet skulle innebära en ökad risk för nutritionsrelaterade komplikationer under dialysförloppet.
I en studie från Göteborg verkar det snarare, som
att de med PR-kost hade ett bättre utgångsläge vid
dialysstart än de som inte hade denna behandling.
Resultatet omfattar dock hittills enbart en liten del
av försökspersonerna.
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En grundlig genomgång av begreppet malnutrition fick vi sedan av doktor Astrid
Seeberger från Huddinge sjukhus. Föreläsningen lade också stor vikt vid, hur man
kan diagnostisera ett dåligt nutritionsstatus
vid kronisk njursvikt, både i det predialytiska stadiet, vid dialys-behandling och
efter transplantation.
Den sista programpunkten var en mycket
uppskattad föreläsning av Ingela Olsson,
beteendevetare och före detta chef för
Invandrarbyrån i Malmö. Titeln var Kulturmöten och kulturkrockar.
Mötet avslutades med att välkomna alla
till Vårmötet i Malmö år 2004!

Deltagare från Västerås dialys och njurmedicinska avdelning. Västerås bidrog med flera olika föreläsningar och fick därför
SNSF:s stipendium à 7000 kr för att täcka omkostnader i samband med denna kongress.

Stipendier som delades ut under SNSF:s årsmöte

Roche AB delade ut sitt stipendium till Agneta Pagels och Anneli Magnusson KS i Stockholm med
motivering: Två sjuksköterskor som arbetar med två olika projekt som båda handlar om egenvård
och självbestämmande hos njursjuka patienter. De vill nu göra ett studiebesök vid njurmedicinska
kliniken Helsingfors som genom sitt pedagogiska arbetssätt fått stora framgångar i sitt arbete med
att öka egenvården hos de njursjuka patienterna.
Det andra stipendiet gick till Karin Blomander och Camilla Bäckstedt Transplantationsmottagning med motiveringen: Två sjuksköterskor som ser nya arbetsområden för den självständiga
nefrologisjuksköterskan.
SNSF:s stipendium gick till Anita Bolin m.fl. Med motiveringen: Föreningen vill stimulera
sjuksköterskor till att berätta om arbeten och projekt från våra avdelningar runt om i landet. Västerås
bidrar med flera olika föreläsningar och får härmed SNSF:s stipendium à 7000 kr för att täcka
omkostnader i samband med denna kongress.
Det andra stipendiet från SNSF gick till: Maria Gustafsson och Jeanette Sjöström Kalmar med
motiveringen: Vi blir ständigt påminda om att vi lever i ett mångkulturellt samhälle, kraven på dagens
nefrologisjuksköterskor ökar i och med detta. Vi behöver kunskap för att kunna möta, informera
och stötta dessa patienter. Med denna motivering får ni SNSF:s stipendium för att kunna deltaga i
EDTNA ERCA:s kongress i Birmingham hösten 2003.
Bästa poster Janssen Cilag delade ut pris till den vinnande postern. blev ”Därför ska du ta dina
fosfatbindare”. Författare till den postern är Anita Fransson, Lena Sundberg-Helldìn och Maria
Nilsson NÄL.
Vinnaren av SNSF:s tipspromenad blev Anna G Scott, hon får resa och kongressavgift till nästa
vårmöte i Malmö 2004 – Grattis!
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