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LEDARE
PIA LUNDSTRÖM | ANSVARIG UTGIVARE

Socialstyrelsen i Sverige har på sin hemsida förtydligat 
om vad som gäller vid vård av döende nämligen att »Lag-
stiftningen utgår ifrån varje patients behov«. »Det innebär 
bland annat att det inte är tillåtet att fortsätta behandla 
en patient i respirator enbart för att en annan patient skul-
le få tillgång till organ för transplantation.«

Tillämpas lagen eller inte? Förlänger sjukvårdspersonal 
respiratorvård för att kunna tillvarata organ från hjärndö-
da patienter? Läkare i Linköping efterfrågar att nationel-
la riktlinjer ska fastslå att patienten eller anhöriga alltid 
ska ge samtycke till fortsatt respiratorvård när den vården 
inte längre gagnar patienten eget liv. 

Något som försvårar organdonation är att sjukvården 
får undersöka patientens inställning till organdonation 
först när patienten är död. Personligen tror jag att få män-
niskor som tagit aktiv ställning till organdonation genom 
att ansluta sig till donationsregistret känner till detta fullt 
ut. För att hjälpa alla i arbetet med organdonation krävs 
en snar etisk diskussion mellan socialstyrelsen, landsting 
och professionen. För om respiratorvård utan att patienten 

TILLÄMPAS LAGEN VID RESPIRATORVÅRD?

 PÅ GÅNG

  Vascular Access Society, ��–�3 juni 2007, Nice, Frankrike.  

www.vascularaccesssociety.com

  International Society for Peritoneal Dialysis, ISPD, �–3 juni 2007, 

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

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

fors, Finland www.europd.com

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

Barcelona, Spanien. congress@era-edta.org

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

Italien. www.edtna-erca.org 

  European Society for Organ Transplantation, ESOT,  

29 sep–3 okt, 2007, Prag, Tjeckoslovakien. www.esot2007.cz

  Dialäsens Chefsdagar, 3–4 oktober 2007, Rånäs Slott i Rimbo, 

Sverige. www.dialasen.com

  Södra Sveriges Regionmöte, �8 oktober 2007, Saltsjöbaden, 

Ystad, Sverige. 

  American Society of Nephrology ASN, 3� oktober–5 november 

2007, San Francisco, USA.

  Njurmedicinskt Regionmöte, �3–�4 november 2007, Uppsala, 

Sverige.

  Nordiatrans, 7–8 mars 2008, Göteborg, Sverige.  

www.nordiatrans.org

Nya möten? E-posta: info@dialasen.com

själv gagnas ska användas i Sverige krävs en lagändring. 
Ett krasst konstaterande är att tusentals patienter i Eu-

ropa på väntelista dör i väntan på nytt organ. Samhälliga 
insatser som gjorts såsom olika kampanjer för att öka or-
gandonation har misslyckats. Detta har resulterat i ökad 
levande donation. Annette Lennerling var i Rotterdam där 
just aspekter kring organdonation diskuterades. Läs mer 
på sidan 32.

Det är högtid att anmäla sig till Dialäsens Chefsdagar 
2007. Mötet är till för er sjuksköterskor som har en arbets-
ledande funktion inom njurmedicin i Sverige. Det är ett 
ypperligt tillfälle att träffa kollegor och få ny kraft för 
kommande arbetsår. Program finner ni längre fram i tid-
ningen – och anmälan sker via www.dialasen.com – lätt 
som en plätt – välkomna!
 Pia Lundström

Källa: www.socialstyrelsen.se, Dagens Medicin nr17, nr 18 2007.

Ny bok om anonym njurdonation
Vad gör att en människa bestämmer sig för att ge bort 
ett viktigt organ i kroppen medan hon ännu lever? Vad 
gör att en människa villl riskera sitt liv och hälsa för en 
annan människa?

Vad gör att en människa vill ge sin ena njure till en 
person hon inte känner 
och antagligen aldrig 
kommer att få veta vem 
det är?

Johan Appelberg be-
rättar i denna bok om 
sin anonyma njurdona-
tion, det vill säga dona-
tion av ena njuren till 
en okänd medmänniska. 
Varför gav han sin nju-
re? Vad ledde det till?

Boken kan beställas genom 

www.instantbook.se  

Pris 150 sek.



· En enkel bolusdos vid hemodialys 1

· Mindre påverkan av plasmalipiderna 
jämfört med heparin 2

Ref: 1. Beijering R et al. Randomised long-term comparison of Tinzaparin and
Dalteparin in haemodialysis. Clin Drug Invest 2003; 23: 85-97 2. Elisaf MS
et al. Effects of conventional vs. low – molecular weight heparin on lipid profile
in hemodialysis patients. Am J Nephrol 1997; 17:153-7
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NYHETER

Sjuksköterskeföreningen i Finland har utsett Annika 
von Schantz till Årets Sjuksköterska 2006.

Annika som är en eldsjäl och styrelsemedlem i förening-
en Nordiatrans arbetar som avdelningssjuksköterska på 
infektionsavdelningen K1 vid Barn-och ungdomssjukhuset 
i Helsingfors. För tre år sedan var hon med om planering 
och start av avdelningen. Där har satsats mycket på vård-
miljöns estetik, färgernas väsen och betydelse, allt för att 
barnet ska känna sig välkommet och uppleva sig som av-
delningens centrala gäst. För detta arbete fick avdelningen 
ett internationellt pris. Annika har även varit i aktiv i NO-

BAB som verkar för sjuksköterskor som arbetar med barn. 
Idag kombinerar hon sitt arbete som avdelningssjukskö-
terska med studier i vårdvetenskap i Helsingfors. 

Hon räknar med att ha avlagt sin magisterexamen 
sommaren 2007. Ett annat projekt och ultimat önskemål 
från Annika och andra aktiva inom barnsjukvården är 
ett helt nytt barnsjukhus. Beslutet ligger idag hos politi-
kerna. Dialäsen gratulerar Annika till utmärkelsen »Fin-
lands sjuksköterska 2007« och önskar henne all lycka till 
med samtliga framtida projekt! Källa: Vård i Fokus 4/2006.

Annika Finlands sjuksköterska 2006

Annika von Schantz
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Just nu pågår ett 
tandvårdsprojekt 
som syftar till att 
kartlägga mun-
hålans sjukdo-
mar hos njursju-
ka. Projektet är ett 
samarbete mellan 
Folktandvården 
och Karolinska 
universitetssjuk-
huset.

Royne Thor-
man på Folktand-
vårdens medi-
cinska tandvård menar att njursjukas problematik med 

sjukdomar i munhålan är ett förbisett problem. Var tred-
je patient med njursvikt lider till exempel av muntorrhet, 
tandskador och tandlossning. 

Projektet vill titta närmare på hur tandvården kan för-
bättras dels för patienter i dialysbehandling, dels för pa-
tienter med njursvikt och som samtidigt lider av andra 
sjukdomar som till exempel diabetes. Här kommer man 
att titta på vilka faktorer som styr munproblem hos diabe-
tiker med njursvikt. 

När det gäller njurtransplanterade patienter vet man 
att tandvårdsbehovet ökar bland annat på grund av att 
tandköttet sväller vilket gör att det kan vara svårt att äta. 
Här har man tidigare opererat bort tandkött men mycket 
talar för att det är bättre med intensiv munvård genom re-
gelbundna besök hos tandhygienist.
Källa: www.visatanderna.nu

En undersökning som gjorts av Riksförbundet för Njur-
sjuka, visar att det finns stora skillnader i prissättningen 
av gästdialysbehandling i Sverige. Enligt uppgifter som 
inhämtats från 58 olika dialyskliniker varierar priset från 
2 800 kronor till 6 015 kronor för en dialysbehandling. 
Detta innebär en skillnad på 3 215 kronor mellan det läg-
sta och det högsta priset. 

En förutsättning för att en person med bloddialysbe-
handling ska kunna resa bort på en semesterresa eller en 
tjänsteresa är tillgången till gästdialys. Problemet har ti-
digare varit bristen på lediga gästdialysplatser, men på 
senare tid har sjukvårdshuvudmän också begränsat det 
antal gästdialyser de betalar för. En orsak till begräns-
ningarna kan vara de oskäligt höga avgifter som tas ut 
för en gästdialys på vissa sjukhus, menar Riksförbundet 
för Njursjuka. Enligt nefrolog och docent Jarl Ahlmén är 
priserna baserade på felaktiga beräkningsgrunder och 
att ett för landet gemensamt skäligt pris för en gästdialys 
borde vara ungefär 3 600 kronor. 

Riksförbundet för Njursjuka framhåller att gästdia-
lys är en självklar rättighet som inte får begränsas under 
några omständigheter. Sveriges kommuner och Lands-
ting borde snarast medverka till en gemensam prissätt-
ning för gästdialys på alla sjukhus i landet. 

Källa: www.rnj.se

Gästdialys – ingen självklarhet för de njursjuka

Royne Thorman vill förbättra tandvården 
för njursviktspatienterna.

Höga avgifter minskar möjlighet till semester på annan ort
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Munhälsan hos njursjuka kartläggs



DIALÄSEN 3.2007 9

Jag är bekymrad för det Sverige som håller på att objek-
tivisera människan. Människosynen är på väg att bli som 
i många icke västerländska samhällen, där människan 
inte anses vara en moralisk varelse och därför sätts »mo-
ralvakter« upp genom kontroller och bestraffningar. Det 
fina med Sverige är att man lyckats få människorna att 
internalisera en moral i psyket, så att inte så många yttre 
moralvakter behövs. Det är detta Sverige som jag är stolt 
över och som nu håller på att raseras. 

För en tid sedan kom Socialstyrelsens och försäkrings-
kassans förslag till utformning av en mer kvalitetssäk-
rad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess. Det 
mesta som står där är förmodligen adekvat, men när jag 
läser förslaget ur en kurators yrkesperspektiv är det någ-
ra punkter jag särskilt vill uppmärksamma. 

En av utgångspunkterna i förslaget är begreppet arbets-
förmåga. Detta begrepp har enligt förslaget en fysisk, psy-
kisk och social dimension. Arbetsförmågan uppges vara 
individens kapacitet i förhållande till arbetets krav. Vid be-
dömning av arbetsförmågan ska dock, enligt utredningen, 
bland annat den sociala dimensionen inte tillmätas någon 
tyngd. Denna utgångspunkt i bedömningar står i motsats-
förhållande till definitionen av begreppet arbetsförmåga 
som angetts i utredningen där den sociala dimensionen är 
en utav grundpelarna. Motsatsförhållandet förstärks dess-
utom av att enbart somatiska sjukdomar tas upp i listan på 
föreslagna sjukdomar. Här kan den enskildes rätt komma 
i skymundan, då tolkningen hos läkare och/eller handläg-
gare kan bli utslagsgivande. Till exempel är sorg och kris 
beroende av både psykiska och sociala faktorer och sjuk-
skrivning kan vara en lämplig åtgärd för att individen ska 
återfå sin arbetskapacitet. 

Vidare föreslås att andra yrkesgrupper ska bistå läka-
ren med bedömning av funktionstillstånd och arbetsför-

DEBATT  
&

INSÄNDARE

måga. Här saknas kuratorers yrkeskunnande och därmed 
den sociala dimensionen. Kuratorer skulle kunna göra 
en stor insats för den enskilda individen och finns dessut-
om på de flesta sjukvårdsinrättningar. Frågeställningen 
som infinner sig hos mig är hur det kommer sig att det i 
utredningen konsekvent råder en tvetydighet kring den 
sociala dimensionens betydelse för att återfå människor 
i arbetslivet. Handlar det om okunskap eller är det ett 
medvetet strategiskt val? 

En annan utgångspunkt i förslaget är en rekommenda-
tion av sjukskrivningstider för olika sjukdomar. Behövs 
det verkligen utfärdas en sådan rekommendation när ut-
gångspunkten är att man ska bedöma arbetsförmåga och 
inget annat? Jag gissar att en sådan »rekommendationslis-
ta« utgör en ansats till standardisering av hur länge det ur 
ett strikt medicinsk perspektiv är nödvändigt att vara sjuk-
skriven, men människan är emellertid mycket komplexa-
re än så. I det verkliga livet går det inte att tillämpa såda-
na abstrakt universella principer utan att skapa problem 
för individen. Människosynen i detta arbete med standar-
disering av sjukskrivningstid måste grunda sig på att man 
utgår ifrån att människan hellre vill vara sjukskriven än 
att göra rätt för sig. Detta synsätt i ett större sammanhang 
kan förstöra det fina västerländska internaliserade mora-
len, som man i vissa länder har fått förlägga utanför män-
niskan i form av rigida kontrollapparater och straffsank-

tioner. Vuxna, mogna människor bör 
i stället hitta lösningar i livet genom 
omsorg och utifrån olika personers in-
dividuella behov. ■

text Shujaat Noormohamed, chefskura-

tor/Bibliotekschef, nU-sjukvården 

Vad händer med  
människan när moral  
ersätts med lag? 
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Den andra Världsnjurdagen, den 8 mars 
2007, firades med en rad aktiviteter runt 
om i landet. »Lär känna dina njurar« och 
»Är dina njurar OK?« var två av de slogans 
som användes för att väcka allmänhetens 
nyfikenhet och intresse. Och gensvaret 
från allmänheten var stort eller mycket 
stort, i synnerhet på de platser där möjlig-
heten fanns att testa sin njurfunktion.

Det centrala budskapet vid årets Världsnjurdag var att kro-
nisk njursvikt är:
• vanlig, eller vanligare än man tror, 
• skadligare eller farligare än man tror, då även måttlig 
njursvikt kan orsaka för tidig död genom komplikationen 
hjärtkärlsjukdom, 
• men ändå behandlingsbar, i synnerhet om sjukdomen 
upptäcks tidigt. 

Eftersom njursvikten kan gå mycket långt – upp till att man 
förlorat mer än två tredjedelar av sin njurfunktion – utan att 
man har några påtagliga symtom är en förutsättning för ti-
dig upptäckt att funktionen testas hos människor, som kän-
ner sig helt friska. Det gäller speciellt dem som tillhör någon 
eller flera av riskgrupperna. 

I Stockholm hade Njurkliniken på Karolinska Universitets-
sjukhuset och Njurföreningen Stockholm Gotland arrange-
rat ett Öppet Hus för allmänheten. En serie kortföreläsning-
ar om njurar och njursjukvård presenteras mitt på dagen och 
upprepades på kvällen. Alla intresserade erbjöds ett »njur-
test«, bestående av blodtryck, blodprov (kreatinin) och urin-
prov (protein). Dessutom fanns ytterligare information att 
hämta vid en serie informationsplatser i lobbyn utanför fö-
reläsningssalen. Mer än 600 personer deltog i programmet 
och mer än 300 »njurtester« genomfördes (alla fick i efter-
hand testresultaten skriftligen plus råd om eventuellt behöv-

lig uppföljning). Dessutom togs separat många blodtryck.
I Göteborg ordnade Sahlgrenska Universitetssjukhuset och 

Njurföreningen i Västsverige ett Öppet Hus med en serie fö-
reläsningar för allmänheten. Ett av inslagen, som tilldrog sig 
stort intresse, var en debatt om salt, om hur mycket eller lite 
salt man behöver, om saltets positiva och negativa inverkan 
på kroppen. Under Världsnjurdagen invigdes också en helt ny 
dialysenhet vid Östra sjukhuset med 45 platser.

I Malmö hade njurkliniken arrangerat en utställning och 
informationsplats i entrén till sjukhuset, där förbipasserade 
kunde få både skriftlig och muntlig information om njurar 
och njursjukvård. Dessutom erbjöd man intresserade att få 
sitt blodtryck testat (ett femtiotal nappade), följt av råd om 
eventuellt behövlig uppföljning.

I Trelleborg anordnades en informationsplats mitt i ett 
shoppingcentrum, där sjuksköterskor från kliniken delade 
ut broschyrer och informerade den intresserade allmänhe-
ten om njurar och njursjukvård.

I Visby hade man ett mycket välbesökt Öppet Hus på den 
nybyggda dialyskliniken (med fantastisk sjöutsikt). Även här 
hölls föreläsningar för allmänheten, som också erbjöds kon-
trollera sitt blodtryck.

Syftet med Världsnjurdagen är bland annat att öka all-
mänhetens, politikers och beslutsfattares kunskaper om 
njurar, om vikten av god njursjukvård och inte minst om 
möjligheterna för förebyggande. Med andra ord »att sätta 
njurar på den politiska kartan«. Mycket av det arbetet går na-
turligt via media och en förhoppnng är att de goda erfaren-

heterna från i år och den starka respon-
sen från allmänheten skall inspirera till 
ännu fler aktiviteter på ännu fler plat-
ser – och dessutom mer samordnade för 
ännu bättre genomslagskraft – på Världs-
njurdagen nästa år. ■

text Per Åke Zillén

VäRLDS- 
NJURDAGEN
Stort intresse för
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Allmänheten och politiker bjöds in till Öppet hus på Karolinska Universitets-
sjukhuset i Stockholm. Här ses landstingsrådet Lars-Joakim Lundquist med 
Erik Herland, ordförande för Njurföreningen Stockholm Gotland.

Annika Ljungkrantz och Åsa Lundvall  

informerade om Världsnjurdagen i Valens 

köpcentrum, Trelleborg.

Vid Malmö Universitetssjukhus huvudentré, här represen-

terade av Mia Trondsen och Karin Sandberg, bjöds allmän-

heten på information och blodtrycksmätning.

Ulla och Fred utbyter erfarenheter i Trelleborgs köpcentra.

I Göteborg hölls öppet hus på Sahlgrenska Universi-
tetssjukhuset/Östra. Besökarna kunde få sitt blodtryck 
kontrollerat och en helt ny dialysavdelning invigdes på 
självaste Världsnjurdagen. Professor em. Mattias Aurell 
och professor Göran Bergström vid Sahlgrenska Aka-
demin höll föreläsningar som avlöstes med en under-
hållande diskussion om salt i maten är farligt eller inte. 

Karolinska Universitetssjukhuset hade många nyfikna  

besökare som erbjöds provtagningar och föreläsningar. 
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Låt saker ta tid och ha ingen prestige. Det 
är Kasper Nordlinders koncept för att nå 
dit han önskar. Låter bra.
Men stanna upp en stund och fundera för 
egen del – är det så enkelt som det kanske 
först kan låta? 

När jag träffar Kasper för intervju är han mycket blygsam 
och anser att han inte har så mycket att komma med. Men 
ryktet har sagt mig att det här är en kille som ser möjlighe-
ter istället för hinder, vilket också visar sig stämma under 
vårt samtal.

Efter gymnasiet visste Kasper att han ville studera vidare. 
Han började läsa spanska vid högskolan i Skövde. Som 16-
åring hade han varit utbytesstudent i Costa Rica så det kän-
des som ett närliggande alternativ.

– Men spanska var inte min grej visade det sig, säger han. 
Däremot har jag alltid gillat kemi och biologi. Och så tycker 
jag om att möta människor. Att välja sjuksköterskeyrket blev 
därför ett naturligt val, det kombinerar liksom bådadera.

Det var en del som kanske tyckte att hans yrkesval verka-
de tokigt. Kasper har nämligen en medfödd CP-skada som har 
gjort hans högra arm förlamad.

– Jag sa inte att jag hade detta handikapp förrän jag var an-
tagen, om jag väl var där visste jag att 
de var tvungna att hjälpa mig.

Kasper berättar att han hela tiden va-
rit målmedveten men samtidigt förhål-
lit sig ödmjuk inför situationen . Under 
studietiden var han beredd att ge upp 
om det skulle visa sig vara ohållbart. 

Teorin gick alldeles utmärkt men 
när det blev dags för praktik, framfö-
rallt inom akutsjukvården, upptäckte 
Kasper att han behövde längre tid på sig för att lära sig de tek-
niska momenten.

– Både skolan och mina handledare hade stor förståelse så 
jag fick extra tid på min kirurgplacering. De vanliga fem veck-
orna räckte inte för att jag skulle lära mig att exempelvis sät-
ta nål med en hand.

Men tack vare den extra tiden gick det bra.
– Tid är A och O för mig. 
Dialysmottagningen vid Kärnsjukhuset i Skövde var Kas-

pers tredje placering inom akutsjukvården och det var först 
här han insåg att han nog skulle kunna arbeta på sjukhus. När 
han började på utbildningen hade han i första hand tänkt sig 
att arbeta med rådgivning, till exempel som hälsocoach. Ar-
bete vid sjukhus trodde han nästan var omöjligt.

– Men dialysen är som gjord för någon som bara har en 
arm, säger han. Verksamheten är planerad och här finns all-
tid kolleger som kan hjälpa till. Att dialys är lite enformigt 
och långsamt, som man ibland kan höra, är dessutom vad 
jag behöver.

Det är nu snart fyra år sedan Kasper började som sjukskö-
terska på dialysmottagningen.

– Jag fick ett halvår först, och mer ville jag heller inte ha, sä-
ger han. Mitt mål var att försöka klara av detta första halvår 
och jag ville själv vara den som sa ifrån om det inte gick.

Kasper berättar att han alltid går ut mycket lågt för att vin-
na patienters och kollegers förtroende. 
Han är väl medveten om att hans handi-
kapp ibland kan innebära vissa begräns-
ningar och han skulle till exempel aldrig 
äventyra säkerheten. 

– När jag började på dialysen var jag 
var beredd på att jag skulle behöva myck-
et stöd för att lösa allehanda problem 
och därför ofta sitta inne hos chefen. 
Men det har gått bra här, säger Kasper 

och menar att det också är mycket på grund av förstående 
kolleger och arbetsledning.

En sjuksköterska som klarar av att dialysera endast med 
en fungerande arm borde vara en extra stimulans för patien-
ter, som kanske tvivlar på sin förmåga till egenvård. 

Men Kasper är ödmjuk och menar att det nog mer är så att 
det är han som får större förståelse från patienternas sida.

– De hjälper mig till exempel att knyta skyddsförklädet.  ➝

DIALYS PERFEKT OM 
MAN HAR EN ARM

» När han började på utbild-
ningen hade han i första 
hand tänkt sig att arbeta 
med rådgivning, till exem-
pel som hälsocoach. Arbete 
vid sjukhus trodde han näs-
tan var omöjligt.«
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Det är en sak som helt enkelt inte går, säger han. 
När det gäller att stimulera patienter till egenvård drar 

Kasper paralleller till andan som råder inom handikappi-
drotten.

– Där är det till exempel tabu att hjälpa någon upp för en 
backe bara för att den sitter i rullstol, om den faktiskt klarar 
att rulla uppför själv.

Annars kan han utföra de flesta uppgifter inom avdelning-
en. Hantering av centrala dialyskatetrar och fistlar är inga 
problem. 

– Däremot sticker jag aldrig i graft, det är ju ofta sista utvä-
gen som access och då vill jag inte äventyra det i onödan. 

Till sin hjälp har Kasper också utvecklat ett hjälpmedel där 
han kan fixera ampullen när han ska dra upp injektioner. Det 
är som en böjlig arm, likt en skrivbordslampas, med en liten 
platta där ampullen kan fixeras med hjälp av kardborreband. 
Sedan kan ampullen vändas upp och ner så att det enkelt går 
att dra upp injektionsvätskan.

Samtidigt berättar han att han hela tiden är beredd att om-
pröva om förutsättningarna ändras. 

– Kommer det till exempel en ny maskin, ett nytt slangset 
eller en ny bicbag kanske jag inte klarar av att klä maskinen 
som jag gör nu, säger Kasper. Men jag har ingen prestige, för 
mig är det ingen skam att dra mig ur i så fall. Gäller det pri-
vata saker tar jag nog däremot mer strid.

Kasper arbetar 80 procent på dialysmottagningen för att 
också hinna träna, vilket han gör sex dagar i veckan. Han 
springer nämligen långdistans inom handikappidrotten. 
Även om han själv bor i Skövde har han både sin tränare och 
sin träningsgrupp i Mölndal. Det är också här han har sin fa-
milj.

Kasper har sedan han började träna på elitnivå 1994 hun-
nit med inte mindre än tre Paralympics.

Han kommer med stor sannolikhet att ställa upp i Peking 
2008, men det blir nog i så fall sista gången. Och det blir un-
der förutsättning att han hamnar i en klass lägre än den han 
nu befinner sig i.

– Med mitt handikapp anser jag att det är i den klassen jag 
hör hemma, och klassas jag inte ned kommer jag nog inte att 
delta i Peking.

Träningen tar den mesta av fritiden. I vintras var han på 
träningsläger i Sydafrika och inför sommaren blir det even-

tuellt Rio. Inom handikappidrotten finns ett gott kamratskap 
även om just löpning är mycket för individualister.

Förutom Paralympics har Kasper sprungit Göteborgsvar-
vet, som är en halvmara och Lidingöloppet som innebär tre 
mil i krävande terräng. 

Utöver löpträning går han på gym för att träna muskler i 
mage och rygg.

– Träningen är en förutsättning för att jag ska orka jobba, 
säger Kasper. Hur det än är, jobbet på sjukhus sliter i längden 
och jag måste hålla mig i form för att klara av det.

Kasper berättar att han också har ett förflutet som vårdbi-
träde på en demensavdelning. Det var en nyttig erfarenhet, 
men inget han kommer att återgå till eftersom det innebär 
ett hårt slitage på kroppen. 

Kanske går han vidare till arbete inom 
habiliteringen i framtiden istället.

– Jag känner väldigt starkt att jag skulle 
vilja tillbaka dit och hjälpa andra på sam-
ma sätt som jag själv blivit hjälpt. ■

text Anna-Lena Byström
Foto Peter Johansson

» Förutom Paralympics har Kasper  
sprungit Göteborgsvarvet, som är en  
halvmara och Lidingöloppet som innebär 
tre mil i krävande terräng.«

– Träning är en förutsättning för att jag ska orka jobba, säger Kasper
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Verkar för  
individuell  
kvalitet

Finland är det land i Europa som 
har mest erfarenhet av dialysbe-
handling och njurtransplantation 
av små barn. Anledningen till det är 
en speciell njursjukdom - congenital 
nefros av finsk typ – som är en van-
lig orsak till avancerad njursvikt 
hos mycket små barn i Finland. 

BARNNjuRSjuKVÅRDEN I HELSINGFORS

Carita Björkestam
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Verksamheten på barn- och ungdomssjukhuset 
HUCS (Helsingfors Universitets Centralsjukhus) i 
Helsingfors startades i slutet av 1800-talet. Sjuk-
huset består av ett flertal byggnader som alla är 

gamla. Husen, som passade verksamheten när de byggdes, 
har för dagens vård blivit för små och trånga och på grund av 
K-märkning är ombyggnationer inte tillåtna. Sjukhuset har 
tre huvuduppgifter och de är specialistsjukvård, utbildning 
och nationell vård. Exempel på nationell vård är organtrans-
plantationer som bara görs i Helsingfors i Finland. På barn- 
och ungdomssjukhuset tar man emot patienter från 0-16 år 
och för barnens familj finns bland annat ett Mc Donalds hus 

där de kan bo under barnets sjukhusvistelse. 
Sjuksköterskan Carita Björkestam arbetar på njur- och 

transplantationsavdelningen, avdelning K3, på barn – och 
ungdomssjukhuset. Carita har mycket lång erfarenhet av 
barnsjukvård och har arbetat på barnkliniken i över 30 år. 
Avdelning K3 har tio vårdplatser varav tre har möjlighet till 
intensivövervakning. Här vårdas barn från 0–20 år. 

– Den senaste tiden har tyvärr bara åtta vårdplatser varit 
öppna, beroende på svår personalbrist, berättar Carita. Detta 
i sin tur beror bland annat på att vårdarbete är dåligt betalt i 
Finland, vilket försvårar rekrytering av ny personal. 

Något som är speciellt i Finland är att man har mycket 
små barn i dialys på grund av sjukdomen congenital nef-
ros av finsk typ (CNF). En tredjedel av barnen med avance-
rad njursvikt har den diagnosen. Den vanligaste dialysfor-
men för barn är peritonealdialys (PD). Barnen med avancerad 

Målsättningen man har inom barn-  
och ungdomssjukvården är att den ska: 
• vara individuell 
• stödja växande och utveckling
• ge trygghet
• stimulera till egen aktivitet
• främja kontinuitet
• ha familjen i fokus

HD för barn är aktuellt bara om PD inte fungerar eller om familjen 
absolut inte vill ha PD. 

Barnen dialyseras tre gånger per vecka med tre timmars behand-
ling vid varje tillfälle.
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njursvikt är ofta illamående, har kräkningar och matleda. 
De sondmatas därför för att få ett bättre nutritionstillstånd. 
För tillfället har man i Finland cirka 30 barn med avancerad 
njursvikt ( kreatinin över 400 µmol/l). Sju av dessa har diag-
nosen CNF. Just nu har sex barn PD-behandling med nattma-
skin hemma och ett barn har hemodialys (HD) behandling på 
sjukhuset.

Peritonealdialys
PD-behandling av barn startades i Finland i början av 1980-ta-
let. Den vanligaste dialysformen är PD med nattmaskin som 
sköts av föräldrarna i hemmet. Det finns barn som behöver 
dialysbehandling genast efter födseln. Det kan till exempel 
vara vid diagnosen polycystisk njursjukdom. Om barnet har 
sjukdomen CNF får det först under en period albumininfusio-
ner, eftersom de förlorar mycket proteiner. När barnet väger 
nio till tio kg får det en Tenchoffkateter (PD-kateter) inopere-
rad. Ungefär en vecka därefter läggs barnet in på avdelning 
K3 för att starta dialysbehandlingen. Barnet får då också ope-
rera bort båda njurarna och göra en utredning inför kom-
mande njurtransplantation. 

När familjen genomgått dialysutbildning och barnet väl 
är hemma, får de ett schema för PD-behandlingen med olika 
viktgränser som de ska använda för att styra dialysvätskans 
glukosstyrkor och därmed ultrafiltrationen.

– Detta fungerar oftast väldigt bra, säger Carita. Dialyspe-
rioden varar i minst tre månader innan barnet sätts upp på 
väntelista för njurtransplantation. 

Hemodialys
HD för barn är aktuellt bara om PD inte fungerar eller om fa-
miljen absolut inte vill ha PD. Barnen dialyseras tre gånger 
per vecka med tre timmars behandling vid varje tillfälle. Di-
alyserna sker oftast via en central venkateter eftersom det är 
mycket svårt att få en AV-fistel att fungera tillfredställande 
när kärlen är små och tunna. HD-behandling för barn starta-
des i Finland 1995. Det var en pojke i tvåårsåldern som inte 
kunde ha PD. Hemodialyserna genomfördes då på vuxensjuk-
husets dialysavdelning. Vid varje dialystillfälle, det vill säga 
tre gånger per vecka, följde en barnsjuksköterska med poj-
ken som sövdes under behandlingen. Barnsjuksköterskorna 
som var med önskade att pojken skulle få dialysbehandling-
en utan att sövas och bad om att få pröva. Så småningom fick 
de igenom sitt önskemål. Den lille pojken tyckte om att ligga 
på mage och leka och det fick han göra också under sin dia-
lysbehandling i vaket tillstånd. Det hela fungerade bra. Efter 
det här pilotfallet kunde man börja med HD för barn också 
på barnsjukhuset. Carita som har varit med sedan starten av 
HD på barnsjukhuset säger att jobbet inte är dialyserandet 
i sig utan att underhålla barnet under dialysbehandlingen. 
Det kan vara nog så svårt att hålla ett barn sysselsatt i dryga 
tre timmar. Hon berättar vidare att barn inte blir trötta efter 
HD som vuxna ofta blir. 

– De är som energiknippen efter sin behandling, säger hon.

Transplantation
År 1979 transplanterades det första barnet i Finland med en 
njure och det gjordes på sjukhuset för vuxna. På barnsjukhu-
set gjordes den första njurtransplantationen 1986. De vanli-
gaste diagnoserna hos barn som behöver njurtransplanteras 
är CNF, uretravalvel och nefronoftis. Innan njurtransplanta-
tion kan bli aktuellt ska barnet väga omkring tio kilo.

När det är dags för transplantation sätts barnet på vänte-
lista för att få en njure från en avliden donator. Till skillnad 
från rutinen i Sverige tillfrågas aldrig föräldrarna om levan-
de njurdonation i Finland. Om föräldrarna själva erbjuder sig 
att donera kan det bli aktuellt med donation, men inga andra 
relationer än just föräldrar accepteras. Barn prioriteras inte 
på väntelistan utan den person njuren passar bäst till får den. 
Det skiljer sig också från svenska rutiner där barn prioriteras 
på väntelistan. Den vanligaste väntetiden för att få en njure 
i Finland är ett halvt till ett år men ibland kan den vara upp 
till två år. Efter transplantationen ges barnen immundäm-
pande läkemedel med trippelbehandling – steroider, azati-
oprin och cyklosporin. För att undersöka om en avstötning 
är på gång och i sådana fall snabbt kunna behandla den, tas 
finnålsbiopsier på den transplanterade njuren rutinmässigt 
tre gånger i veckan. 

Den första levertransplantationen på barn gjordes 1987 
och de vanligaste diagnoserna vid levertransplantation är 
gallatresi, hepatoblastom och tyrosemi. Leversjuka barn kan 
ibland också ges MARS-behandling som är ett slags leverdia-
lys. Denna behandling kan ges i väntan på en transplantation 
vid svår leversvikt eller som behandling under en period för 
att levern ska få en chans att återhämta sig efter till exempel 
en intoxikation. Åtta barn har transplanterats med kombi-
nerad lever och njurtransplantation. Flera av dem har poly-
cystisk njur- och leversjukdom. Den första hjärttransplanta-
tionen på ett barn i Finland gjordes 1991 och ytterligare tre 
barn fick nya hjärtan det året. De vanligaste orsakerna till 
hjärttransplantation hos barn är medfödda hjärtfel och kar-
diomyopati. 

Uppföljning efter organtransplantation görs på poliklini-
ken på barn- och ungdomssjukhuset i Helsingfors, först efter 
tre och sex månader, och sedan efter ett år. Om allt fungerar 
bra kommer barnen därefter på kontroll till barn- och ung-
domssjukhuset en gång om året. Mellankontrollerna sköts 
på det lokala sjukhuset på den ort där barnet bor. 

I Finland har 280 njurtransplantationer genomförts på 187 
barn, det vill säga några barn har blivit transplanterade mer 
än en gång. Nittiotvå levertransplantationer har gjorts på 83 
barn och 51 barn har blivit hjärttransplanterade. 

Utbildning
Personalen på avdelning K3 arbetar mycket med utbildning 
av olika slag. Föräldrarna till det sjuka barnet och eventuellt 
också barnet, beroende på dess ålder, utbildas under ungefär 
en vecka för att kunna sköta PD-behandlingen hemma. I sam- ➝
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band med att barnet ska hem följer en sjusköterska från av-
delningen med och hjälper till så att allt fungerar på plats. 
Det lokala sjukhusets personal måste också utbildas i PD-be-
handling. De ska kunna hjälpa familjen om det är något som 
krånglar med PD-maskinen och behandlingen när barnet är 
hemma. Utbildningen för personalen pågår även den cirka 
en vecka. Avdelning K3:s personal har också jourverksamhet 
i form av telefonservice dygnet runt i PD ärenden, både för 
familjen och för personalen på barnets lokala sjukhus. För-
utom detta har man beredskap för att kunna ge HD akut.

Två gånger har hela personalen på avdelning K3 åkt iväg på 
studiebesök till olika barnsjukhus i Europa. Studieresorna är 
till för att vidga vyerna och för att få stimulans för det fortsat-
ta arbetet. För att finansiera resorna har personalföreningen 
Lelsi bildats, bland annat för att kunna ta emot sponsorme-
del. Eftersom det är svårt att helt stänga en avdelning, har vi-
karier fått ta hand om arbetet under de dagar personalen va-
rit iväg på studieresa. Hittills har man besökt barnsjukhus i 
London och Paris. Carita är just nu i full gång med planerna 
för nästa resa som ska bli till Essen under hösten. 

Något som är unikt för Finland är den så kallade vårdcir-
keln – en avlastningsverksamhet. Vårdcirkeln är en riksomfat-
tande verksamhet som innebär att en utbildad sjuksköterska 
eller annan vårdpersonal kan komma och avlösa föräldrar-

na i hemmet från några timmar upp till flera dygn (max 10 
dygn per år) för att sköta det dialyskrävande eller organtrans-
planterade barnet. Verksamheten är till för att föräldrarna 
ska kunna gå på teater- eller restaurangbesök eller kunna åka 
iväg på en semesterresa. Syskon kan också vara hemma då för-
äldrarna tar ledigt. Priset är satt så att alla ska ha råd att an-
lita vårdcirkeln för att få avlastning. Föräldrarna betalar en 
självriskandel som är 2,5 euro per timma, 12 euro per dag och 
15 euro per dygn. Vårdcirkeln startade som ett projekt under 
åren 1994–96 men är nu etablerad. Personalen som arbetar i 
vårdcirkeln har ett arbetsavtal med patientföreningen Njur- 
och leverförbundet. Utbildningen av personalen sker på K3, 
där två till tre nya personer utbildas per år. Denna imponeran-
de och högt uppskattade avlastningsverksamhet finansieras 
av fondmedel från penningautomatföreningen (jmf. Svenska 
Spel). Behovet av liknande avlastningsverksamhet för föräld-
rar med dialyskrävande eller organtransplanterade barn är 

säkerligen mycket stort även utanför Fin-
lands gränser och idén med vårdcirkeln är 
något man verkligen borde ta efter. ■

text Annette Lennerling
Foto Annette Lennerling  
och Carita Björkestam
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Aktivitet stimulerar kroppsegna smärt-
lindringssystem. Men många patienter med 
terminal kronisk njursvikt kan befinna sig 
i svårbehandlade smärttillstånd som bland 
annat leder till minskad rörlighet. Det blir 
en ond cirkel i sig. Komplementära smärt-
lindringsmetoder som transkutan elek-
trisk nervstimulering (TENS) kan då vara 
till hjälp. 

Kroppens egna smärthämmande system, som till exem-
pel endorfiner, noradrenalin, serotonin och gamma-amino-
smörsyra (GABA), stimuleras bland annat av beröring, muskel-
arbete, belastning av leder och andra sinnesintryck. Många 
patienter med kronisk njursvikt tränar inte sina smärthäm-
ningssystem. Under den tidskrävande behandlingen tvingas 
man att vara stilla under många av veckans timmar. Trötthet, 
smärta och andra sjukdomssymtom kan göra att orken inte 

Komplementär smärtlindring
TENS OCH RÖRELSE        KAN MINSKA SMäRTA

finns på övrig tid heller. Att inte kunna göra vad man önskar 
kan leda till nedstämdhet vilket ytterligare kan späda på inak-
tiviteten. Ju mindre man belastar sin kropp desto sämre fung-
erar de kroppsegna systemen för smärtlindring. Det är alltså 
av största vikt att göra vad man kan för att öva systemet.

– Det räcker med tio minuters aktivitet för att starta krop-
pens eget smärtlindringssystem, säger Hélène Hallström, 
sjukgymnast på smärtmottagningen vid Karolinska univer-
sitetssjukhuset i Solna.

Det är alltså viktigt att patienterna är tillräckligt smärt-
lindrade så att de klarar av att komma upp och röra på sig. 
Successivt kan ökad aktivitet minska behovet av farmakolo-
gisk smärtlindring genom att det kroppsegna systemet sti-
muleras alltmer. Man får ha delmål på vägen. Första mål bör 
vara god nattsömn, nästa steg är att patienten är smärtlind-
rad i vila för att sedan även uppnå smärtfrihet vid rörelse. Ef-
fekten kan utvärderas till exempel med hjälp av visuell ana-

TENS elektroder placeras på det område där patienten relaterar till smärta. 

Med varierande intensitet i 
strömstyrka och olika bredd 
på strömpulsen stimuleras 
nervändslut i området.
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Komplementär smärtlindring
TENS OCH RÖRELSE        KAN MINSKA SMäRTA

logskala (VAS), minskad läkemedelskonsumtion, om sömnen 
förbättras och rörligheten ökar.

TENS förstärker det kroppen själv borde göra. Rent prak-
tiskt placeras elektroder antingen på det område där patien-
ten förlägger sin smärta eller i ett område som är segmentellt 
relaterat till smärtan. Med varierande intensitet i strömstyr-
ka och olika bredd på strömpulsen stimuleras sedan nervänd-
slut i området. Bakomliggande mekanismer är inte helt kän-
da men man vet att grova nervtrådar för både beröring och 
motorik (A-beta respektive A-alfa) är känsliga för stimule-
ring via huden. Djurstudier har visat att TENS påverkar fri-
sättningen av både GABA, endorfiner, serotonin och noradre-
nalin på både ryggmärgsnivå och i hjärnstammen. Däremot 
finns det vissa svårigheter när det gäller vetenskaplig bevis-
ning för metoden. Resultaten kan till exempel vara svårvär-
derade eftersom det inte alltid är lätt att finna gemensam 
bakomliggande smärtmekanism, och eftersom en trovärdig 

placebobehandling inte finns i praktiken är blindade studier 
nästan omöjliga att utföra.

Men man har sett att aktivitetsnivån har höjts hos patien-
ter som använder TENS, samtidigt som bruket av analgetika 
och annan sjukvård minskar.

– Patienten kan själv sköta behandlingen, och det är alltid 
bra att inte vara terapeutberoende, säger Hélène Hallström. 
Behandlingen syftar mer till att kunna hantera sin smärta 
än minskad smärtintensitet. En annan stor fördel är att TENS 
dessutom kan användas under aktivitet vilket i sin tur för-
stärker kroppens egna smärtlindrande system.

Hélènes erfarenhet är att de patienter som svarar bäst på 
TENS är de som vill ta aktiv del i sin behandling och som an-
ser att de har ett eget ansvar för sitt välbefinnande. En indi-
viduellt anpassad behandling är alltid nödvändig. Personligt 
utprovad stimulator och väl utförd smärtanalys behövs till 
exempel för ett gott resultat.

– Patienten kan själv sköta behandlingen, säger sjukgymnast Hélèn Hallström som har 
arbetat på Karolinska Universitetssjukhusets smärtmottagning i 14 år.

 ➝
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Klinisk erfarenhet talar för att TENS framförallt har god ef-
fekt på nociceptiv och neuropatisk smärta, i det sistnämn-
da framförallt hos patienter med perifera nervskador. Ibland 
har TENS visat sig ha god effekt vid oklara smärttillstånd.

Hélène har arbetat vid smärtmottagningen sedan 14 år. 
Det är framförallt cancerpatienter, både under pågående be-
handling och i efterförloppet, som remitteras hit. Det kan 
också vara patienter som genomgått någon form av trauma 
eller omfattande kirurgi. Njurpatienter remitteras relativt 
sällan hit, men de som kommer i kontakt med smärtmottag-
ningen är vanligen de som har allvarliga neuropatier, grava 
ischemismärtor eller är amputerade.

Hélène ger exempel på en ung kvinna som fick svår visceral 
claudicatio, som kärlkramp i magen, under dialyserna. Smär-
tan blev som starkast efter ett par timmars dialys men med 
hjälp av TENS kunde den ändå hållas på hanterbar nivå.

TENS har relativt få biverkningar. Hudirritationer efter 
tejp eller gel är vanligast.

I några enstaka fall har brännskador rapporterats och någ-
ra har känt ökad smärta i samband med behandlingen.

Elektroderna får aldrig placeras på halsens framsida då 
det finns risk att stimulering av glomus caroticus kan orsaka 
blodtrycksfall eller så kan larynxmuskulaturen reagera med 
spasm. Eftersom man inte vet om ett foster kan påverkas av 
TENS får inte heller elektroderna placeras över en gravid liv-

moder. Behandlingen är även kontraindicerad för personer 
som har pacemaker eller defibrillator.

Legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal får använda sig 
av TENS, men det är sjukvårdshuvudmannen som bestämmer 
vad som är tillräcklig utbildning. Viktigt är att smärttillstån-
det är utrett, så man vet vilken smärta det handlar om och 
varifrån den kommer.

Massage är en annan metod som kan provas för tillfällig 
smärtlindring. Positivt med massage är att det är skönt och 
att det har en lugnande effekt. Men metoden är i högsta grad 
passiv och skapar ett terapeutberoende som det kan finnas 
anledning att ta i beaktan. Det finns situationer när det kan 
vara mindre lämpligt att inleda en sådan »relation«.

Värme eller kyla på smärtande kroppsdel kan också ib-
land ha tillfälligt lindrande effekt. Akupunktur utgör en re-
lativ kontraindikation för patienter med terminal kronisk 
njursvikt och beskrivs därför inte här. Det är framförallt 

olämpligheten i att sticka hål på huden, 
relaterat till ökad blödningsrisk och in-
fektionskänslighet, som gör att man av-
råder från att använda metoden till njur-
patienter. ■

text Anna-Lena Byström
Foto Karin Riikonen

TENS kan vara en smärtlindrings-
metod för njursviktiga patienter 
med svårbehandlad smärta.
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Bli medlem i SNSF
Bli medlem i svensk njurmedicinsk sjuksköterskeförening 
Medlemsavgiften är för a-medlemmar (sjuksköterskor som 
arbetar inom njursjukvården) och för B-medlemmar (sjuk-
sköterskor som arbetar inom industrin) 140 seK/år. 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 ar-
betsplats. 
Vid utebliven tidning eller ny adress kontak-

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

Mer information finner du på: www.snsf.nu 

I ett tidigare numner av Dialäsen finns en rubrik som 
lyder »Går det mode i dialysavdelningar?« Ja det tror jag 
faktiskt, och det är bra att vi bygger moderna och fina av-
delningar. När det gäller bemanning, schema och till viss 
del behandlingsval blir det också mode eller trender som 
till stor del står för vår gemensamma utveckling. Diskus-
sioner om vad vi tycker, tror och vet är roliga, utvecklan-
de och viktiga, men när det handlar om våra verksam-
heter och dess organisation får vi akta oss så vi inte bara 
följer strömmen utan även funderar på vad vi verkligen 
behöver.

Jag har varit med och planerat för 
två nya dialysavdelningar, och inför 
planeringen har vi varit och tittat 
oss omkring hur andra har gjort och 
lyssnat på hur de tänkt. Därefter har 
vi funderat över hur verksamheten 
ser ut hemma idag och vilka pro-
blem och hinder vi har haft i befint-
lig verksamhet. Sen har vi valt delar 
från andra verksamheter som passat våra behov, men att 
bryta mot rådande trender är inte lätt.

Det som förvånat mig när jag velat ha svar på frågor om 
val av strategier är hur ofta mode och trender styrt mer än 
verklig analys av nuläget och uppföljning av tidigare vid-
tagna åtgärder. Vanliga svar är »det blir billigare« och »så 
gör man idag«. När jag då frågar vidare om hur man vet att 
det blir billigare eller varför man »gör så idag« så blir sva-
ren lite mer svävande. 

Jag blir förvånad över att vi inom vårt område som bor-
de vara vana att använda vetenskap och beprövad erfaren-
het inte närmare undersöker vad som verkligen blir bra 
eller billigare. Mycket sällan går det att få fram kalkyler 
som visar på de eventuella vinster eller besparingar man 

säger sig ha gjort. Inte heller någon analys om förändring-
arna genererat kostnader någon annanstans istället. Kan-
ske hamnar kostnaden i någon annans budget? I detta av-
seende kan den offentliga vården bli mycket bättre.

Det finns en fantastiskt rolig bok som heter Res pyrami-
derna skriven av Östen Ohlsson och Björn Rombach. Den 
handlar om att våga tänka istället för att bara följa ström-
men eller som de själva säger »Vi vill också försöka leda i 
bevis att kritisk reflektion och öppen saklig argumenta-
tion inte kan bytas mot enkla slagordsmässiga patentlös-

ningar«. Jag hade stor glädje av att 
läsa den och ser nu fram emot deras 
nya bok Metaforernas tyranni: en av-
slöjande bok för chefer, medarbeta-
re och andra

Nordiatrans kongress i Helsing-
fors 9–10 mars var en trevlig upple-
velse, och jag konstaterade att förra 
gången jag var med var 1988. Mycket 

har förändrats och jag har funderat en del kring vilka oli-
ka syften de olika föreningarna och mötena fyller. Vi har 
så många möjliga samarbetspartners inom Sverige, Nor-
den och hela världen. Jag TROR det är viktigt med sam-
arbete och öppna sinnen och jag TYCKER det är trevligt 
med många mötespunkter och erfarenhetsutbyten men 
jag VET att dygnet bara har 24 timmar. I styrelsen fortsät-
ter vi att fundera på mot vilka samarbetspartners vi ska 
lägga krutet och jag diskuterar vidare med de nordiska för-
eningarna om hur vår framtid ska se ut.

I nästa Dialäsen kommer rapport från Årsmötet i Sunds-
vall!

Marie Nykvist, marie.nykvist@skane.se 

ordförande i svensk nefrologsjuksköterskeförening

Tycka, tro eller veta?

» jag blir förvånad över att vi 
inom vårt område som borde 
vara vana att använda veten-
skap och beprövad erfarenhet 
inte närmare undersöker vad 
som verkligen blir bra eller 
billigare.«
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MARIE NYKVIST | ORDFÖRANDE I SNSF



Gör som mer än hälften av Sveriges          
dialysavdelningar och använd Stop-Hemo,
blodstillande vadd vid avslut av hemodia-
lys vid de tillfällen då blödningen är svår 
att stoppa med sedvanligt avslutningsma-
terial. Genom att påskynda koagulationen 
uppnås en tidsvinst för både patient och 
vårdpersonal. Ett fördelaktigt pris bidrar 
dessutom till lägre vårdkostnader.

För information om användning
och verkningsmekanism besök

www.stophemo.se

Finns på sjukhusapotek och alla andra apotek.

Furukullen AB · Box 24073 · 104 50 Stockholm

Halvsida var 07.indd   1 07-04-11   08.16.33

Ny dialysmottagning 
höjer njursjukas  
livskvalitet
Under våren öppnande en ny mottagning på Kungsholmen 
i Stockholm som ger Karolinska Universitetssjukhusets pa-
tienter större möjligheter att sköta sin dialys själva. Valfri-
heten ökar vad gäller behandlingstider och behandlingsfrek-
vens. Det ger vinster både i form av större välbefinnande och 
bättre möjligheter att fortsätta sköta arbete eller studier. Di-
alysen kan anpassas efter patientens liv, istället för att patien-
ten anpassar sitt liv till dialysen. 

Njurmedicinska kliniken på Karolinska Universitetssjuk-
huset satsar på att stödja och utbilda patienter för egenvård. 
Dialysmottagningen på Kungsholmen (som tillhör Karolin-
ska) har nu byggts om för att kunna ta emot och stödja de allt 
fler patienter som väljer att sköta sin blod- eller påsdialysbe-
handling själv. Självdialysen kan utföras antingen i hemmet 
eller på en mottagning. 

Antalet patienter, som efter utbildning, tar eget ansvar för 
bloddialysbehandlingen ökar stadigt och är nu över 40. Cir-
ka 100 patienter har påsdialys. I Sverige lever idag cirka 7 400 
personer med aktiv uremivård (dialys eller fungerande njur-
transplantat). Mängden patienter i aktiv uremivård ökar med 
ungefär en procent per år i Sverige. 

Källa: www.newsdesk.se
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BuD-
KAVLEN

Uppgiftslämnare:	 Avdelningschef
Kontaktorsak:  Budkavlen överlämnad ifrån Ystad
Vårderfarenhet:		 	Dialysavdelning som tillbringat de sista 20 åren i numera urväxta lokaler, plan 5 i medicinhal-len CLV.

Pågående vård:   Nära samarbete med medicinavdelning 3, CLV samt dialysen i Ljungby. Nämnas bör väl även det dagliga samarbetet med Länstrafikens Servicresor.
Social bakgrund:   14 behandlingsplatser. 40 patienter i HD, fyra i hem HD samt 21 i PD. 20 sjuksköterskor på HD-si-dan varav fyra roterar mot njurmedicinska vårdavdelningen. Två PD-sköterskor, en hemHD-skö-terska, undersköterska inlånad för tillfället. En sekreterare. Fem nefrologer på kliniken, varav en åt gången är knuten till enheten. 
Livsstil:		 	Livsnjutare. Frekventa besökare på stadens friskvårdsanläggningar. Samhällsengagerade, har ett fadderbarn i Syd Amerika.
Kommunikation:		 Givande diskussioner kring fikabordet.	 
Kunskap/utveckling:   Enhet i ständig utveckling med kreativa lösningar i stort och smått. Arbetar fortlöpande med att hitta förbättringspotentialer i den allt mer krävande dagliga verksamheten. Nästa stora utma-ning i det dagliga livet är att utarbeta och implementera standardvårdplaner.Nutrition:   Exceptionellt högt fruktintag. Frallor på onsdagar ses som ett trevligt avbrott i vardagen. För att kompensera energiförluster under veckan, samt ladda upp helgpersonalen depåer är fredagsfi-kat ett obligatoriskt inslag varje vecka. Torrvikt ej fastställd.Aktivitet:   PARAD, patienten alltid en resurs i all dialys, genomsyrar det dagliga arbetet. I möjligaste mån tillvaratas patientens egenvårdskapacitet, allt ifrån att trä på sitt eget stasband till självdialys. TUFF, tränande uremipatienter förbättrar funktion, ett projekt som permanentats. Samtliga pa-tienter erbjuds individuella träningsprogram som de kan genomföra i anslutning till sin dialys. DOPPS, formulärfrekvent internationell studie som enheten deltager i. Njurskola går av stapeln en gång per termin. Njursviktsmottagning är ett nytillkommet tillskott i enhetens utbud. Assis-terad PD i kommunal regi banar PD-mottagningen vägen för.Sömn:		 EU-anpassat schema med 11-timmars nattvila.

Psykosocialt:		 	16 sköterskor fördelat på två grupper erbjuds kontinuerlig handledning en gång i månaden.Andligt/ Kulturellt:  Är en del av Medicinklinikens devis » En för alla, alla för en, alla för patienterna« Välbefinnande:		 	Ett aldrig sinande patientflöde, lokaler anpassade efter forna dagars patientklientel, ständig ström av utbildningar i allehanda färdigheter, hårt pressade arbetspass, multipelsjuka patienter med omfattande omvårdnadsbehov, stundtals ouppfyllda bemanningsmål samtidigt som antal behandlingar/månad slår nya rekord, etc. Listan kan göras lång och för den oinvigde te sig negativ och outhärdlig. Vad är lösningen? En samling av härliga medarbetare, med stora hjärtan, humor, kunskap, engagemang och en vilja att göra det bästa av alla situationer. Ett gäng som har förmå-gan att utföra underverk i de bistraste av förutsättningar, ett gäng som ser solen bakom molnen. Ett dreamteam!
Samordning:  Budkavlen lämnas vidare till Kalmar!
Text: Lise-Lotte Augustine, avdelningschef, dialysenheten, CLV.

VIPS så kom  
budkavlen till Växjö
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Per Jonsson på MTI vid Universitetssjukhuset i Umeå dis-
puterade den 8 december 2006 med avhandlingen »Sa-
fety and biological aspects of present techniques of hae-
modialysis«. Hans Dietrich Pollaschegg var opponent. Per 
har studerat läckströmmar i olika dialysapparater samt 
luftvakter, och resultaten visar att äldre dialysappara-
ter har högre läckströmmar än nyare maskiner. Viktiga 
fynd i avhandlingen var att komple-
mentaktiveringen i blodet ökar, och 
arytmier kan uppkomma vid stan-
darddialyser då läckströmmarna 
blir för höga. Användningen av CDK 
är en riskfaktor. Per kommer att fö-
reläsa om detta vid EDTNA-ERCA kon-
ferensen i Florens. 

Kjell Jonsson på MTA i Kalmar upp-
täckte att det är svårt att göra tillför-
litliga läckströmsmätningar när di-
alysapparaterna är kopplade till Lauers vattenrenare vid 
mätning. Lauer har en metallslang som fungerar som jord-
förbindelse mellan dialysapparaten och vattenrenings-
slingan. Problemen uppstår då man mäter med bruten 
jord, man får då för låga läckströmmar, i vissa fall inga 
läckströmmar alls då maskinen är jordad genom metall-
slangen. I Kalmar var det AK-200S, Fresenius 4008 S och 
Baxter Tina som uppvisade dessa problem. Lösningen på 
problemet är att isolera vattekopplingen i maskinen från 
metallkontakt (chassit). 

Andra nyheter i korthet 
EDTNA:s Technical Interest Group (TIG) arbetar med en cer-
tifiering för ingenjörer i Europa. Certifieringen innebär 
självstudier under ett år och ett skriftligt prov. 

Konferensen i Florence 15–18 september kommer att er-
bjuda ett intressant program för ingenjörer. Anmälan i 
juni på www.edtnaerca.org. Håll utkik på hemsidan efter 
kongressprogrammet. Ingenjörerna kommer att ha flera 
programpunkter.

Under Vårmötet i Sundsvall talade Daniel Engvall om 
det nya larmet som detekterar blod då dialysnålarna loss-
nar. Per Jonsson föreläste även här i sitt avhandlingsämne 

om bland annat »risker med läckströmmar«. MTF-d ordnade 
egna föreläsningar den 7-8 maj samt ett studiebesök. Mer 
om vad som hände på mötet läser du om i nästa Dialäsen.

SLS 2007 på Danderyds sjukhus
Den 10 april samlades 80 deltagare för det sjätte semina-
riet om dialyskapitlet i Svensk läkemedelsstandard. Lars 

Johansson från landstingets fastig-
hetsbolag; Locum AB i Stockholm före-
läste om byggprocessen när man byg-
ger ny dialysavdelning. Det är mycket 
viktigt att personalrepresentanter är 
med på ett tidigt skede i planeringen. 
Man har stora möjligheter att påverka 
i början av byggprocessen, men liten 
påverkansmöjlighet om man kom-
mer med sent i planeringen. 

text Gunnar Malmström, enhetschef Mta, Danderyds sjukhus aB 

samt ordförande i svensk Förening för Medicinsk teknik och  

Fysik-dialys www.mtfd.se

» Viktiga fynd i avhandling-
en var att komplementakti-
veringen i blodet ökar, och 
arytmier kan uppkomma 
vid standarddialyser då 
läckströmmarna blir för 
höga. Användningen av CDK 
är en riskfaktor. «

Avhandling om riskerna  
med läckströmmar

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

www.edtna-erca.org

Nordiatrans XXXVI kongress, 7–8 mars 2008, göteborg, 

sverige. tema: Patientsäkerhet. www.nordiatrans.org

Vill du bli medlem i MTF-D? 
Betala då medlemsavgiften 300 sek/år till vår moderförening 

MtF och anmäl dig därefter via e-post till vår medlemsregist-

rator. Medlemskapet innebär att man får ett brett kontaktnät 

med »dialysingenjörer« i sverige. Dessutom får du tidningen 

Dialäsen och Dagens Medicin. se mer information om att bli 

medlem: www.mtf.nu
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GUNNAR MALMSTRÖM | ORDFÖRANDE I MTF-D
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I påskveckan samlades omkring 240 perso-
ner från hela världen i Rotterdam för att 
under tre intensiva dagar diskutera etis-
ka, legala och psykologiska aspekter vid 
organdonation och transplantation. Många 
olika yrkeskategorier var representera-
de bland annat koordinatorer, psykologer, 
transplantationskirurger, neurokirurger, 
intensivvårdsläkare, teologer och filosofer. 
Organbristen och dess konsekvenser präg-
lade hela mötet. 

Bristen på organ för transplantation orsakar dödsfall och 
lidande hos patienter i hela världen som annars varit möjli-
ga att förebygga. I de flesta länder blir antalet patienter på 
väntelistorna fler och fler och dödligheten under väntetiden 
ökar. I Europa fanns år 2005 omkring 65 000 patienter på vän-
telistor för transplantation och av dessa dog cirka 5 000 i vän-
tan på ett nytt organ. Runt om i världen begravs eller kre-
meras människokroppar med organ som kunde ha räddat 
liv. Samhälleliga insatser som gjorts, såsom olika kampan-
jer för att öka organdonationer efter människors död, har i 
stort sett misslyckats. Som ett resultat av detta har levande 
donation ökat i många länder, framförallt när det gäller nju-
rar och leversegment. Ökningen gäller både givare som har 
genetisk eller emotionell bindning till mottagaren och giva-
re utan någon tidigare relation till mottagaren. I USA är 41 
procent av njurtransplantationerna från levande givare, och 
i Europa knappt 14 procent. I Europa är andelen levande do-
natorer mycket varierande mellan olika länder, från några 
enstaka procent i vissa till dryga 40 procent i andra. 

Vem är det som ska ta upp frågan om det finns någon levan-
de donator? Är det patientens läkare eller patienten själv? Sy-

nen på vad som är bäst skiljer sig åt och detta diskuterades. 
Kanske bör både transplantationskandidaten och sjukvård-
personalen ha en aktiv roll i sökandet efter en levande dona-
tor. Ett annat ämne som kom upp var information till potenti-
ella donatorer. Den information som finns att tillgå om risker 
vid donation och resultaten av donationen är ofta ofullstän-
dig och den är heller inte alltid formulerad på ett lättförstå-
ligt sätt. Något man kan relativt enkelt kan förbättra.

Innehållet i den sociala och psykologiska utredningen av 
potentiella donatorer varierar mellan olika centra. På vissa 
centra är den i det närmaste obefintlig medan andra har väl 
utarbetade program. Klart är att den levande potentiella do-
natorn förtjänar att få en noggrann social och psykologisk 
utredning samt en psykologisk uppföljning efter donation. 
Förslag på vad en psykosocial utredning bör innehålla redo-
visades av professor Mary Amanda Dew från Pittsburgh och 
finns beskrivet i tabellen på sidan 34.

Ett juridiskt problem som diskuterades var vem som egent-
ligen äger organen? Om det är personen själv när man är i 
livet så borde personen själv, som ägare, ha möjligheten 
att bestämma om man vill sälja eller skänka något organ. 
Äger familjen organen efter döden? Kan man ärva den dödes 
kropp? Det innebär i så fall att man ärver organen och där-
med kan besluta över dem. Eller är det staten som äger orga-
nen efter döden? För att lösa dessa frågor är det av avgöran-
de betydelse att man genom lagstiftning beslutar vem som 
egentligen är ägare till organen, menade juristen David Pri-
ce från Storbritannien. 

Alla stora världsreligioner är positiva till organdona-
tion. Att rädda liv är överordnat alla andra påbud. Problem 
vid organdonation är därför oftast inte av religiös karaktär 

ORGANBRIST 
– ett universellt problem 
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utan beror på kulturella faktorer. Ett exempel som läkaren 
Gurch Randhawa redovisade är Storbritannien där det finns 
stora grupper av etniska minoriteter framförallt från södra 
Asien och Karibien. Hos dessa grupper är diabetesnefropati 
vanligare än hos den vita befolkningen, det vill säga att en 
större andel av de etniska minoriteterna är i behov av njur-
transplantation. Andelen donatorer från de etniska minori-
teterna är dock lägre än från vita. Fjorton procent på njur-
väntelistan är asiater men bara en procent av donatorerna 
kommer därifrån och motsvarande siffror för kariber är sex 
procent på väntelistan och mindre än en procent av donato-
rerna. Orsakerna tros vara att det hos minoriteterna finns en 
allmän känsla av att vara diskriminerade och en stark miss-
tro mot myndigheter. 

Luc Noel, koordinator för Clinical Proceedures team i World 
Health Organisation (WHO), Department of Essential Health Techno-
logies beskrev WHO:s riktlinjer angående transplantation av 
mänskliga organ och vävnader. Han tog bland annat upp att 

all donation ska baseras på frivillighet och att ingen kommer-
sialisering får förekomma. Donation av organ och vävnader 
ska i första hand vara från avlidna. När det gäller levande do-
nation förordas från WHO genetiskt besläktade givare fram-
för icke besläktade. Sjukvårdsmyndigheter ska ha ansvaret 
för transplantationsverksamheten så att fördelningen av or-
gan sker på ett rättvist sätt och att utnyttjandet av sårbara 
grupper i samhället förhindras. 

Patienter vill genom transplantation slippa dialysbehand-
ling men väntetiderna på organ från en avliden är långa och 
organ från levande donatorer är på flera sätt mer fördelakti-
ga. Det gör att desperata patienter som inte har någon levan-
de givare inom familjekretsen eller bland vänner söker en 
annan lösning. De går ut på den svarta marknaden av olaglig 
köp-sälj handel med förhoppningen om att säkra att trans-
plantationen blir av innan det är för sent och att få en bätt-
re livskvalitet. 

Ett ämne som diskuterades mycket under kongressen var 
organ trafficking. Det är ett begrepp som innefattar transplan-
tationsturism, det vill säga att resa utomlands för att köpa 
organ via legala eller illegala kanaler och organförsäljning, 
med eller utan mellanhänder, av en organförsäljare. Organ-
handel och transplantationsturism innebär ett kommersiellt 
utnyttjande av både fattiga potentiella donatorer och despe-
rata mer välbärgade patienter. I nästan alla länder är organ 
trafficking förbjudet och något man försöker bekämpa. Trots 
det är denna grymma medicinska apartheid en växande in-

Rotterdams hamn

Marie Achille professor i 
psykologi från Canada

Marie Om-
nell Persson, 
medicine dok-
tor och trans-
plantationsko-
ordinator från 
Malmö

Luc Noel beskrev WHO:s 
riktlinjer gällande transplan-
tation av mänskliga organ 
och vävnader.

Janet Radcliffe Richards  
doktor i filosofi från England
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Rotterdam bjöd in till etiskt möte med fokus  
på organdonation och transplantation
Rotterdam bjöd in till etiskt möte med fokus  
på organdonation och transplantation
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dustri som orsakar stora bekymmer för både sjukvården och 
politiska ledare runt om i världen. Kina och Pakistan är de 
mest aktiva värdländerna för transplantationsturism och or-
ganförsäljning. En positiv nyhet som rapporterades av Luc 
Noel från WHO, var att både Pakistan och Kina i februari i 
år faktiskt har accepterat regler som förbjuder organförsälj-
ning i dessa länder.

Avslutningsvis kan sägas att kongressen i Rotterdam be-
slutade att utan reservation fördöma all verksamhet som 
vid organdonation och transplantation äventyrar de mänsk-
liga rättigheterna eller involverar påtryckningar eller mu-
tor. Transplantation av organ och vävnader från avrättade 
fångar bör totalförbjudas genom lagar. All organ trafficking 
bör totalförbjudas. Alla tillgängliga krafter ska användas till 
att förhindra potentiella mottagare att skaffa organ via or-
gan trafficking. All inblandning i denna verksamhet från häl-

so- och sjukvårdspersonal bör också för-
bjudas i lag.

För mer information om mötet och nyhe-
ter inom området för etiska, legala och psy-
kologiska aspekter vid organtransplanta-
tion se mötets hemsida på www.elpat.eu ■

text och foto Annette Lennerling

Dew MA, Jacobs C, Jowesey SG, et al. Guidelines for the psy-
chosocial evaluation of living unrelated kidney donors in the Unit-
ed States. American Journal of Transplantation. In press. 
Fritt översatt från engelska av Annette Lennerling

Psykosocial utredning
Innehåll Område som evalueras

Psykosocial anamnes 
och nuvarande status

utbildning, livssituation, trosföre-
ställningar, anställning, copingstra-
tegier

Kognitiv förmåga kognitivt status, risk för utnyttjande

Psykologisk anamnes 
och nuvarande status

psykiatriska problem, missbruk, ge-
nomgångna behandlingar

Förhållande till trans-
plantationskandidaten

vilken relation, grad av närhet (om 
någon), uppfattning av förväntning-
ar och förpliktelser

Motivation orsak, beslutsprocess, påtryckning-
ar, ambivalens

Kunskap om ingreppet 
och återhämtningsfasen

förståelsen av risker och troligt re-
sultat

socialt stöd familj, vänner, arbetsgivarens stöd

ekonomisk situation stabilitet i inkomst, försäkringar, re-
surser vid oförutsedda utgifter

Linda Wright, bioetiker från Canada, före-
läste om den första riktade leverdonatio-
nen från en person utan relation till motta-
garen som var ett litet svårt leversjukt barn. 

Margareta Sanner 
Docent och psykolog 

från Uppsala

Mary Amanda Dew professor i psykiatri 
och psykologi USA
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Tankar från en   hygiensjuksköterska
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Efter att ha arbetat drygt 20 år inom njurmedicin och 
mestadels av tiden inom dialysvård bestämde jag mig för att 
vidga vyerna. För nästan exakt fyra år sedan började jag arbe-
ta som hygiensjuksköterska på universitetssjukhuset i Lund. 
Vad gör en hygiensjuksköterska? Det visste jag inte riktigt 
när jag började på tjänsten men har med tiden blivit varse 
att det spänner över ett brett spektra. 

En stor del av min arbetstid går åt att undervisa. Undervis-
ningen handlar till största delen om de basala hygienrutiner-
na. Arbetet som hygiensjuksköterska handlar till stor del om 
att förändra människors beteende och 
det är något av det svåraste som finns 
men samtidigt är det en spännande ut-
maning. 

Jag tillbringar mycket tid i telefonen 
och då handlar det om att lösa akuta 
problem som avdelningarna har. Det 
kan till exempel handla om hur det 
ska städas efter en patient med MRSA 
(meticillinresistenta staphylococcus 
aureus), hur tvätten hanteras efter en 
patient med Clostridium difficile, om personal kan arbeta 
med herpes eller vad som ska göras om man misstänker öp-
pen TBC på en patient man börjat operera. Ventilation, fram-
förallt inom operationsvård och infektionsvård, och vatten, 
allt från dialysvatten till legionella i vattensystemet är andra 
ansvarsområden. 

Utarbetande av riktlinjer sker oftast i samverkan med an-
dra hygiensjuksköterskor/läkare och enheterna ute på sjuk-
huset. Jag har även haft förmånen att en dag i veckan arbeta 
på ett mindre sjukhus, Ängelholms sjukhus och att få den-
na variation av universitetssjukhus och mindre sjukhus är 

Resistensutvecklingen mot antibiotika ökar. Ett antal resi-
stenta bakteriestammar är redan kända och nu börjar fler 
göra sitt intåg på arenan. 
Carina Andersson, hygiensjuksköterska vid universitets-
sjukhuset i Lund, menar att vi alla kan hjälpas åt att för-
hindra utvecklingen – genom skärpt basalhygien. 

verkligen att rekommendera. På universitetssjukhuset hän-
der mycket och man får mycket input men det är oerhört for-
mellt och långa beslutsvägar för att komma till handling. På 
det lilla sjukhuset händer det förvisso inte så drastiska saker 
men det är betydligt lättare att få saker att fungera och inte 
samma tröghet i att förändra saker.

Vi står inför det faktum att resistensutvecklingen ökar. 
MRSA och VRE (vancomycinresistenta enterokocker) är de 
resistenta bakterier vi hört mest om hittills men nu är de 

gramnegativa bakterierna på intågan-
de. E-coli, klebsiella, proteus och pseu-
domans är exempel på gramnegativa 
bakterier som utvecklat antibiotikare-
sistens. Dessa gramnegativa bakteriety-
per kan bli »ESBL-producerande« (Exten-
ded Spectrum BetaLactamase) vilket 
innebär resistens mot samtliga peni-
cilliner, cefalosporiner och aztreonam. 
Detta påvisades första gången 1983 men 
har kraftigt ökat de sista åren. Denna typ 

av bakterier är sedan 2007 anmälningspliktig (görs av labo-
ratorierna som odlar fram dessa bakterier). Resistensutveck-
lingen ökar och forskningen och utvecklingen av nya anti-
biotikagrupper minskar. De senaste 30 åren har det endast 
kommit ett fåtal nya antibiotikagrupper på marknaden och 
detta kan man fundera över i en artikel för sig. Konsekven-
sen av detta är att vi kan hamna i en situation där man kan-
ske inte kan hitta lämpligt behandlingsalternativ för en »van-
lig« urinvägsinfektion med e-coli. Det känns inte som vi är i 
Sverige år 2007 eller?

Mellan 5–10 procent av de patienter som vårdas på sjuk-
hus drabbas av en vårdrelaterad infektion. Kostnaden för en 

» På det lilla sjukhuset  
händer det förvisso inte så 
drastiska saker men det är 
betydligt lättare att få  
saker att fungera och inte 
samma tröghet i att föränd-
ra saker. «

Tankar från en   hygiensjuksköterska
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vårdrelaterad infektion beräknas till i genomsnitt 30 000 
kronor i förlängd vårdtid. Kostnaden för de vårdrelaterade 
infektionerna i Sverige beräknas till ca 3,7 miljarder per år, 
en hisnande summa. Det som inte kan värderas i pengar är 
det lidande det dessutom orsakar patienten. Socialstyrelsen 
gjorde en ändring i Hälso och sjukvårdslagen den 1 juli 2006. 
Bland annat står det att hälso- och sjukvården skall vara av 
god kvalitet med en god hygienisk standard. På många sjuk-
hus i landet har man under 2007 valt att speciellt lyfta fram 
och arbeta med patientsäkerhetsfrågor och de vårdrelatera-
de infektionerna är definitivt en sådan fråga. 

Mot bakgrund av både de vårdrelaterade infektionerna, de 
ökande problemen med resistenta bakterier samt ändrade 
förutsättningarna när det gäller att behandla bakteriella in-
fektioner hamnar vi i det läget att vi definitivt måste hindra 
smittspridning inom vården. 

Men vad är det då som gör att vi har så 
svårt att följa de basala hygienrutiner-
na som till exempel att använda kortär-
mad arbetsdräkt och ta av alla smyck-
en på händer/underarmar i patientnära 
arbete, handdesinfektion före/efter pa-
tientkontakt samt använda handskar 
och skyddskläder vid rätt tillfälle. Des-
sa enkla saker verkar ibland vara stört 
omöjliga att följa. 

Vi har inga problem att lära oss den mest avancerade medi-
cintekniska utrustningen, inte heller att lära oss nya behand-
lingsformer eller ge olika sorters läkemedel – vad är det som 
gör att vi tillåter oss att inte arbeta efter dessa enkla regler? 

Jag har inga svar utan har bara några reflektioner kring vad 
orsakerna kan vara. En orsak kan vara att jag inte ser konse-
kvenserna av mitt handlande direkt, jag relaterar inte patien-
tens infektion till att händerna inte desinfekterades innan 
nålen sattes eller att jag inte använde skyddskläder när jag 
bäddade patientens säng. 

Jag har också fascinerats av hur vårt logiska tänkande  
ibland går över styr. När jag skall ta hand om och vårda en pa-
tient som har MRSA har jag inga som helst problem att sköta 
de basala hygienrutinerna enligt konstens alla regler och jag 
är till och med lite rädd att dra hem detta till familjen. Men 
när jag vårdar övriga patienter – de som jag inte har en aning 
om vad de kan vara bärare av – kan jag ibland utan tvekan 
hoppa över skyddskläderna och/eller handdesinfektionen. I 
detta handlande finns inte mycket logiskt tänkande. Det gäl-
ler att hela tiden ha ribban så högt att även om det i efterhand 
skulle visa sig att jag vårdat en patient med till exempel en re-
sistent bakterie ska jag känna mig trygg eftersom jag skött de 
basala hygienrutinerna så att risken för smittspridning prak-
tiskt taget är obefintlig. 

En annan tanke som emellanåt slår mig är att vi inte kom-
mit längre än dr Semmelweis som redan på 1840- talet pro-

pagerade för handdesinfektion. Men han arbetade i motvind 
och han hade inte ledningen med sig. Hur vi sköter de basa-
la hygienrutinerna är en ledningsfråga. Vid introduktion ska 
det vara tydligt att på denna arbetsplats kan till exempel inte 
ringar bäras och naglarna kan inte vara målade. Rent krasst 
har fel yrke valts om man inte respekterar det. 

Socialstyrelsen har den senaste tiden gjort tillsyn på en 
del sjukhus och vårdcentraler i landet och kommer troligen 
att fortsätta med detta. Vi har en oerhörd viktig uppgift i att 
vara förebilder för studenter och nyanställda medarbetare - 
de gör inte som vi säger utan de gör som vi gör! Vi vill bevara 
det gynnsamma läget vi trots allt har i Sverige när det gäller 
resistenta bakterier och vi har alla en viktig uppgift att var 
och en se till att de basala hygienrutinerna följs. Hjälp var-

andra att rätta till ett felaktigt beteen-
de genom att skapa ett tillåtande klimat 
på avdelningen, se till att din enhet blir 
en enhet som är känd för att ha goda hy-
gieniska rutiner, ett sjukhus med smitt-
spridning får snabbt dåligt rykte. Denna 
kunskap är färskvara och måste hela ti-
den hållas vid liv, ha hygieniska aspek-
ter som en stående punkt på avdelnings-
mötena. Ställ er frågan: Hur bra är vi på 
att följa de basala hygienrutinerna? 

Gör mätningar på hur många som bär 
smycken, hur många har kortärmad arbetsdräkt och så vida-
re. Det vi inte får missa är uppföljningen och också ställa frå-
gan vad är det som gör att vi inte når målet? Saknas förutsätt-
ningar som till exempel att handdesinfektionsmedlet inte är 
placerat på rätt ställe eller att det inte finns krokar att hänga 
av långärmade rockar inför patientkontakt, då kan vi inte 
heller förvänta oss medtodföljsamhet. Låt oss ta vårt ansvar 
genom att följa de basala hygienrutinerna i patientnära arbe-
te. Då är vi på rätt väg mot målet att minska de vårdrelatera-
de infektionerna bland både patienter och personal. 

Hur skulle jag själv skulle vilja bli behandlad som patient? 
Svaret är enkelt: jag vill inte få en vårdrelaterad infektion 
som följd av att de som vårdar mig inte sköter den basala hy-

gienen. 
Tänk på att just DU arbetar på ett sätt 

som du kan vara stolt över och där du ger 
patienten en trygg och säker vård. ■

text av Carina Andersson, hygiensjuksköter-

ska. Universitetssjukhuset Lund.  

carina.D.andersson@skane.se

Fotnot: sedan den 2 april 2007 är carina andersson tillbaka inom njur-

medicin, som avdelningschef på njurmedicin avd 9 vid universitetssjuk-

huset i Lund.

» Denna kunskap är färsk-
vara och måste hela tiden 
hållas vid liv, ha hygieniska 
aspekter som en stående 
punkt på avdelningsmöte-
na. Ställ er frågan: Hur bra 
är vi på att följa de basala 
hygienrutinerna?  «
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Bagrunden till att Forening for Nordisk dialyse og trans-
plantasjonspersonell bildades var bland annat att »mange av 
oss fölte at vi var en liten isolert gruppe, og at hvis vi kunne 
möte hverandre iallafall en gang årlig, ville det virke både sti-
mulerende og utviklende på oss«. Det skriver Valborg Sund-
Fossmo som var föreningens andra ordförande. Bildandet 
skedde i Lund där nordisk dialyspersonal var inbjudna till 
ett	seminarium 9–10 mars 1972.

Vid årets kongress presenterade Kerstin Skogman, ord-
förande mellan 1982 och 1985, en historik över de 35 åren. 
Här fick vi glimtar från starten till idag där det unika har va-
rit känslan för det nordiska samarbetet. I många avseenden 
finns en likhet i vårt synsätt på vård och behandling. Språket 
har ibland varit ett problem, men i stadgarna står inskrivet 
att skandinaviska ska vara det gemensamma språket och så 
lär det förbli. Historiken har sammanställts av fem medlem-
mar och tillika före detta ordföranden i föreningen.

Eero Honkanen talade om Dialysvårdens utveckling och uppe-
höll sig bland annat med två giganter, Willem Kolff i Holland 
och Nils Alwall i Sverige. Båda var aktiva under andra världs-
kriget med att utveckla dialystekniken. Kolff behandlade 15 
patienter innan han lyckades få en kvinna att överleva sin 
akuta njursvikt. Nils Alwall konstruerade bland mycket an-
nat en dialysapparat där man kunde skapa ett negativt tryck 
och därmed ha en möjlighet att dra vätska från blodbanan.

Hanne Holm-Hansen från Köpenhamn frågade sig Hvordan 
var plejen ved nyretransplantationerne for 40 år siden? Hon börja-
de 1967 som ny sjuksköterska på det gamla Rigshospitalet 
där Hess Thaysen var den förste professorn i nefrologi, Perso-
nalen bars fram av en gemensam entusiasm för sitt arbete

-Man var faelles om noget nyt och spaendende, nemlig at 
finde muligheder for at tilbyde patienten med kronisk nyre-

DÅTID, NUTID  
OCH FRAMTID

svigt behandling i form at haemodialyse-
Hanne Holm-Hansen minns patienterna som trötta och 

magra med många medicinska problem. Dietisten försökte 
lindra deras uremi med diet, den så kallade Giovanni-dieten, 
men utan regelbunden dialys dog även de unga patienterna. 
(Giovannidieten motsvarar ungefär en proteinreducerad 20-
grams kost).

På Rikshospitalet utförde man sin första transplantation 
1968 mellan ett par kvinnliga enäggstvillingar. Mottaga-
ren levde sedan 27 år med sin transplanterade njure. Hanne 
Holm-Hansen beskriver vilken glädje det har varit för henne 
att i sitt yrkesliv få hjälpa så många njursjuka människor och 
efter hand få se dem må allt bättre.

Dialyshistorien är inte komplett utan peritonealdialysens 
utveckling. Elsebeth Hildebrand, afdelingssygeplejerske från 

Föreningen firar ett jubileum, och det känns riktigt att man tittar bakåt på de år som gått, 
men också framåt. Den som har varit med länge inom njursjukvården har svårt att tänka 
sig att den utveckling som skett sedan starten av föreningen kan överträffas, men utveck-
ling kan ske på många plan. Det visade flera talare under de här två dagarna.

NORDIATRANS 35:E KONGRESS 9-10 MARS 2007

Ki Lindqvist talade om anhörigservice – en organisation som  
tillexempel kan avlasta familjer med sjuka barn genom  
barnpassning. 
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Hjemmedialysen på Rigshospitalet, gjorde en resumé från 
1976 till våra dagar, Peritonealdialysens historie. Robert Popovi-
ch och Jack Moncrief och deras medarbetare sände in ett ma-
nuskript till en amerikansk njurkongress, men det blev inte 
antaget som föredrag. Rubriken löd `The definition of a no-
vel portable/wearable equilibrium peritoneal dialysis techni-
que´ .Deras arbete kom att beteckna början på utveckling-
en av PD som nu har cirka 700 000 utövare i hela världen. Ett 
stort steg framåt togs 1977, hos doktor Oreopoulos i Toron-
to, när man introducerade engångspåsar av PVC-plast för di-
alysvätskan.

Ett nutida projekt av stor betydelse för transplantations-
frekvensen i Finland är det systematiska arbete som man ut-
för för att öka antalet donatorer, det så kallade Donor Action 
programmet. Krister Höckerstedt talade om Implementering av 
Donor Action i Finland. 

DA är en internationell, icke vinstdrivande organisation 
som bildats för att tillvarata organ på ett bättre sätt än hit-
tills. Ursprungsländer är Österrike och Spanien, där man va-
rit mycket framgångsrika att tillvarata njurar. Donor action 
programmet fokuserar på intensivvårds-avdelningarna och 
har ett detaljerat kvalitetsprogram för alla led i processen, 
där även uppföljning och återkoppling ingår. Alla finska sjuk-
hus har antagit DA-programmet och efter att styrgruppen va-
rit runt på de finländska sjukhusen och presenterat syftet 
ökade antalet donationer med 58 procent. Men trots att det 
finns en positiv inställning till donation hos sjukvårdsper-
sonalen missade man av olika skäl flera möjliga donatorer. 
Ökningen kunde ha legat på 80 procent om organisationen 

hade fungerat fullt ut. Ändå satte man ett nytt rekord i Fin-
land 2006 då man transplanterade 210 njurar.

Peritonealdialys är numera ett självklart val för många pa-
tienter men innan man bestämmer sig har man olika behov 
av att veta hur den påverkar livet. I Danmark finns en intres-
segrupp för PD som representerar fem olika sjukhus och är 
en undergrupp till Fagligt selskab for nefrologiske sygeple-
jersker i Danmark´. Den gruppen har gjort en egen hemsida 
för patienterna där de kan söka kunskap om PD. Under rub-
riker som Vem kan klare p-dialyse?, Basisividen, Hverdagen, 
Din psykiske tilstand, Praktiske forhold och så vidare hittar 
man många goda råd och insikter om behandlingen. Det som 
saknas är att visuellt visa hur behandlingarna går till. Mona 
Klausen beskrev hur projektet hade växt fram i Information om 
peritonealdialyse (PD) til kommende og nuvaerende dialysbrugere og 
pårörende-udarbejdelse af en hjemmeside (www.pdialyse.dk). 

NORDIATRANS 35:E KONGRESS 9-10 MARS 2007

 ➝

Postervinnare Stine Lund med projektet Marevan-
doserings-system

Elisabeth Hildebrand, Eero Honkanen och Hanne Holm-Hansen 
berättade om njursjukvårdens utveckling.

Hanne Agnholt, föreläsare vid kongressen och sjuksköterska vid 
Aalborg Sygehus i Danmark. 
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Mot framtiden tittade Trond Jensen i Nefrologien sett i krys-
tallkulen-et glimt inn i fremtiden.

Det finns mycket forskning om hur man ska kunna bota 
njursjukdomar i framtiden bland annat genom stamceller, 
öcellstransplantation och immunmodulering, men mycket 
återstår ännu innan man kan förstå de komplicerade sam-
manhangen.

Den andra kongressdagen var vikt åt fria föredrag och 
bland dem fanns perspektiv både bakåt och framåt. Det gäl-
ler inte minst Focus på hygiejne ved behandling av permanent CDK 
av Katja Kollin och Elin Rösten. Bakgrunden till deras presen-
tation är att 40–50 procent av deras patienter har en perma-
nent dialyskateter som dialysväg och de har arbetat myck-
et för att få bra, säkra rutiner och undvika infektioner. Flera 
sjuksköterskor från Danmark och Sverige som har varit på de-
ras dialysavdelning, är vana vid en »ren« metod vid start och 
avslutning, medan man på Akershus universitetssykehus har 
valt ett sterilt arbetssätt. De är alltid två personer vid start 
och den som startar patienten rör inte slangarna och maski-
nen annat än med en spritad kompress. Avdelningen har få 
kateterinfektioner och det tror man beror på den sterila tek-
niken.

Frågor om patientmedverkan har ökat under årens lopp. 
Men vad innebär det egentligen för den transplanterade pa-

tienten? Aslaug Södal Myrseth, sjuksköterska vid den trans-
plantationskirurgiska vårdavdelningen på Rikshospitalet i 
Oslo redogjorde för resultatet av en fokusgruppsintervju, Pa-
sientmedvirkning på transplantationskirurgisk sengepost. Grup-
pen bestod av fyra patienter över 18 år som var och en in-
tervjuades i 1 timme. Data transkriberades och analyserades 
med hjälp av fenomenologisk innehållsanalys. Det fanns ett 
stort spann mellan patienternas åsikter, men man kan tyd-
ligt se två viktiga faktorer, nämligen att vilja bestämma själv 
och att var aktiv. Andra faktorer av betydelse är information 
och kunskap, egen ork och hur avdelningen är organiserad. 
Alla var eniga om att det var viktigt att bli tagen på allvar 
och bli trodd, och att sjukvårdspersonalen har en positiv in-
ställning.

Att kvinnor har en annorlunda sjukdomsbild än män har 
kommit fram i flera undersökningar, liksom att kvinnor inte 
får lika omfattande vård som män. Men att män behöver ett 
eget tilltal vid svår sjukdom, det har däremot sällan debatte-
rats. I Danmark instiftades 2003 Sällskapet för mäns hälsa, 
och det är tänkt att varje år ska vecka 25 vara männens häl-
sovecka. Hanne Agnholt, sjuksköterska vid Aalborg Sygehus 
i Danmark redovisade en studie som ville »undersöge om sy-
geplejersker medtaenker det könsspecifikke forskel i tolknin-
gen af den mandlige patients behov i forhold til sygdom, og 
om sygeplejersken i omsorgen til den mandlige patient ind-
drager overvejelser omkring könsperspektivet.«. Namnet på 
hennes föredrag var Den könsspecifikke omsorg til den mandliga 
patient – et fokus der har sin berettigelse?

Studien bygger på den danske filosofen Simon Sjörup Si-
monsens tankar omkring begreppet »Ronkedorfaenomenet«. 
En »ronkedor« är sinnebilden för en elefanthanne som drar 
sig bort från flocken, han distanserar sig, som facktermen  ➝

Vinie Kristensen vann resa och kongress till Nordiatrans 2008 i 
Göteborg!

Kaffepaus för kollegorna från Sykehuset Østfold, Fredrikstad i 
Norge: Heidi Hansen, Undis Johannessen, Elisabeth Lunde och 
Lone Kuløy. 

Från Rikshospitalet i Oslo: Merethe Johansen, Margrete Maur-
stad, Oddny Sprakehaug, Anne Stenwig och Anne Berrum vid  
sin poster »Sykepleiekonsulatsjon i oppfölgingen av nyretran-
splanterte.«
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lyder, när han blir sjuk. Sjörup Simonsen menar att vi utta-
lar oss negativt om mäns upplevelser av hälsa och sjukdom 
utan att förstå vad som påverkar dem. Män har behov av att 
vara ensamma med sin sjukdom, eftersom de inte vill visa sin 
svaghet. Hanne Agnholt redovisar resultatet av fokusgrupp-
intervjuer med fem deltagande sjuksköterskor på en thorax-
kirurgisk vårdavdelning. De upplever att den manlige patien-
ten verkligen har ett behov av distans, och att han använder 
humor som ett medel för att hålla avståndet i samspelet med 
andra patienter och med personalen. Hanne Agnholts slut-
sats blir, att ett könsperspektiv är viktigt när man möter män 
i olika vårdsituationer.

Vad händer när man tar på sig en röd näsa? Jo, i de fles-
ta fall börjar människor att skratta. I sju år har Lilli Suku-
la-Lindblom varit sjukhusclown på Barn- och ungdomssjuk-
huset i Helsingsfors, ett svårt uppdrag där varje nytt möte 
kräver stor inlevelse för det sjuka barnet. 

En mera praktisk hjälp för familjer med njursjuka och 
transplanterade barn beskrev Ki Lindqvist avdelningsskö-
terska inom pediatriken på Njur- och transplantationsav-
delningen på samma sjukhus. Man har en organisation som 

Utmärkelser vid Nordiatrans kongressen 2007

dels hjälper äldre människor, Anhörigavlösare service, dels 
en Vårdcirkelverksamhet för föräldrar till barn i dialysbe-
handling eller barn som blivit organtransplanterade. Idén 
fick man vid en konferens i London 1990, som handlade om 
sjuka barns behov och där man presenterade »baby-sitting« 
hos sjuka barn.

I Finland är verksamheten organiserad så att familjerna 
kan ansöka om hjälp för max 10 dagar per år. Den personal 
som kommer till hemmet känner både barn och föräldrar se-
dan tidigare från Barnsjukhuset. Nio sjuksköterskor är utbil-
dade inom vårdcirkelarbetet och sju inom anhörig/avlösar-
service och verksamheten är riksomfattande. Kostnaden är  
2, 5 euro per timme eller 15 euro per dygn. Som ansvariga står 
Njur- och leverförbundet. 

I sann nordisk anda får jag avsluta med 
att säga, att denna konferens var myck-
et intressant och sjov/artig/rolig och mu-
kava! ■

text Ulla Winge
Foto Pia Lundström

Amgens udviklings og forsk-
ningsstipendie 2007 på 20.000 
Dkr.
stipendiet uddeles i år til projektet »the 
power of will«. Projektets syfte / mål er 
at studere om yoga respiration kan sän-
ke blodtrykket hos ptt med kronisk nyres-
vigt, samt om oplevelsen af urämisympto-
mer forandres.

Vinderen af amgens udviklings og 
forskningsstipendie 2007 er anette Len-
nerling fra sahlgrenska universitetssyge-
hus i göteborg, sverige

Bedste artikel i tidningen  2006 
på 5.000 SEK
Vinderen har skrevet en interessant og 
veldisponeret artikel. hun har i sit studie 
beskrevet nyreskolens funktion som in-
formationskilde for patienterne og i hvil-
ken udsträkning patienten mener at de 
har medvirket i valget af dialyseform. 

artiklen hedder : nyre-skolen- syste-
matisk informations og oplæringspro-
gram, og vinderen er sigrid nakrem fra 
norge

Nordiatransstipendiet på 30.000 
NOK
stipendiet uddeles iår til et projekt som 
studerer hvordan patienter med nyres-
vigt fra en anden kultur end svensk ople-
ver den prädialytiske information og ud-
dannelse som gives idag. stipendiet skal 
bruges til at sprede resultatet fra det-
te studie på kongresser i ind- og udland. 
Vinderen af nordiatrans stipendiet er 
eva-Lena nilsson fra ystad i sverige 

Nordiatrans rejsestipendium på 
10.000 nok.
Vinderen önsker at deltage i en trans-
plantationkongres i april måned i rotter-
dam: Vinderen er annette Lennerling fra 
sverige

I år har vi valgt at prämiere den 
bedste idé på »idé banken«
Prisen er »heltenes bro«, som er sponso-
reret af forfatteren Metha fröjk

Vinderen er herlev sygehus i Danmark 
for deres introduktionsprogram til nyan-
satte.

Bedste Poster, sponsoreret af 
Gambro, på 5.000 SEK
»en poster med en grafisk formgivning, 
der indbyder til læsning. Budskabet er 
nytænkende med et fremtidsperspektiv. 
Læseren bydes på en løsning af et almin-
deligt forekommende problem med geo-
grafisk afstand og svær rekruttering af 
plejepersonale«

Vinderen er poster nr. 1. stine Lund og 
Veronika rædergaard. Dialysedagpost 
askim, sykehus Østfold, norge

Bedste foredrag på hovedses-
sionen, sponsoreret af Baxter, 
på 5.000 SEK
Vinderen er ingrid Petersson PD mottag-
ningen, njurmedicin, sahlgrenska Univer-
sitetssjukhuset, gøteborg, sverige

evalueringsutlottning av Fresenius Med-
ical care vanns av Vinie Kristensen från 
Danmark. Priset består av kongressavgift, 
hotell och resa till nordiatranskongres-
sen 2008! 
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Uremisk klåda är ett stort problem hos pa-
tienter med avancerad njursvikt. En en-
kätstudie på dialyspatienter visade att 
omfattningen av problemet var större än 
förväntat. Att tillfredställande behand-
la uremisk klåda är svårt och många olika 
behandlingsalternativ finns. Den enda be-
handlingen som är riktigt effektiv är njur-
transplantation.

Klåda hos dialyspatienter kan definieras som en obehag-
lig sensation vars reflexsvar är rivning av huden. Klåda är en 
manifestation vid systemiska sjukdomar men också ett van-
ligt förekommande symptom vid primära hudsjukdomar. 
Det är viktigt att komma ihåg att en dialyspatient kan ha pri-
mär hudsjukdom som orsak till klåda och man bör alltid ta 
ställning till utredning, eventuellt med hudbiopsi (tabell 1).

En vanligt förekommande hudmanifestation hos njur-
sviktspatienter är uremisk klåda. Dialyspatienter är särskilt 
drabbade av klåda. Vi gjorde därför en enkätundersökning 
om aktuella hudproblem hos hemodialyspatienter i Linkö-
ping och Motala. Enkätresultaten visade att 77,3 procent av 
hemodialyspatienter i Linköping, respektive 44,4 procent i 

Klåda hos  
dialyspatienter 

Motala besvärades av klåda (figur 1). Med hjälp av VAS (visuell 
analog skala graderad 1-10) uppskattades också klådans svå-
righetsgrad. Enkäten visade att medelvärdet i klådintensitet 
låg på 4,8 i Linköping respektive 4,7 i Motala (figur 2).

tabell 1. olika orsaker till klåda
primär hudsjukdom:
• Atopiskt eksem
• Kontakteksem
• Seborroisk dermatit
• Urtikaria
• Svamp
• Skabb
primär hudsjukdom saknas:
•  Läkemedelsreaktion: t.e.x. penicillin, p-piller, morfin, insulin
•  Endogen orsak: Graviditet, endokrin sjukdom, cholestas, 

njursjukdom, blodsjukdomar, mycosis fungoides, infek-
tionssjukdomar, malignitet

• Exogen orsak: uttorkning av huden, stress
• Psykogen orsak

REf.: PRAKtiSK MEdicin. 2004-2005

 ➝
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KLÅDINTENSITET (VAS)- Motala
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Uremisk klåda brukar inte vara ett generellt besvär utan 
snarast lokalt. Vår enkätundersökning visade att ryggen, ar-
mar och benen var de kroppsdelar där besvär av klåda var 
vanligast. Klådan påverkar livskvaliteten på olika sätt. Det är 
många av våra dialyspatienter som upplever att klåda med-
för sömn- och sociala problem. Detta gör att hemodialyspa-
tienter med svår klåda kan ha sämre prognos och även ökad 
dödlighet enligt litteraturen (figur 3).

neuroanatomiska grunder och  
förnimmelse av klåda
Man trodde länge att klåda var en sorts lindrig smärta. Nu 
vet vi att klåda och smärta är två olika koncept och att klå-
dan är en oberoende sensitiv form. Det finns så kallade spe-
cifika C-fibrer som verkar vara receptorerna för klådan. Des-
sa receptorer lokaliseras i den dermo-epidermala föreningen 

och afferenta C-fibrer leder informationen genom de spinala 
bakre rötterna in till ryggmärgen. De primära neuronen sy-
napsar med de sekundära neuronen vars axoner korsar över 
till motsatt sida och når sedan, via det spinothalamiska sys-
temet, nucleus laminans i thalamus. Därifrån överförs infor-
mationen till cerebrala cortex, somatosensoriska barken. Här 
märker man lokalisation, intensitet och klådans övriga egen-
skaper. På så sätt blir man medveten om klåda. Man kan ock-
så se aktivitet i den pre-motoriska barken med hjälp av en di-
agnosteknik kallad PET (Positron Emission Tomografi). Det är 
mycket möjligt att det finns synaptiska förbindelser med det 
motoriska området som förbereder kliandet. 

den uremiska klådans patogenes
Orsaken till uremisk klåda är ännu inte känd. Litteraturen 
visar att prevalensen av klåda hos dialyspatienter varierar 

Figur 1. Klåda hos dialyspatienter

Figur 2. Klådintensitet (Vas)
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KLÅDA HOS DIALYSPATIENTER–Motala
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mellan 30–85 procent. Det finns olika faktorer som har före-
slagits ingå i klådans patogenes, möjligen är den därför mul-
tifaktoriell. Torr hud är mycket vanlig hos patienter med av-
ancerad njursvikt. Man kan se strukturförändringar i huden, 
såsom förtvining av talg- och svettkörtlarna. Detta medför en 
försämring av lipidytan samt en minskning av svettproduk-
tionen vilket i sin tur kan ge nedsatt hudhydratation samt 
försämra utsöndringen av olika substanser som kan produ-
cera klåda. Vår enkät visade att 87 procent av dialyspatienter-
na i Linköping, respektive 78 procent i Motala, med torr hud 
hade klåda. Samtidigt visade enkäten att torr hud var mest fö-
rekommande på samma kroppsdelar som klåda, det vill säga 
på ryggen, armarna och benen. 

Mastcellen är inblandad genom histaminfrisättning, spe-
ciellt vid urtikariell klåda, men även andra inflammatoris-
ka mediatorer kan ge klåda. Man har beskrivit ett ökat an-
tal mastceller i huden hos dialyspatienter med klådbesvär. 
En aktivering av mastcellerna kan frigöra tryptas som akti-
verar en receptor vilken ligger i C-fiberns nervändslut, som i 
sin tur överför klådan till CNS. Dessutom frigör aktiveringen 
av den receptorn substans P som aktiverar mastcellerna och 
ökar TNFα-frigöring, som i sin tur gör nervändslutens recep-
torer känsliga och ökar deras respons.

Det har beskrivits att sekundär hyperparathyreiodism le-
der till förhöjda calcium- och fosfatnivåer och orsakar avlag-
ring av calcium-fosfatkristaller i huden, som kan producera 
klåda. Emellertid har inte alla patienter med en avancerad se-
kundär hyperparathyreiodism klåda och dessutom kan klå-
dan fortsätta eller återkomma trots låga postoperativa PTH-
nivåer. 

Det har föreslagits att en perifer neuropati kan ligga 
bakom uremisk klåda. Man har dock inte bevisat detta men 

hittat en minskning av antal NSE- (neuron-specific enolase) 
fibrer hos patienter med uremi. Även endogena opioida pep-
tider kan vara inblandade i patogenesen av klåda. Aktivering 
av µ-receptor stimulerar klåda och aktivering av κ-receptor 
supprimerar klåda. Den opioida hypotesen anger att anting-
en är κ-receptorn inte tillräckligt stimulerad eller så är µ-re-
ceptorn överstimulerad. 

Uremi betraktas numera som ett inflammatoriskt tillstånd 
och klådpatienter har ofta förhöjt CRP, förhöjt s-ferritin och 
lågt s-transferrin samt lågt s-albumin. Immunsystemet är 
möjligen involverat i klådans patogenes med produktion av 
pro-inflammatoriska substanser. Preliminärt resultat från en 
multicenterstudie har visat att patienter med relevant klå-
da, jämfört med patienter utan klåda, har ökad Th1- lymfo-
cytdifferentiering. Dialysbehandling i sig kan mycket väl ha 
en koppling till klåda. Patienter som dialyseras med filter 
med låg permeabilitet samt låg membranbiokompatibilitet 
har ibland mer tendens till klåda. Olika studier har visat att 
intradermal injektion av substanser som aktiverar komple-
ment eller cytokiner orsakar lokal klåda. Komplementakti-
vering och frigöring av cytokiner hos dialyspatienter kan re-
lateras till kontakten mellan blodet och filtret och filter med 
syntetiska fibrer aktiverar komplement i lägre grad än mer 
bioinkompatibla filter, samt medför en lägre produktion av 
pro-inflammatoriska cytokiner. 

hur behandlas uremisk klåda?
• Lokal behandling:
Mjukgörande medel med hög fetthalt kan förbättra torr hud 
och på så sätt förbättra klådan. Individuell preferens för 
mjukgörande finns, patienten får prova sig fram. I litteratu-
ren har föreslagits Capsaicin kräm 0,025 procent eller 0,05 
procent, som förebygger ansamling av substans P i de loka-

Figur 3. Klåda: sömsvårigheter och sociala problem
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la sensoriska nervändsluten och därmed kan lindra klådan 
utan allvarliga komplikationer. Det har också föreslagits Ta-
crolimus kräm, som är en calcineurinhämmare, minskar fri-
görandet av pro-inflammatoriska substanser och därför kan 
vara effektiv till dialyspatienter med svår klåda.

• Ljusbehandling:
Ultraviolett ljus indelas i UVA och UVB. Mot klåda är UVB ef-
fektiv, däremot inte UVA. Mekanismen är inte klarlagd. Det 
är möjligt att UVB förbättrar klådan genom att minska cyto-
kinproduktionen från lymfocyter. 

• Systemisk behandling:
Antihistaminer förskrivs ofta men har dålig effekt, vilket vi kunde 
bekräfta med vår enkätundersökning. Patienter med klådbesvär har 
en tendens att ha förhöjd p-Urea och nedsatt Kt/V och en förbätt-
ring av dialyseffektiviteten har associerats med symptomatisk lind-
ring av klåda. Man har dock nyligen observerat att uremisk klåda 
kan associeras till högre Kt/V. Några studier har visat att Talidomid 
kan minska klådan upp till 80 procent hos dialyspatienter. Mekanis-
men är inte klarlagd men Talidomid skulle kunna hämma frigöring 
av pro-inflammatoriska substanser. Behandling med Naltrexon, som 
är opiatantagonist, kan vara effektivt mot uremisk klåda. Gabapen-
tin är ett antiepilektikum som kan lindra neurogen smärta och även 
vara effektivt mot uremisk klåda. Försöksbehandling med Nicergo-
lin (dopamin-receptor antagonist och partiell α- adrenergisk block-
erare) har också visat förbättring av klåda. Nyligen har man också 
observerat att statiner kanske kan motverka klåda.

 
• Övriga behandlingar:
Efter subtotal parathyreiodectomi minskar s-calcium till norma-
la nivåer redan efter 24–48 timmar men calcium-depåerna i 
huden kvarstår länge förhöjda. Subtotal parathyreiodectomi 

kan inte heller rekommenderas som rutinbehandling efter-
som det inte finns bevis på att förhöjt PTH är orsak till klåda. 
Akupunktur är också en alternativ behandling mot klåda. 

Det finns alltså flera olika alternativ men inget av dem ger 
säkert en tillfredsställande behandling. Den enda behand-
lingen som verkligen är effektiv mot uremisk klåda är njur-
transplantation, då klådan oftast försvinner inom några da-
gar efter njurtransplantationen.

sammanfattning
Uremisk klåda är en diagnos som man ställer när man har 
uteslutit andra orsaker till klåda. Uremisk klåda är fortfaran-
de ett stort problem hos njursviktspatienter, framför allt hos 
dialyspatienter. Det är bara de sista årtiondena som man har 
gett klådproblematiken uppmärksamhet trots att samban-
det mellan klåda och uremi har beskrivits för mer än hund-
ra år sedan. 

Vår enkätstudie visade att omfattningen av detta problem 
var större än vi först anade. Att lida av klåda är en psykisk på-
frestning för dialyspatienter och har en negativ påverkan på 
livskvalitet. Vår förståelse på en patomekanistisk nivå är otill-
räcklig och behandlingen är tyvärr oftast inte särskilt effek-
tiv. Mer forskning inom detta område är därför mycket an-
geläget. ■
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