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LEDARE

Artikeln om självdialys gav mersmak!

V

arsågod – ytterligare ett nummer av Dialäsen
har tagit form och du kan nu njuta av en stunds
l ä sning om just ditt arbetsområde, inom
Njurmedicin. I förra numret beskrev Skövde
sitt PA R A D - sj ä lvdialysprojekt. Artikeln blev
positivt mottagen, ämnet visade sig vara mycket
aktuellt samt gav mersmak till ytterligare en artikel
i ä mnet, men ur en annan synvinkel. ”Sj ä lvhemodialys hemma eller på sjukhus?” är skriven
av dialysenheten på NÄL, Norra Älvsborgs läns
sjukhus. Med hj ä lp av patientfall beskriver de
bland annat hur olika bra eller dåliga förutsättningarna kan vara för de patienter som väljer att börja
med självdialys. Ett exempel på hur det faktiskt
kan vara är då patienten råkar bo på en ö på Västkusten utan tjänligt brunnsvatten… hur klarar han
av att börja med självhemodialys? Läs den artikeln
på sidan 12.

D

ialäsens Chefsdagar gick av stapeln i början av
oktober i Stockholm. 48 sjuksköterskor med
chefsansvar inom njurmedicin i Sverige, samlades
under 1,5 dag. Föreläsarna lyckades på ett övertygande och bra sätt förmedla kunskap om olika
stödverktyg, som man som chef kan ta hjälp av
för att orka och finna mer glä dje i sitt arbete.
Evalueringen av dagarna visade att deltagarna
g ä rna återkommer till Dial ä sens Chefsdagar
hösten 2003. Det finner jag som arrangör mycket
glädjande! Målsättningen är att få fler deltagande
chefer, från de njurmedicinska vårdavdelningarna.
Naturligtvis kommer det att handla om de mest
aktuella, spännande och givande ämnena.
Under dagarna nu i oktober, knöts nya kontakter
mellan deltagarna, och mindre nätverk bildades
runtom i landet, vilka kan vara ett ypperligt stöd
för en chef. Som ett övergripande paraplyn ätverk kan det nytillkomna ”Dialäsen Chef” fungera.

Behöver ni
sommarvikarier?
Boka platsannons i
Dialäsens februarinummer
senast 9/12!!
Anmäl ert intresse till:

Detta nätverk kan verka som
kontakt mellan alla landets sjuksköterskechefer inom njurmedicin, genom att bland annat hålla
en mailing-lista uppdaterad, och
hörsamma önskemål för framtida
Dialäsens Chefsdagar.
Ni som inte kunde vara med
under Dial ä sens Chefsdagar,
men fortsättningsvis ändå vill tillhöra nätverket ”Dialäsen Chef ”,
kan maila till mig. Läs även reportaget längre fram i tidningen, om
”Dialäsens Chefsdagar”.

A

ppropå 20 po ängsutbildning, inom njurmedicin för sjuksköterskor
i Sverige, så är de mestadels belägna i Södra Sverige. Men
nu kan jag avslöja att Sundsvall har som avsikt att starta
kursen hösten 2004. Detta är positivt samt viktigt för
de norrländska sjukhusen både för att lättare få behålla
sin bef intliga personal och ur nyrekryterings synpunkt.

Pia Lundström
Foto: Rolf Andersson

O

m ni tycker att Dialä sens formgivning ser
annorlunda ut så ser ni rätt. Jag tyckte att det
var dags att överlämna mitt självlärda hantverk till
någon som ä r mer professionell, d ä rför tar nu
Ulrica Nykkel på Centraltryckeriet i Alingsås över och
ansvarar för tidningens utseende.
Andra nyheter för Dialäsen är hemsidan – gå in och
kika på http://www.dialasen.com

Ansvarig utgivare

Pia Lundström

pia.dialäsen@telia.com

Manusstopp 1/2003

för Dialäsen nr 1/2003
är den 20 december.
Tidningen utkommer i februari.
Sänd din artikel skriven i word 2000 till:
pia.dialasen@telia.com
Komplettera gärna med fotografier
som sänds separat per post.
Ev digitala bilder bör vara högupplösta
i minst 300dpi.

pia.dialasen@telia.com
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ANHÖRIGSTÖD

Anhörigstöd -en uppsökande verksamhet

1986

började jag som undersköterska på dialysen
i Vä sterås. Idag arbet ar jag ä ven som
”anhörigstöd” på avdelningen. Under dessa sex ton år
har det h ä nt en hel del inom njurmedicin, inte minst
när det gäller omfattningen av dialysplatser.
Här i Västerås har vi för närvarande 23 platser, men planerar
som b äst för en ny avdelning (2004), som ska inrymma
33 platser.
Av

Ann-Lis Westin

Undersköterska, Dialysavdelningen i Västerås
Tel.dialysavd. 021/173793 • Tel.anhörigstöd. 021/173699

Personer, som förutom patienten, blir lika
involverade i dialysbehandlingen ä r de an höriga eller med ett bättre namn de närstående.
Hösten 2001 började vi så smått en verksamhet
som berör just de närstående. Denna funktion är
av uppsökande karaktär. Alla patienter som söker
information får en folder med sig hem om denna verksamhet. Till de som redan gick i dialysbehandling
förra hösten, har denna folder skickats hem.
I informationsbladet om anhörigstöd står lite kort
om hur det hela är tänkt, för att göra det lite lättare
för närstående i kontakten med personer i patientens
närhet.
NÄTVERK
För att kunna starta och bedriva en sådan här
verksamhet, är det viktigt att ha ett bra och fungerande nätverk att tillgå. I mitt nätverk ingår främst
OAS, PAL, kurator, dietist, sjukgymnast samt
den lokala föreningen för njursjuka. Kunskapen
på olika områden ligger i första hand hos dessa
funktioner, så min bit blir ofta att ta reda på fakta
i olika frågor, eller/och så smidigt som möjligt
slussa vidare till den som besitter s ä rskild
kompetens.
I och med att verksamheten är uppsökande, behöver
inte anhöriga själva ta kontakten om dem inte
vill förstås.
Det finns ett telefonnummer kopplat direkt till
anhörigstödfunktionen, där en svarare tar emot
meddelanden. Denna telefon är kodad, så att ingen
mer än jag kan lyssna av den, vilket jag gör så gott som
dagligen.
Eftersom vi har en rätt så stor avdelning med mellan
70-80 patienter, och har ett upptagningsområde som
gäller hela länet, så har det hittills blivit kontakter med
anhöriga där det särskilt önskats. Tanken och målsättningen är annars att alla ska få ett personligt
6

telefonsamtal, och att den som så önskar också kan
få hembesök. Många av patienterna är gamla och
många gånger är också de anhöriga till åren komna,
och kan ha svårt att ta sig till dialysavdelningen, för
att vara med vid till exempel ett behandlingstillfälle.
Om det inte finns något särskilt att fråga om, så vill
många anhöriga inte ”störa” personalen i onödan,
men när jag ringer upp så finns det ändå alltid någon
fundering som de har. Ofta blir det också positivt
gensvar när jag erbjuder ett hembesök.
Naturligtvis för att de får vara på egen mark,
men också för att jag känner patienten väl. Det
behövs inga utläggningar om patientens tillstånd
eller vem patienten är, eftersom jag känner till
alla som går på dialysen i Västerås. Ofta rör sig
samtalen om hur livet var före sjukdomen, och hur
det har förändrats sedan dialysbehandlingen började.
Det kan vara rent känslomässiga frågor som de
anhöriga vill ”prata av sig”, och som inte behöver någon
mer åtgärd. I andra fall kanske ekonomin blir drabbad
av att en eller kanske båda i en familj blir sjukskrivna.
I sådana fall erbjuder jag kuratorskontakt, som då tar
hand om ärendet snabbt och smidigt. Det kan handla om något hjälpmedel som underlättar vardagen
både för patient och anhörig, och då blir det samma
snabba kontakt med vår sjukgymnast. Hittills har
det fungerat jättebra.
KOMPLEMENT
Den här verksamheten är inte något som ska vara
”ist ä llet för”, utan ä r t ä nkt att vara ett
komplement till annan information och
behandlingsverksamhet inom dialysverksamheten. Informationsprogrammet till nya
patienter är under omarbetning på vår avdelning,
när det är klart hoppas jag kunna träffa alla anhöriga som följer med sina anförvanter redan innan
dialysstart. När det gäller PD-behandling så har
den sidan redan ett bra fungerande stöd åt både
Dialäsen 4/2002

ANHÖRIGSTÖD

patienter och anhöriga av sina PD-sköterskor.
Skulle behovet ändå uppstå, så står jag gärna till
tjänst även för dessa patienters anförvanter. Vi har
också tvärprofessionella team-möten, där ovan
nämnda nätverksgrupp utom föreningen ingår.
Där tas aktuella frågor angående patienterna upp,
och jag kan få till uppdrag, om det kan vara av värde,
med en anhörigkontakt i hemmet.
Mycket av anhörigstödet gå ut på att lyssna, och att
låta närstående få prata färdigt. Hembesöken brukar
ta 2 timmar eller mer, och tiden går väldigt fort när
pratet kommer igång.

Jag sökte stipendiemedel ur Alwallsfonden och för
den summa jag fick, tänker jag utveckla mig själv
till att bli en bättre ”anhörigstödjare”. I första
hand söker jag efter kortare kurser i framförallt
mälardalsregionen, så att anhörigarbetet inte ska
bli bortglömt och rinna ut i sanden. Om jag bara
kan hjälpa och stödja någon så är allt arbete värt
varenda minut, och kan jag vara till glädje för fler så
är det en bonus. Jag har dessutom själv fått stort stöd
av mina arbetskamrater och chefer i den här verksamheten, och det känns otroligt inspirerande
att få förvekliga något jag länge gått och tänkt på.

OM PATIENTEN DÖR
När det gäller avlidna patienters nära och kära,
så skickas alltid ett kondoleansbrev till hemmet, men
naturligtvis skulle det även här vara av värde med en
mer personlig kontakt. Här finns något att arbeta med
och förbättra. Några anhöriga till avlidna har fått
hembesök efter någon månad, vilket kändes som väl
använd tid för båda parter. Även ett par av våra
patienter har uttryckt önskemål om stöd och besök
till ”de där hemma”.

ANGELÄGEN UPPGIFT
Om det finns någon annan dialysavdelning som
har en liknande verksamhet eller som har några
bra idéer att komma med, så ser jag gärna att ni
hör av er till mig. Anhörigstöd-närståendestöd är
något som verkligen ligger i tiden och som är en
mycket angelägen uppgift. Jag hoppas att jag har
kunnat ge er en liten inblick i hur vi arbetar med
anhörig-stöd på dialysen i Västerås, och kanske till
och med ha sått ett litet frö hos någon?

Fördelarna med
Fragmin vid hemodialys

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

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

Referenser:
1. Fass 2002.

• Kortare kompressionstid än heparin. 4, 5, 6

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

• Doseringsrekommendationer finns för dialys vid akut njursvikt. 1

3. Schmitt Y, Schneider H. Low-molecular-weight
heparin (LMWH): influence on blood lipids in patients
on chronic haemodialysis. Nephrol Dial Transplant.
1993;8(5):438-442.
4. Anastassiades E, Ireland H, Flynn A, et al. A lowmolecular-weight heparin (Kabi 2165, ”Fragmin”) in
repeated use for haemodialysis: prevention of clotting
and prolongation of the venous compression time in
comparison with commercial unfractionated heparin.
Nephrol Dial Transplant. 1990;5(2):135-140.
5. Suzuki T, Ota K, Naganuma S, et al. Clinical application of Fragmin (FR-860) in hemodialysis: multicenter
cooperative study in Japan. Semin Thromb Hemost.
1990;16(suppl):46-54.
6. Borm JJJ, Krediet R, Sturk A, et al. Heparin versus low
molecular weight heparin K 2165 in chronic hemodialysis
patients: a randomized cross-over study. Haemostasis.
1986;16(suppl 2):59-68.

R

dalteparinnatrium
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SNSF

Svensk Nefrologsjuksköterskeförening

Att vara chef

i en sjukvårdsorganisation är sannerligen
en komplex uppgif t med st ä ndiga
förändringar i omvärlden. Knappa resurser som tenderar att bli ännu
knappare och ett ökat patienttryck som bara växer. Därtill ingår vi i en stor
och komplex organisation där sammanhangen inte alltid är överblickbara
för den enskilde medarbetaren. Som chef skall du hantera regelverk i form
av lagar och avtal, ekonomi- och personal-försörjningsbegränsningar,
samtidigt som du har mål och visioner att leva upp till…
Av

Elisabeth Fransson

Ordförande i Svensk
Nefrologsjuksköterskeförening
www.snsf.nu

P

å denna arena skall du som chef utöva ditt
ledarskap, med dina visioner, dina medarbetare
i en vardag där den dagliga verksamheten trots
allt fortsätter. Det är den utmaningen du antagit,
oavsett om du är helt ny som chef eller har varit
med längre.
Dialäsens chefsdagar genomfördes under oktober
månad med ett mycket stort antal deltagare och
där samtliga kursdeltagare ville ingå i ett nätverk.
Ett stort tack till följande representerade företag;
Gambro AB, Gensyme AB, Leo Pharma AB och
Roche AB.

I

samband med chefsdagarna samlades styrelsen
för Svensk Nefrologsjuksköterskeförening för en
heldags styrelsemöte som präglades av att
planera höstens och vårens arbete.
Styrelsen tr ä ffade arbet gruppen
för utbildningsfrågor; Ulla Holm,
Huddinge Universitetssjukhus, Pia JohansOm du är medlem i
son, Karolinska Sjukhuset och Kerstin
Svensk NefrologsjukLundström Landgren, Danderyds sjuksköterskeförening
hus (Maud Gyberg Huddinge sjukhus
och har flyttat bör
förhindrad att närvara).
du ändra din adress
Tre 20 poängsutbildningar i njurmedicin
hos
föreningens
pågår i Stockholm, Skövde och Malmö.
kassör. Gör detta för
Detta som ett resultat av det stora aratt inte gå miste om
bete som utbildningsgruppen lagt ner.
ditt ex. av Dialäsen
Fortfarande kvarstår arbete med att få
och övrig informaflera högskolor att påbörja utbildning,
tion från föreningen.
att synliggöra behovet av utbildning och
Kassör är
Carlos Michin Salaberry,
samordna kurs-innehåll och nivå. Som en
dialysavdelningen i Lund.
del av detta kommer SNSF att ta fram en
Tel: 046/17 19 80 eller
E-post:
brosch som kan erhållas efter genomgången
carlos.michin@skane.se
20-poängsutbildning.
Efter årsmötets beslut arbetar Maud
Gyberg vidare med att ta fram en gemensam kompetensstege för alla sjuk-sköteskor
som arbetar inom njurmedicin Sverige.
Accessgruppen arbetar f litigt och har haft

Ny adress??

8

flera träffar. Även grupperna för PD- och HemHemodialys arbetar vidare.
FÖLJANDE NYA ARBETSGRUPPER TILLSATTES UNDER VÅRMÖTET I KARLSTAD:
Koordinatorer för predialysnjurmedicinska patienter
har redan kommit igång och inbjuder till möte i
samband med läkarstämman i Göteborg.
Smärtgruppen med Monika Bjuke, Karolinska
sjukhuset, Johanna Kroon och Kerstin Larsson från
Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan vill bli
kontaktade av flera intresserade kollegor.
Likaså kan man kontakta Nutritionsgruppen med
Anita Fransson och Lena Johansson, Norra Älvsborgs
Länssjukhus i Trollhättan.
Även Omvårdnadsdokumentationsgruppen med
Ann-Charlotte Kask Eksjö, Kristina Wennerström,
Maria Vång och Lena Axelsson, Sophiahemmet i
Stockholm vill få kontakt med intresserade kollegor
för att komma igång med arbetet.

E

n mycket viktig synpunkt som framförts till
styrelsen är att om alla dessa arbetsgrupper
enbart ska träffas på Vårmötet, så finns risken
att kollegor som inte arbetar i någon arbetsgrupp
utestängs. Styrelsen kommer därför att verka för
att dessa grupper har möten som inte ligger i direkt
anslutning till det årliga Vårmötet.
SNSF´s kassör Carlos Michin Salaberry arbetar med
att ge hemsidan en ny layout och betydligt större
inne-håll, som bygger på att vi får in material från
alla verksamma sjuksköterskor inom njurmedicin.
Styrelsen för SNSF har tagit fram en informationspärm om föreningens arbete. Närvarande chefer
under Dialäsens Chefsdagar har fått denna pärm.
Övriga avdelningar kommer att få pärmen skickad
dit efter det att adress listan är uppdaterad.

Styrelsen önskar alla en
God jul och ett Gott Nytt År!
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INBJUDAN
������������������������
Vårmöte
i Södra regionen
������������������������������������������
Radisson
SAS Ronneby Brunn Hotell, Ronneby
��������������
18-20
maj 2003
�������������������������������������������������������������������������

Välkommen
till Ronneby och Svensk Nefrologisjuksköterskeförenings Vårmöte!
�����������������������������������������������������������������������������������
Mötet
kommer
denna gång att äga rum på Radisson SAS Ronneby Brunn Hotell i Ronneby.
������������������������������������������������������
Här kan vi erbjuda hotellrum till de flesta deltagare.
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
Mötet
startar den 18 maj från 12:00 med de olika SNSF arbetsgrupperna. Registrering

sker från 16:30. Vi samlas till ett Get-together party klockan 19:00
���������������������������������������������������������������������

Föredrag
och posters skall vara oss tillhanda senast den 28 februari.
�����������������������������������������������������������
Janssen-Cilag
kommer att dela ut ett pris för bästa poster!
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������
Slutgiltigt
program med tider, kostnader samt anmälningsblanketter kommer att skickas
�������������������������������������������������
ut till njur- och dialysavdelningarna i mitten av februari.
�����������������������������������������������������������������
Nytt för i år är att ni även kan anmäla er via Internet.
www.mccmeeting.se/bokningar/kunder/SNSF/index.php
���������������������������������������������������������������������������������������
Om
ni behöver hjälp med resor till och från Vårmöte kontakta MCC.
�������������������������������������������������������������

�����������������������
�������������������������������������������������������������������
Förslag
till nya Styrelseledamöter, stadgarändringar eller motioner skickas till Ulrica
Johansson,
Hemodilaysavdelningen Kärnsjukhuset,
514 85 Skövde senast den 20 mars 2003.
�����������������������
�����������
����������������������
������������
Upplysningar
gällande resor,
�����������
����������
��������������
������������������������������

hotell och

�����������������������������������
���������������
liknande,
vänligen kontakta
������������
����������
��������������
������������������������

Carlos Michin Salaberry
Maria Schön
Dialysavdelningen i Lund
MCC-Meeting-Congress-Consulting AB
�����������������������������������������������������
Getingevägen
Barlastgatan 2
221 85 Lund
216 13 Malmö
Telefon 046-17 19 80
Telefon 040-36 90 90
Fax 046-176055
Fax 040-36 90 99
E-mail: carlos.michin@skane.se
E-mail: ms@mccmeeting.se

Besök även vår hemsida med adress: http://www.snsf.nu
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PROFESSOR ANDERS ALVESTRAND

Rubbad kalk-fostfatomsättning ökar risken
att utveckla hjärt-kärlsjukdom
Av
Professor

Anders Alvestrand
Huddinge
Universitetssjukhus

Vid det njurmedicinska vårmötet i Karlstad i maj, höll doktor Geoffrey A. Block,
från Denver i Colorado, USA, en intressant gästföreläsning om sambandet mellan
hyperfosfatemi och hjärt-kärlsjukdom.

D

et är sedan länge väl känt att rubbningar i kalkfosfatbalansen hos patienter med kronisk
njurinsufficiens stimulerar bisköldkörtlarna till
ökad hormonproduktion, vilket på sikt leder
till sekundär hyperparathyreoidism och uremisk
skelettsjukdom. Nyare studier visar att rubbningar i
kalk-fosfatomsättningen också spelar en stor roll för
utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom och därigenom
bidrar till den flerfaldigt ökade risken för tidig död
i hjärt-kärlsjukdom hos dialyspatienter.
Kliniska data visar att hyperfosfatemi i sig är en riskfaktor för en ökad mortalitet, framför allt på grund av
hjärt-kärlsjukdom. Det finns övertygande tecken på
att fosfatkontrollen påverkar förkalkningsprocessen
i både aorta och i koronarkärlen. Således har ökad
förkalkning av aorta påvisats hos HD-patienter med
hyperfosfatemi, och särskilt tydligt hos patienter med
diabetes.
enom observationer från obduktioner har
man sedan länge känt till att patienter som behandlats med dialys har förkalkningar i olika organ
i väsentligt högre grad än andra avlidna i jämförbar
ålder. Ekografiundersökningar har senare visat att
många njurinsufficienta patienter har förkalkade
hjärtklaffar redan innan dialysbehandlingen inleddes.
Dessa observationer har nyligen bekräftats och utökats
i undersökningar som genomförts med användande av
EBCTT (electron beam computerized tomography).
Med denna metod kan koronarkärl avbildas med hög
upplösning under diastole, när hjärtat rör sig minst,
och genom att undersöka hela hjärtat i tomografiskivor om 3 mm, kan kalkmängden beräknas. Med
användande av EBCT undersökte Raggi med flera,
205 HD-patienter och fann hos dessa mycket kraftigt
ökad förkalkning av kranskärl och hjärtmuskel. Man
kunde också visa en stark relation mellan kalkhalten
i hjärtat och anamnes på olika hjärt-kärlkomplikationer. Man observerade vidare tydliga samband
mellan graden av förkalkning och höga nivåer av
kalcium och fosfat i serum. I en annan studie påvisades med hjälp av EBCT, utbredda kärlförkalkningar också hos unga dialyspatienter.

G

Man har tidigare trott att förkalkning av kärl varit en passiv process. Av nyare studier att döma
tycks dock förkalkning av kärl vara en aktiv process, som regleras av såväl stimulerande som inhiberande faktorer och som mycket påminner om
10

mineralisering av normal benvävnad. Nya intressanta resultat av studier in vitro visar att glatta
muskelceller i artärernas medialager kan anta egenskaper som osteblaster, det vill säga den celltyp
som normalt stimulerar mineralisering i skelettet.
Hyperfosfatemi förefaller spela en viktig roll i denna
process. Det verkar alltså som om kärlen inte ”endast”
förkalkas utan som om de i själva verket förbenas.

E

n annan svår kärlkomplikation hos dialyspatienter
är så kallad calcifylaxis, det vill säga förkalkning
av små hudartärer, som leder till gangrän i extremiteterna och som kan vara en dödlig komplikation hos
dialyspatienter. Risken för utveckling av calcifylaxi
ökar kraftigt vid hyperfosfatemi. Ur klinisk synpunkt
är det också viktigt att notera att risken för calcifylaxi
ökar vid antikoagulantiabehandling med warfarin.
Orsaken till detta är troligen att warfarin irreversibelt
hämmar ett protein (MGP) som inhiberar mineraliseringsprocessen.
All denna nya information har lett till att man tänkt
om gällande fosfatkontroll och hur denna skall
åstadkommas. Peroral behandling med kalkhaltiga
fosfatbindare har under de senaste 10-15 åren varit
den helt dominerande metoden att förebygga och
dämpa hyperfosfatemi. Tillförsel av stora mängder
kalcium medför dock risk för ansamling av kalcium
i kroppen och för kärl- och organförkalkningar.
En rekommendation är att begränsa det totala intaget av elementärt kalcium till 1 500 mg per dag.
Sevelamer (Renagel®) är den enda nu tillgängliga
fosfatbindare som varken innehåller kalcium eller
aluminium. Behandling under ett år med sevelamer har,
i jämförelse med kalciumhaltiga fosfatbindare,
visats medföra markant mindre ökning av förkalkningar i aorta och koronarkärl hos dialyspatienter.
Även om dessa resultat är mycket uppmuntrande
förefaller sevelamer inte vara den ideala fosfatbindaren. Substansen har en måttlig fosfatbindande
kapacitet och många patienter får olika typer av
gastrointestinala biverkningar, vid användande
av de höga doser som kan behöva användas
för att uppnå önskad effekt. Kostnaden för behandlingen är också mycket hög. I avvaktan på
utveckling av nya fosfatbindare är det i många
fall nödvändigt att använda kombinationer av
olika fosfatbindare, således ibland även sådana som
innehåller kalcium och aluminium.
Dialäsen 4/2002
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Självhemodialys hemma eller på sjukhus?
Av
Docent Henrik

Mulec • Leg.sjuksköterska Siv Eriksson

Leg.sjuksköterska Susanne Schratz,
Dialysenheten på NÄL. Norra Älvsborgs läns sjukhus.

I takt med att antalet patienter som behöver dialys ökar från år till år blir behovet av
behandlingsplatser allt större. Ett ökat intresse för optimal dialysbehandling ställer
nya krav på alla, men öppnar också för nya möjligheter där egenvård ska ses som
en resurs. I enlighet med PARAD-projektet, Dialäsen nr 3/2002, så bör patienternas
egna resurser och vilja till egenvård tas tillvara mycket bättre.

F

ör att kunna möta de
ökade kraven fann vi
det önskvärt och kanske
nödvändigt att motivera
och aktivera patienter att
delta i dialysarbete på
avdelningen: att utföra
självhemodialys. Inte enbart vara vårdtagare!

Kustbandet
Foto. Erik Cavalleri

Hemdialys (PD eller HD)
är den bästa och billigaste
behandlingsformen. Men,
peritoneal dialys passar
inte alla och hemhemodialys (Hem-HD) som
behandlingsalternativ har
f lera fördelar. Patienten
väljer själv när han/hon
vill dialysera, får möjlighet
till längre och mer frekventa behandlingar, vilket ger
bättre hälsa och ökad livskvalitet.

Vårdenhetschef Elisabeth Fransson.
För att få inspiration och tips gjorde vi ett studiebesök på Lunds hemdialysavdelning som stärkte
oss i vår övertygelse om att Hem-HD är ett utmärkt
behandlingsalternativ.

V

år uppfattning om hur stort intresse för
hemhemodialys alternativt självhemodialys
var bland patienterna var mycket diffus. Därför
deltog våra patienter (även predialytiska) i en enkät
som visade att cirka 10 av 100 (10 %) var intresserade av självdialys. Antingen hemhemodialys eller
att aktivt deltaga i behandlingen på avdelningen.
När vi startade hade vi redan en patient som dialyserade via en permanent CDK,sex nätter i veckan
sedan hösten 1996. Patienten mår utm ä rkt,
arbetar heltid och har idag normala laboratorievärden.

Hem-Hemodialys (Hem-HD) är ingen ny företeelse,
redan på 1960-70 talet dialyserades ett tiotal patienter
från Vänersborgskliniken hemma. När peritonealdialysen introducerades som hembehandling
på 1980 -talet blev behovet av Hem-HD inte
lika stort. Men vi har under alla år haft
Hem-HD-patienter, och då lyckats upprätthålla
vissa kunskaper vad utbildning, problem kring
apparatdrift i hemmet och kontakt med myndigheter gäller.

D

et var naturligt att börja med att återuppliva
vår ”gamla” verksamhet Hem - HD, och
är tacksamma för att Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
i Västra Götalandsregionen, stödjer oss genom
utvecklingsprojektet –hemodialys i hemmet, med
Elisabeth Malmborg som uppdragsgivare. Huvudansvariga för projektet är Docent Henrik Mulec och
12

Egen villa på ö.
Foto. Erik Cavalleri
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V

år första patient i projektet har tidigare att själv bestämma över sin tid.
haft CAPD som han f ick avbryta. Han Sedan starten hemma har allt
önskade sköta sin behandling hemma i vän- fungerat som det ska.
tan på njurtransplantation. Han vill g ä rna Vår tredje patient sköter idag
börja arbeta och ä gna mer tid åt sin hobby. sin behandling helt självstänAtt slippa resorna, nio mil enkel väg inklusive digt och är utbildningsmässigt
färjeturer, till kliniken var viktigt för honom. klar för hemgång. Patienten
Han bor i egen villa på en liten ö i kustbandet. Där bor på landet, 12 mil från
började problemen; han har två brunnar, en grävd kliniken. Installation av utrustoch en djupborrad som han använder växelvis ning pågår.
beroende av vattentillgång. Ingen av brunnarna Uppl ä rningstiden har i ge hade tjänligt vatten. Patienten bekostade själv, nomsnitt visat sig vara cirka
efter bidragsavslag från kommunen ny 8 veckor. Vi tror att vi med
vattenreningsanl ä ggning med U V-f ilter. bef intliga resurser kan ta
Vattnet innehåller ä ndå för mycket j ä rn, hand om ett tiotal patienter
aluminium och mangan för dialys. Det krävdes i Hem - HD. I framtiden
extra förbehandling med kolpartikel - och ser vi möjligheter att kunna
j ä rn/manganfilter före det mobila
"Nästa patient hade helt andra
reningsverket och
erbjuda andra dialys förutsättningar.
Hon
är
narkosdialysapparaten.
centra i regionen,
sjuksköterska och använder utbildning i Hem-HD.
rån första vattenOm intresse finnes!
permanent CDK som access."
provtagning till
att patienten kunde dialysera hemma tog det 11⁄2 år. Eftersom uppl ä rningen skett integrerat
Äntligen hemma ! Efter två behandlingar på kliniken har fler engagerat sig i sin behandling.
hemma får han efter 40 minuter strömavbrott Åtta av klinikens 75 HD-patienter sköter sin behandsom slår ut UV-filtret. Så det blir åter kliniken, ling själva, en del sticker sig själva.
där tekniker ser över utrustningen och sedan hem
igen.
Sammanfattningsvis överraskades vi av intresse
och viljan för Hem-HD, det nyvakna intresset
Nästa patient hade helt andra förutsättningar. att sköta sin behandling själv. Även om omfattningen
Hon ä r narkossjuksköterska och anv ä nder av självbehandlingen varierar och måste strukturepermanent CDK som access. Hon bor i lägenhet ras bättre. Självhemodialyserande på sjukhuset
med kommunalt vatten av god kvalitet och bra kommer att få bestämma tid och längd för sina
vattentryck. Några problem med vattenrening behandlingar på den planerade ”Enheten för
förekom inte. Trots närheten till kliniken, endast 8 självhemodialys och träning för Hem-HD”.
km, valde hon att ta ansvar för sin behandling själv. Det förefaller oss självklart att intresserade patienter
Hon har tidigare haft CAPD och vill ha friheten ska få möjlighet till optimal vård: självhemodialys
helst hemma, gärna dagligen.

F

Från vänster:

Erik Cavallari

Dialystekniker

Susanne Schratz
Leg.sjuksköterska

Henrik Mulec

Docent
Dialysenheten på NÄL.
Norra Älvsborgs
läns sjukhus.
Foto: Marianne Nielsen

Bli medlem i Svensk Nefrologsjuksköterskeförening!

Svensk Nefrologsjuksköterskeförenings medemsavgift är 140:- för A-medlem dvs sjuksköterska som
arbetar inom njursjukvård och 80:- för B-medlem dvs sjuksköterska som arbetar inom industrin.
Som medlem får man sitt eget exemplar av tidningen Dialäsen och en fin medlemsnål.
Avgiften sätts in på postgirokonto: 491 94 06-1. Ange namn, adress och arbetsplats. Besök föreningens
hemsida på adressen: www.snsf.nu Välkommen!
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Stor uppslutning i Haag

Till kongressen

kom 3000 personer från
hela Europa. Jag träffade
den lokala organisationskommittén som jobbat med förberedelserna inför kongressen i 1,5 år.

Av

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

Teknikerna hade ett eget möte
första dagen på kongressen,
som Börge Rolfsen, ordförande
i SIG-technician group och jag
organiserade för cirka 50 tekniker. James Ray, London, höll ett
föredrag om utbildningsprogram
för dialysingenjörer i England, som har utarbetats
tillsammans med universitetet. Studierna är upplagda över internet och ger högskolepoäng. Kursen
som är 24 veckor delas upp i två moduler. Modul
1;12 veckor basmedicin, kemi, anatomi, physiologi.
Modul 2; Dialysteknik. Studietiden beräknas till 10
tim/vecka. Kontakta mig om du är intresserad av att
läsa en kurs.
Fresenius bjöd alla tekniker på ett lunchmöte
där man också föreläste om en ny programvara
för OCM, On Line Clearensmätning för enkel
beräkning av Kt/v.
Du som vill studera på egen hand och fördjupa dig
i dialysteknik skall snarast besöka internet, sök efter
Shrier´s Altas, eller gå direkt till: www.kidneyatlas.org.
Det är en serie med fem böcker som behandlar allt
man behöver veta om dialys. Det finns färdiga
powerpoint-presentationer som du kan tanka ner och
använda när du själv håller föreläsningar.
I Tyskland arbetar en grupp sammankallad av Hans
Pollaschegg med ”Aplication roles for hemodialysis
equipment”. De planerar att publicera en draft till en
ny standard, för handhavande av hemodialysutrustning i slutet av året. De har konstaterat att de flesta
dialysolyckor sker genom felaktigt handhavande.
NYHETER FRÅN UTSTÄLLNINGEN
Gambro och Baxter visade dialysapparater lämpliga
för hem-HD, med vridbara skärmar. Det var Gambro
AK-95 och Baxter Aurora. Fresenius och Baxter visade
nya IVA-dialysapparater som tar upp konkurrensen
med Hospal Prisma. Fresenius visade upp ett system
för centralt A-koncentrat som såg enkelt och bra ut.
Det finns på dialysen i Skövde. Lauer visade en ny
programvara till sin AquaBoss vattenrenare.
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INTRESSANTA FÖRELÄSNINGAR
De bästa föreläsningarna var de som Gambro och
Fresenius höll. Fresenius föreläsning handlade om
patientöverlevnad vid olika typer av akuta dialyser
på IVA. Slutsatsen var att dagliga dialyser, 4 tim/dag
med låg effektivitet, ger lika hög/låg överlevnad som
kontinuerliga dialyser med ”IVA-maskiner”.
Dr Roy visade siffror på hur bra det är att använda
BTM-modul (Blod Temperatur Monitor till Freseniusmaskiner), som reglerar dialysvätsketemperaturen efter patientens kroppstemperatur. Antalet
blodtrycksfall hos patienter med instabilt blodtryck
minskade med 50%.
Dr. Menno Kooistra rapporterade om ett projekt
med dialys 6 dagar/vecka. De testade dagliga 2 timmars dialyser och nattliga dialyser på 6-8 timmar. De
långa dialyserna nattetid gav bättre 2 clearens och
blodtryckskontroll. Täta dialyser gav en signifikant
bättre livskvalitet.
Vid Maastrich universitetssjukhus har man startat
ett kvalitetsprojekt för att följa upp verksamheten
vid flera dialyscenter, efter en omorganisation. Man
Kombinerar ISO 9000 med kvalitetsparametrar från
dialysvård.
Certifieringar av dialysavdelningar är en växande marknad i Europa. Fresenius har köpt många
dialyskliniker i England. De organiseras om efter
Fresenius management system och certifieras av
TüF.
STUDIEBESÖK
PÅ LEYENBURG ZIEKENHUIS
Dialysavdelningen har 90 patienter och ligger på
åttonde våningen med en underbar utsikt över
kusten vid Scheveningen. Ing. Ernst Lafeber
berättade att ingenjörer och sjuksköterskor tjänar
ca 19 000 kr/månaden. Han är anställd på MTA,
men jobbar huvuddelen av sin tid med dialys.
En kollega vikarierar för honom när han är ledig
och när de behöver vara två. De har bara Freseniusmaskiner varav en HDF-on-line- maskin.
I vattenreningsrummet finns det ett elektrostatiskt
filter efter RO, som fångade upp alla joner. Det
innebär att man kom ner i en ledningsförmåga på
Dialäsen 4/2002
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ca 0,01 µS. I källaren stod två stycken 800-liters
plastkärl med A-koncentrat. Det pumpades upp till
dialysen och anslöts till dialysapparaterna via en slang
till en nippel i väggen. Ungefär 90% av patienterna
använde samma kocentrat med kalium 1 och glukos.
Övriga fick A-koncentrat i 5-liters förpackningar.
Bicarbonatpatroner användes på alla maskinerna.
Det var aldrig några problem med deras centrala
distributionssystem för A-koncentrat trots att det
pumpade A-koncentrat till dialysen åtta våningar
upp.
MTF-D INFORMATION:
Den 3 oktober anordnade vi ett SLS2002-seminarium
med 96 deltagare från hela landet. Det var läkare,
sjuksköterskor, apotekare och ingenjörer. Intresset för
kursen var så stort att vi tyvärr var tvungna att tacka
nej till de sist anmälda.
Elisabeth Hultqvist från läkemedelsverket (LV)
förmedlade erfarenheter från inspektioner på dialysavdelningar som sökt tillstånd för HDF-ON-LINE.
I dagsläget har 28 ansökningar inkommit till LV.
Danderyds sjukhus AB fick sitt tillverkningstillstånd
för några veckor sedan. Inspektionen var för 1 år
sedan. Om man inte har sökt tillverkningstillstånd
är det olagligt med HDF-ON-LINE, men LV har
inte gått ut och krävt att någon klinik som inte sökt
tillstånd måste sluta sin verksamhet. Det blir en mjuk
övergång till de nya kraven.

NJURSJUKAS STIPENDIEFOND
Njursjukas stipendiefond till

Professor Nils Alwalls Minne

lämnar bidrag till aktiviteter och projekt som

syftar till att förbättra de njursjukas situation.
Utdelningen ur fonden ges i form av rese- och
studiestipendier samt som produktionsbidrag
till personer och projekt.
2002 års utdelning uppgick till 69.500 kronor.
Ansökan sker på särskild blankett i fem exemplar
och skall vara Riksförbundet för Njursjuka
tillhanda senast den 28 februari 2003.
Ansökningsblanketter rekvireras
från RNj:s kansli eller via hemsidan:

Riksförbundet för Njursjuka
Box 1386
172 27 Sundbyberg
Tel. 08-546 40500 , fax. 08-546 40504,
e-post: info@rnj.se
Hemsida: www.rnj.se/fonder
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Rolf Nystrand, Bio-TeQ Nystrand Consulting,
föreläste om microbiologi. Vilka krav bör man
ställa på ett HDF-ON-LINE-system för att det skall
uppfylla läkemedelsstandarden? Det finns två olika
skolor. Antingen två stycken desinficerbara ultrafilter
som trycktestas inför varje behandling, eller tre filter
där det sista filtret är ett sterilt engångsfilter.
Fredrik Gustavsson, Dicamed AB, beskrev vilka
fördelar HDF-ON-LINE-behandling har. Han
redogjorde för hur riskanalysen är utförd för Freseniusmaskinen. Det blev en diskussion om det finns
några stora studier som kan avgöra om HDF-ONLINE är en bättre behandling än HD.
Lena Gutwasser, Apoteksbolaget, föreläste om hur
man bygger upp ett kvalitetssystem för läkemedelstillvekning (läs HDF-ON-LINE).
Maria Wilhelmsson, Apoteket i Halmstad, gav pratiska exempel på hur man byggt upp sitt system på
dialysen i Halmstad.
Den 7-8 mars 2003 är det Nordiatransmöte
i Helsingfors. Medlemmar i MTF-D har möjlighet
att söka resestipendium från styrelsen. Välkomna
med ansökan via e-post. Vi uppskattar om du vill
föreläsa under teknikermötet, det ökar möjligheterna
till att få ett resestipendium!

NJURFONDEN
Njurfonden är Riksförbundet
för Njursjukas forskningsfond och har till syfte
att lämna bidrag till vetenskapliga forskningsprojekt som avses främja vården av kroniskt
njursjuka. Projekten kan ha medicinsk, social
eller psykologisk karaktär.
Projekten skall bedrivas inom- och av
person/ personer bosatta i Sverige. 2002 års
utdelning uppgick till 700.000 kronor
Ansökan sker på särskild blankett i sju exemplar
och skall vara Riksförbundet för Njursjuka
tillhanda senast den 28 februari 2003.
Ansökningsblanketter rekvireras
från RNj:s kansli eller via hemsidan:

Riksförbundet för Njursjuka
Box 1386
172 27 Sundbyberg
Tel. 08-546 40500 , fax. 08-546 40504,
e-post: info@rnj.se
Hemsida: www.rnj.se/fonder
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"Mummel vid sänggaveln"
Förord 2 av Jonas Bergström.
Med tillstånd av Kerstin Bergström.

N ä r jag första gången l ä ste igenom
manuskriptet till Göran Pet terssons
bok blev jag djupt berörd. Ett skäl till
detta var att hans skildring väckte så
många minnen från en oerhört sp ännande tid då vi med från början bristande kunskaper och med mycket små ekonomiska och personella resurser började
med dialysbehandling av patienter med
kronisk njursvikt, som tidigare inte
kunde rä ddas till livet. Et t annat
sk ä l ä r at t Göran på et t så levande
sätt berättar hur det är att vara svårt
njursjuk ur den sjukes egen synpunkt,
något som nog aldrig kan förstås helt
av den som inte haf t samma upp levelser.

G

NY BOK • NY BOK • NY BOK

örans sjukhistoria är i många avseenden ovanlig.
Trots att hundratusentals patienter behandlas
med kronisk dialys så är det endast ett fåtal som haft
dialysbehandling så gott som oavbrutet under mer
än 30 år. Hans berättelse ger en nästan komplett
beskrivning av alla olika biverkningar och komplikationer som kan uppstå såväl initialt som efter lång
tid i dialys och i samband med njurtransplantationer,
som i hans fall tyvärr inte fick något lyckat resultat.
Än mera viktigt är att man i Göran möter en människa med en ovanlig förmåga att på ett pregnant,
färgstarkt och humorrikt språk förmedla sina känslomässiga upplevelser i form av smärta, rädsla, ångest,
övergivenhet och depression i de många livshotande
och ibland fasansfulla situationer som han befunnit
sig i. Därutöver vittnar hans berättelse om hans starka
personligheta integritet och aptit på livet, som jämte
hans humor säkerligen hjälpt honom att trots sina
svåra fysiska handikapp och sin bundenhet leva ett
rikt liv och meningsfullt liv.

E

n viktig lärdom av Görans berättelse som sjukvården borde ta till sig är den stora betydelsen av
information till patienter om deras sjukdom samt att
de blir delaktiga i och kan påverka beslut som gäller
deras behandling. Göran återkommer gång på gång
till ”mummel vid sänggaveln” och ger även andra
exempel på situationer då informationen
K
saknats eller varit bristfällig. FörhoppBO
Y
N
ningsvis har detta blivit bättre sedan
”Mummel vid
slutet av 1960-talet då han påbörjade sin
sänggaveln”
av Göran Pettersson
dialysbehandling men fortfarande kvarstår
här mycket att göra.
Boken kan beställas från

T

RNj:s kansli.

Betala in 100 kr på
rots att denna bok beskriver
pg.25 30 67-3
en sjukdomshistoria som sluoch märk talongen
med
tar med patietens död så är detta
”Mummel vid sänggaveln”
inte en sorglig berättelse. Tvärtom,
och glöm inte namn
så är den i grunden positiv och livsbejaoch adressuppgifter.
Boken skickas så snart
kande genom att visa att det går att leva
betalningen inkommit.
ett rikt och meningsfullt liv trots att man
är svårt sjuk och handikappad om man
har förmåga att ta vara på det i personligheten som är friskt. Som Göran själv skriver: ”Att
acceptera detta faktum, att jag aldrig kan bli helt frisk,
innebar inte att jag lamslagen hängav mig åt att älta
min sjukdom. Tvärtom började jag allt mindre att
jämföra mig med alla människor runt omkring och
istället inrikta mig på mina egna förutsättningar.
Vem är förresten helt frisk? Alla verkar ha mer eller
mindre krämpor från och till och det kommer alltid
finnas de som har det sämre än jag. Så varför lägga
vikt vid att vara som andra? Mycket bättre att utgå
från egna möjligheter och göra dessa till vad man vill
ha. Möjligheterna kan vara begränsade men det finns
obegränsade möjligheter att pröva”.
Jag hoppas att denna tankeväckande och spännande
bok finner en vid krets av läsare och speciellt att den
kommer att läsas av sjukvårdspersonal, patienter och
deras närstående.

Men du själv då? - Handbok i konstruktiv stresshantering för läkare och andra behandlare.
Hur kan man som läkare bevara förmågan att vara en livfull, entusiastisk, stolt och välmående doktor och människa?
Boken Men du själv då? Riktar sig primärt till läkare, men även andra vårdgivare kan ha glädje av de råd som ges.
Från att för 30-40 år sedan ha varit en hårt arbetande men stolt och frisk yrkeskår som upplevde en hög grad av
meningsfullhet i arbetet, tycks läkare i dag ha blivit en samling stressade, trötta, missnöjda löpandebandarbetare.
Vi vet betydelsen av att börja ta större ansvar för sig själv, sin egen hälsa och välbefinnande och skapa möjligheter
för att successivt börja må allt bättre. Boken är avsedd att vara en hjälp på vägen. Clas Malmström är leg. läkare och
utbildningschef vid PBM performance, Herman Holm är chefläkare vid Länssjukhuset i Kalmar.
Fakta om boken
Författare: Clas Malmström, Herman Holm
ISBN: 47-05132-9
Cirkapris: Internetpris 157 kr exkl moms, www.liber.se
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ISLAND

Att dialysera på Island
Här kommer en reseberättelse från
en fantastisk månad. Vi är två sjuksköterskor som till vardags arbetar
på hemodialys-avdelningen i Skövde.
Under april månad i år åkte vi till Island
för att där arbeta på dialysavdelningen
i Reykjavik, för övrigt den enda dialysavdelningen som finns på Island.

D

et hela började med att vi läste en annons
i Dialäsen om att man sökte gästarbetare till
dialysen i Reykjavik. Vi nappade och så började en
intensiv korrespondens mellan oss och avdelningsföreståndaren via e-mail. En dag hade vi ordnat allt
praktiskt som flyg, boende, sponsring och dylikt och
så bar det iväg mot äventyret!
Söndagen den 7 april landade vi på Keflaviks
flygplats, nyfikna, förväntansfulla och en smula
nervösa. Det första som mötte oss när vi tog
bussen från Keflavik var ett kargt och faktiskt ganska
tråkigt landskap, LAVAFÄLT. Framme i Reykjavik
tog vi en taxi till lägenheten som skulle bli vår
bostad på Island. Lägenheten var liten och ostädad
(föreställ er Engelsk boendestandard). Det var inte
helt utan att man i detta ögonblick kände sig lite
liten. Vi tog en kvällspromenad ned till centrum och
även nu slogs vi av hur gammalt och slitet allting
såg ut, dessutom gick vi vilse det första vi gjorde.
Sammanfattningsvis var vårt första intryck av detta
land inte helt odelat positivt.
Ganska snart kom denna bild att ändra sig. Island
är verkligen ett annorlunda land med spännande
natur som vulkaner, heta källor, glaciärer, höga
berg, geysrar och lavafält med mera. Reykjavik
ligger mycket vackert på en udde, omgivet av hav
och storslagna, snöklädda berg. Vart man än ser,
möts man av dessa imponerande vyer.
Vår lägenhet var belägen nära Hallgrimskirkja, ett
självklart turistmål som syns på toppen av staden.
Kyrkan kom att bli vårt landmärke eftersom den
syntes var vi än gick, på så sätt kunde vi alltid orientera
oss. Det tog bara två minuter att gå till sjukhuset där
vi arbetade och fem minuter till centrum.
Dialysavdelningen i Reykjavik har tio hemodialysplatser, där cirka 35 HD-patienter behandlas. Man
har även 15 PD-patienter. Maskinparken består av
Fresenius, AK100 och AK200. Att dialysera på Island är inte mycket annorlunda jämfört med Sverige.
Dock skiljer sig patientklientelet något. Diabetes är
inte en av de vanligaste orsakerna till njursvikt, endast
10 % av dialyspatienterna har diabetes. Däremot är
cystnjurar och högt blodtryck vanliga orsaker.
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Isländska var inte så lätt att förstå.
Första dagen när det var dags för rapport förstod vi ingenting. Kollegorna
tröstade oss dock med att vi efter
ett par veckor lätt skulle förstå det
mesta, pyttsan det gjorde vi inte alls!
Detta fornnordiska språk påminner
i våra öron om finska med engelska
th-ljud! Hur kommunicerade vi då?
Många av personalen och patienterna talade danska eftersom landet
tillhört Danmark och man fortfarande läser danska i skolan, med dessa
personer gick svenska bra. Men vi pratade Engelska mest. Några få isländska
Av
Maria Bager och Jennie Svensson
ord lärde vi oss, men det räckte inte till
Leg.Sjuksköterskor
Dialysen i Skövde
några djupare konversationer precis.
Trots detta klarar man mycket väl att
arbeta med dialys eftersom det är en sådan specialitet;
maskiner och fistlar är ju bekant. Att man sedan hade
backup av mycket kompetenta och trevliga isländska
kollegor var ju inte helt fel.

P

ersonalen på dialysavdelningen bestod av både
isländskor, danskor, en svensk (som nu efter tio
år på Island hade blivit islänning), samt en sköterska
från Färöarna. Det fanns en undersköterska och resten
var sjuksköterskor.
Vi jobbade heltid det vill säga 40 timmar per vecka,
även här. Det kördes dubbla pass måndag till lördag
och det var stängt på söndagar. En sjuksköterska var
jourhavande i hemmet efter arbetstid.
Fritiden fyllde vi bland annat med bad i heta källor.
Vårt närmsta bad låg cirka 300 meter från lägenheten och där blev vi stammisar. Man brukar säga att
engelsmännen träffar du på puben, fransmännen på
café, men islänningarna i deras ”heita pottur”. ”That´s
where we solve the problems of the world”, som en
patient sa.
Vi red islandshäst, åkte på jeepsafari och utforskade
glaciärer, vattenfall, vulkaner och mycket annat, och
naturligtvis badade vi i ”Blå Lagunen”.
Vi kan varmt rekommendera att prova på att arbeta på
bloddialysavdelningen på Island. De behöver gästarbetare. Allt var mycket väl förberett och välorganiserat
när vi kom, och vi blev mycket väl omhändertagna.
Det var spännande att lära känna, i varje fall nosa på
detta annorlunda land.
Vårt varmaste tack för sponsringen vi fick av JanssenCilag och Amgen, vilket gjorde det möjligt för oss att
genomföra denna resa!
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BUDKAVLE

Smålands "Jerusalem"

Budkaveln

har nu nått Småland
och Jönköping. Dialysverksamheten i Smålands ”Jerusalem” startade
i februari 1975, då första behandlingarna utfördes
på vårt gamla centrallasarett inne i Jönköping. Vår
första njurmedicinska chef dr. Aarne Lohi startade
upp verksamheten i två ombyggda lägenheter, som
blev en gemytlig avdelning med 7 platser. Verksamheten var kvar där tills vårt nya sjukhus stod
klart i september 1988. Efter två ombyggnationer på
det nya lasarettet har vi idag 15 platser, akutplatser
inräknat.
Av

personalen

på dialysen Länssjukhuset
Ryhov i Jönköping.
Foto: Conny Svensson
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Avdelningen inrymmer idag HD-verksamhet med 2
pass per dag, samt 1 pass lördag och söndag, då med
14 patienter vardagar och 10 patienter under helgen.
Undantag tisdag och torsdag eftermiddag, då vi har
6 patienter.
PD-verksamheten är också knuten till dialysavdelningen, där patientträning och återbesök sköts av
dialyspersonal. Vi har även en predialytisk verksamhet knuten till oss.

PD-patienterna är idag 15 till antalet, några av dem
har APD-behandling.
Maskinparken består av Gambro AK 200 samt Gambro Ultra maskiner för HDF-online- behandling
som vi kört i cirka 2 år, samt prismamaskin som vi
delar med IVA. PD-patienterna väljer mellan Baxters
och Dicameds system. Vi har haft lite svårt att få
patienter till PD, vi har också haft ett visst bortfall
på grund av kateterproblem.

VÅR BEMANNING
Tre läkare arbetar med rotation på njurmedicinska
avdelningen belägen tre trappor upp i samma byggnad och på njurmedicinska mottagningen en trappa
upp.
Avdelningens personal består av vårdenhetschef,
biträdande vårdenhetschef, 23 sjuksköterskor och
2 undersköterskor. Två av sjuksköterskorna har
ansvar för den predialytiska informationen vid sidan
om HD- verksamheten. PD-verksamheten sköts av 4
sjuksköterskor; 2 heltider och 2 på 75 procent, dessa
roterar mellan HD och PD med en så kallad PD-vecka
var fjärde vecka. På avdelningen har vi också hjälp av
dietist och tekniker vid behov.

OLIKA ANSVARSSOMRÅDEN
Deen predialytiska informationen kom igång på
allvar för 4 år sedan. Nu har de flesta av patienterna
en fungerande access, fistel eller kateter vid start,
som ger patienten trygghet och som underlättar
i vår verksamhet.
Vad gäller vår övriga verksamhet så arbetar vi med
olika ansvarsområden. Dokumentationsgruppen har
arbetat mycket aktivt. Vipsutbildning för all personal, de har arbetat ut nya listor och protokoll, infört
omvårdnadsdokumentationen, samt haft uppföljning
av detta. Vi har även OAS för alla patienter. Denna
grupp arbetar även med njurmedicinska avdelningen
och njurmedicinska mottagningen.

PATIENTSITUATIONEN
HD-mottagningen har idag 44 patienter – de flesta
går 3 ggr/vecka, 4,5-5 timmar per gång. Vi har också
några patienter som går 4ggr/vecka 4-4,5 timme per
gång.
Vi kör behandlingar endast på dialysavdelningen,
eftersom vår IVA-avdelning har 2 prismamaskiner
som de kör själva, och när patienten är flyttbar kommer de till dialysavdelningen för behandling.
Vi kör även plasmaferesbehandling på dialysavdelningen – 4 sjuksköterskor är upplärda för detta.

Accessgruppen satsar mycket på arbetet med vår
kärlkirurg som lägger våra fistlar och pd-katetrar,
har accessronder på dialysavdelningen var tredje
vecka för genomgång och uppföljning av problem.
Denna grupp har också haft en utbildningsdag i
ämnet. Här ingår även sjuksköterskor som roterar
mellan vårdavdelning och dialysavdelning. Till
denna grupp är även en sjuksköterska knuten, som
har ansvar för CDK-erna och narkosläkarna som
lägger dessa. Under hösten är det meningen att vi
ska få hemaporten som accessalternativ – något vi
ser fram emot.
Dialäsen 4/2002
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Arbetet på avdelningen skiljer sig förmodligen inte
så mycket från andra avdelningar.
Som sjuksköterska har man ansvar för 2 patienter
under sitt arbetspass, med start, tillsyn och avslut av
dessa. Starten sker mellan 7:30-8:30 respektive13:
30-13:30. Patienterna serveras kaffe, te samt näringsdryck och frukt efter start. För patienterna
väntar sedan vila, tv-tittande, läsning eller kanske
handarbete. Middag med både varmrätt och efterrätt
serveras 11:30 respektive16:30 till samtliga patienter.
Här har våra nutritionsansvariga gjort ett stort arbete.
Efter genomgång av vad maten verkligen ger våra
patienter, i form av energi och protein gjordes ett
arbete av dietist, undersköterska och sjuksköterska,
som resulterade i att samtliga patienter får varmrätt
och efterrätt under båda passen, samt att sjukhusets
egen näringsdryck serveras efter önskemål. Detta
har gett bättre nutritionsstatus. Nästa steg är ett aptitformulär för att tidigare upptäcka och kartlägga
riskpatienterna.
På avdelningen finns också ansvarsgrupper för miljö
och etik.
Vi har sedan årsskiftet arbetat med så kallat tvättstugeschema som en grupp med två sjuksköterskor
har ansvar för. Schemat läggs för åtta veckor i taget,
med tjänstgöring två helger. Alla lägger sitt schema
enligt önskemål och de som velat behålla sitt grundschema har fått göra detta. När alla lagt sitt schema
ser man bemanningen och därefter görs justeringar
efter behov, så att det är klart till ”spikmötet”. En
utvärdering av detta ska göras under hösten.
Avdelningen har ju vuxit en del under åren och
nya medarbetare har tillkommit. Inskolningen är
8 veckor på heltid med en och samma handledare.
Efter detta arbetar man ett tag för att sedan ställas
inför uppgiften att ”ta” dialyskörkortet. Vi försöker
efter bästa förmåga ge gästdialys till de som så önskar – ibland lyckas vi – ibland inte. Några patienter
återkommer med jämna mellanrum och dessutom
får vi flera gäster med anledning av det stora antalet
mässor på Elmia.
Nästa år är det utbyggnad på gång igen och platsantalet ökar då till 23 tappställen. Då hoppas vi att
flera läkare och sjuksköterskor kan tänka sig att
börja arbeta här på dialysverksamheten vid Vätterns
strand.

Härmed skickar vi budkaveln vidare till
våra kollegor på småländska höglandet
och Eksjö!
Dialäsen 4/2002
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ANNA:s 33rd National Symposium

Sharing Vision and Values
Av

Carina Andersson
och Marie Nykvist,
Dialysavdelningen, Lund

Lördagen den 18:e maj 2002 började vi vår resa mot en spännande konferens.
Tack vare stipendier från SNSF, RNj och aferesföreningen AFFE, samt ekonomiskt bistånd från dialysavdelningen i Lund kunde vi genomföra denna mycket
givande resa.

V

ia Kastrup och Washington landade vi i Orlando
lördag kväll, där vi hade beställt en hyrbil. Bilfärden till hotellet kom att ta många fler timmar än
planerat. Det äventyret ryms inte i denna redogörelse,
men bara för att nämna något kan vi säga: fel håll,
inga pengar till vägtullar, för mörkt för att kunna läsa
karta samt en felaktig vägbeskrivning från Internet.
Fullständigt utmattade kom vi fram till vårt hotell
strax efter midnatt lokal tid. Enligt svensk tid hade
vi rest nästan ett dygn, och det bidrog delvis säkert
till alla de extra varv vi kört runt Orlando.
Söndag morgon bestämde vi oss för att stanna kvar i
Orlando, trots att vi egentligen hade planerat att köra
ut till havet, men av någon anledning hade vi inte lust
att tillbringa mer tid i bilen… Vi tog oss istället tid
till att packa upp och orientera oss på hotellet samt
dess omgivningar.
Måndagen rivstartade vi med shopping på ett
outlet nära hotellet. Efter att ha lastat av våra inköp
for vi direkt till Seaworld och som allting i USA så
var det helt storslaget. Framför allt föreställningarna
med späckhuggarna imponerade, vad läraktiga dessa
stora djur är! På en eftermiddagsbiljett hinner man
bara med en bråkdel av allt som finns att se, men vi
valde ju att hinna med shopping också.
Tisdag morgon blev vi hämtade på hotellet av Kay
Hall från Gambro Healthcare. Vilken gästvänlighet!
Hon kom flygande från Tennesee för att köra oss runt
till våra studiebesök. Vi kom i kontakt med Kay och
en Glenda Payne från ANNA genom att vi mailade
till ANNA:s headoffice. De hjälpte oss att hitta tre
avdelningar med olika verksamhet som kunde ta emot
oss. Vi kunde inte låta bli att känna oss lite nöjda med
att Kay också hade lite problem att hitta vägen…
Först kom vi till en alldeles ny Gambro Healthcare
klinik i Kissime. Regional director Scott Yerger tog
emot oss och visade oss stolt runt på sin nyaste klinik. Det var fräscht och fint men det kändes lite som
stordrift med bara en stor sal med 25 platser. Här
behandlades 90 patienter. Maskinerna hette Phoenix
och finns inte på svenska marknaden, men såg ut
som Integran. 3 sjuksköterskor och 1 ”headnurse”
ansvarade för 25 patienter, och hade då så kallade
tekniker som startade dialyserna. En tekniker här var
en person som inte behövde ha någon sjukvårdsutbildning, och som efter cirka sex veckors utbildning
kunde förbereda och starta dialysbehandling.
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SÄKER HANTERING AV RE-USE
Vi hamnade i en lång diskussion om reuse.
De beskrev en väldigt säker organisation av hanteringen. Dialysatorerna skickades till ett företag som
rengjorde dem, och som återanvändes 13 gånger om
inte testerna visade på försämrad prestanda. Enligt
Scott var inte ekonomin den stora anledningen till
reuse, deras dialysatorer var ändå så billiga, eftersom
de använder sitt eget företags produkter. De tyckte att
det fanns andra fördelar som till exempel mindre risk
för first-use-reaktioner och bättre koll på den reella
kapaciteten. Vi kände oss helt plötsligt mer nyfikna
på detta, speciellt som kostnaderna för dialyser i
Sverige skenar iväg.
Nästa ställe vi till slut lyckades hitta oss fram till,
var Florida Kidney Center, inne i Orlandos centrum.
Executive director Maureen Michaels (ssk) tog här
emot oss på samma vänliga sätt som Scott gjort. Denna klinik hade en driftsform som kallades non-profit.
Det innebär, om vi förstod det rätt, att den är privat
men all vinst måste återinvesteras i företaget. Här var
också fräscht och fint men fortfarande samma känsla
av stordrift. En våg för inkommande patienter och en
för utgående för att det inte skulle bli trängsel. Det
var också en helt nybyggd klinik med 40 platser. Där
behandlades 105 HD-patienter och 25 PD-patienter.
Maskinerna hette Fresenius 2008K och inte heller
denna typ av maskin finns på den svenska marknaden. Denna avdelning var specialiserad på barn och
deras rum var verkligen jättefina. För tillfället hade
de 6 barn i kronisk HD, den yngste var 4 år. Barn
var man upp till 16 år och sedan flyttas man över till
vuxenavdelningen.
Sista stället som vi till slut hittade till var ett statligt
sjukhus som hette Florida Central Hospital. Då vi
hade haft bekymmer att hitta vägen hela dagen blev
klockan rätt mycket, så tyvärr blev besöket lite stressigt (Kay missade sitt plan hem). Det här stället gav
oss lite mer av hemkänsla: trångt, slitet och rörigt
men effektivt. Här hade de 12 platser och behandlade
bara patienter inlagda på sjukhuset det vill säga: akut
verksamhet. De utför även behandlingar på andra
avdelningar. Det blir runt 600-700 behandlingar per
månad sammanlagt. De 23 sjuksköterskorna var alla
vidareutbildade inom intensivvård. När avdelningen
var stängd hade 2 sjuksköterskor beredskap. Här
såg allt gammalt ut, även deras nyaste maskiner.
De hade en gammal modell av en Braun-DialogDialäsen 4/2002

ANNA:s 33rd National Symposium

SJUKSKÖTERSKEKRAFTEN KÄNDES
Här kommer några reflektioner från konferensen som helhet. En av oss hade tidigare varit på en
konferens i USA, den var organiserad av läkare men
REGISTRERING
sjuksköterskor var också inbjudna. ANNA:s konferens
Onsdag eftermiddag var det då dags för registre- var helt olik den, här kände vi riktigt ”sjuksköterskering på konferenshotellet ”Swan and Dolphin”. kraften”, alla var trevliga, hjälpsamma och verkligen
Det visade sig vara två hotell i ett. Konferensen var på intresserade av varandras arbete. Vart vi än gick mötte
”Swan” och vi var förstås på ”Dolphin” och irrade. Till vi på någon att diskutera med, vi missade nästan mat
slut hittade vi rätt och kunde ansluta oss till middags- och föreläsningar. Vi pratade med många olika sjuksymposiet som handlade om framtidens dialyspatient. sköterskor från olika stater i USA, och det var en
Torsdag morgon hade vi sovmorgon, konferensen fantastisk erfarenhet.
började 8.15, till skillnad från kommande dagar
Vi var verkligen imponerade av den stolthet och
då vi skulle vara på
professionalism
plats 07.00. Denna "Carina valde ”Recruiting, renewing många sjuksköterskor
dag fanns det 5 olika
and retaining” och förstod att per- hade. Här var många
teman att välja på.
bra föreläsare som
Carina valde ”Recru- sonalproblematiken såg likadan ut i gjorde fantastiska
iting, renewing and USA som i Sverige: hög medelålder, få presentationer och
retaining” och förstod karriärmöjligheter, bristande ledarskap hade mycket fakta
att personalproblema- och stress."
att visa. I Sverige kan
tiken såg likadan ut i
det vara svårt att få
USA som i Sverige: hög medelålder, få karriärmöj- sjuksköterskor att presentera sina arbeten och det är
ligheter, bristande ledarskap och stress. Marie valde ett problem för oss.
” The challanges and ethical issues surrounding end
Vi uppmärksammade att vi inte hade samma typ av
of life decision making and care”. Här handlade det dialysmaskiner som i USA. Däremot var det samma
om hur viktigt det är att tillsammans med patienten företag; Gambro, Fresenius och Baxter. I Sverige
planera för vården i
"Re-use används i USA, men inte endast använder vi enbart bilivets slutskede, att
karbonat i pulver, men
vi som sjuksköter- som en ekonomisk åtgärd utan också ur i USA är det flytande
skor har kompetens patientens synvinkel. Det är en fördel B-koncentrat som gäloch goda möjlig- genom att minimera risken för first-use- ler. Re-use används i
heter som måste syndrome."
USA, men inte endast
användas.
som en ekonomisk
Torsdag kväll tillbringade vi på den officiella in- åtgärd utan också ur patientens synvinkel. Det är
vigningen av ANNA´s 33rd National Symposium. en fördel genom att minimera risken för first-useHögtravande och patriotiskt, i riktig amerikansk syndrome.
anda delades utmärkelser och omnämnanden ut. Då
I Sverige är ju hemofiltration och hemodiafiltration
hotellet låg i ”Walt Disney World” var det naturligtvis vanliga behandlingsformer på flertalet kliniker, men
Musse och gänget som eskorterade ANNA:s styrelse. i USA använde man sig inte alls av dessa.
Därefter invigningstalade ordföranden, som bland
KOSTNADERNA STYR
annat berättade att konferensen hade runt 2000
För att slutligen summera våra intryck från studiedeltagare från 18 olika länder, men att majoriteten
besöken på de olika dialysklinikerna kan vi säga att
av deltagarna kom från USA´s 52 olika delstater.
den största skillnaden är pengar. Det är kostnaderna
Slutligen invigdes utställningshallen. Som allting
som styr hur patientens vård blir. Vi måste naturligtvis
i USA så var den ”overwhelmning”, 130 montrar
tänka på kostnaderna i Sverige också men behöver
fyllda med information och reklam. Framåt 22-tiden
en patient en kostsam behandling får han den utan
landade vi på hotellet och då vi visste att fredagen
diskussion. Vår åsikt är att ekonomin har för stor roll
skulle börja 07.00 var det bara att hoppa i säng, ett
i den amerikanska sjukvården.
tempo som kom att fortsatta alla dagar. Frukost,
Det här blev långt och ändå har vi inte berättat mer
lunch och middag kombinerades alltid med föreläsän en bråkdel av våra upplevelser. På SNSF´s vårmöte
ningar. Ingen rast eller ro.
kommer vi att göra en presentation och då även visa
bilder. Vi ses kanske där.
maskin men bytte successivt till Fresenius 2008K.
De hade PD-verksamhet, men bara i liten omfattning. Däremot hade de en stor aferesverksamhet.
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SJÄLSTARKA CHEFSDAGAR
Text och foto av

Nina Tegar

Lite som en outsider kände jag mig
allt n är jag klev in bland alla dessa
chefer från norr till söder, som befann
sig på samma plats, just då, samtidigt.
Visserligen var de flesta k vinnor
liksom jag, men annars då, vad hade
vi gemensamt? Och vad kunde jag
skriva om det ta? Om ledarskap,
chefsskap och mentorverksamhet?
Vad visste jag om detta? Mer än att
jag själv haft flera ”egna” dåliga chefer?
Kanske hade jag ändå lärt mig en del
av dem, det var en kä nsla jag fick,
och så är min dotter njursjuk och jag
automatiskt en aning insatt i sådant.
Ja, kanske var jag ingen riktig outsider
ändå?
Det kom att bli två riktigt intressanta dagar,
en lyckträff skulle jag vilja säga. Första dagen inleddes med en presentation av Pia Lundström,
Dialäsen och av Elisabeth Fransson, ordförande
i SNSF. Elisabeth berättade på sin härligt rungande
dialekt om hur föreningens arbete går till ute i landet,
och hoppades att dessa dagar skulle kunna leda till
att ett nätverk ”Dialäsen Chef ” skulle bildas. Detta
beslutades också vid avslutningen dagen efter.
Fyra föreläsare kom dessa dagar att bjuda på sig
själva ordentligt. Den förste var Sören Carlsson
Sanz, vårdchef och Stf verksamhetschef på norra
Europas största akutmottagning. Vi återkommer
till hans föreläsning, men börjar med föreläsare
nummer två, Tommy Anrell, leg. sjukskötare, och
lärare på Karolinska Institutet. ”Stödsystem för chefer
och ledare med fokus på nätverk och mentorskap
– ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv”, handlade
det om.
Anrell talade nästan andäktigt och använde sig
av metaforer i sitt tal. Jag fastnade för hans sätt att
tala, det var vackert. Men innehållet var ju viktigast;
det vill säga hur ska en chef vara, varifrån kan
en chef få stöd och hjälp i sin yrkesroll? För det är
ju faktiskt så att många chefer känner sig mycket
ensamma och helt saknar stöd, kanske till och med
från sin egen chef. Då kan man förstå hur svårt det
måste vara att leda. Tommy Anrell tryckte särskilt på
detta att: ”Ett chefsskap kan du få, men ledarskapet
måste du vinna!” Och det är inte alltid så lätt.
Därför är det viktigt med olika slags stödsystem.
Det är, enligt Anrell, av avsevärd betydelse för
Dialäsen 4/2002

att kunna hantera tid,
det vill säga vara snabbt
handlingsinriktad, som
komplement, och för att
kunna positionera sig, att
inte hamna i bakgrunden,
en föruts ättning för att
minska ensamheten som
chef. Det finns flera sorters stödsystem, till exempel
n ä tverk, mentorskaps program, kollegialt stöd,
handledning och så
vidare.
Rätt som det var avbröt
Tommy Anrell sin föreläsning och ville att samtliga deltagare skulle stanna
upp, ta en paus och våga reflektera över vad han
just berättat. Det var effektivt, det är sådant som vi
(läs: alla i samhället) behöver mer av; reflektion och
eftertanke. Men just i denna stund blev alla lite paffa
och visste plötsligt inte vad de skulle göra, men strax
kom ändå små diskussioner i gång.
Anrell fortsatte sedan att ta upp stödsystem ur olika
perspektiv och det var en mycket givande föreläsning
han gav.
Efter Tommy Anrell berättade chefsjuksköterskorna
Elisabeth Fransson och Susanne Lidén om hur de
bildade nätverk, vilket
många verkade oerhört
intresserade av. Säkert
kommer ännu fler nätverk
att bildas efter detta.
Maria Berglund, som
jobbar på njurmedicinska
avdelningen på sjukhuset i
Skövde och på högskolan i
samma stad, föreläste sakligt
om ”Kollegial handledning”.
På njurmedicinavdelningen
i Skövde har de varit igång
med detta i tre år och tycker
att det fungerar bra. Syftet
är att hitta kärnan där
personen är, det vill säga
befinner sig i sin utveckling.
Därifrån startar man sedan.
Det viktiga med kollegial handledning är att det
sker mellan ”jämlikar”, att man frigör och utvecklar
den kompetens som personen besitter. Det är också
något som Maria Berglund tycker att de har lyckats
med. Hur kom det sig då att det var just Kollegial

Tommy Anrell,

leg. sjukskötare,
och lärare på
Karolinska Institutet.

Maria Berglund,
Leg.sjuksköterska
arbetar vid
njurmedicinska avd.
sjukhuset i Skövde
och på högskolan
i Skövde.
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efter en mentor är nog inte alltid så kul, tänk själv
att behöva ringa till en kanske främmande människa
och fråga: ”Kan och vill du vara min mentor i ett år?”
För det krävs mod och envishet, för förmodligen
måste man ringa runt till flera personer innan man
till slut får napp. Någon av deltagarna tyckte att det
hade varit så jobbigt att ringa upp en främmande
människa att hon aldrig skulle kunna tänka sig att
göra om det. Hon trodde skarpt på ”mentorbanker”
istället. Men fungerar mentorskapet så som det
är tänkt, stärks adepten i sitt eget chefsskap, vågar
ta itu med problem och annat. Ann-Sofie Lindgren
hade aldrig vågat ifrågasätta och ”bråka” om sin tjänst
om hon inte haft en mentor.
Nu återkommer vi till chefsdagarnas förste
föreläsare: Sören Carlsson Sanz, vårdchef och
Stf verksamhetschef på (norra) Europas största
akutmottagning, nämligen Södersjukhusets.
Framför mig har jag en artikel från tidningen
”Skandinavien direkt”, rubriken lyder så här:
”Chef med stjärnglans” och efter att ha träffat
personen det syftar på, är jag fullt benägen att
hålla med. Det räcker med att han öppnar munnen
så förstår jag att han är speciell, mycket speciell.
Han talar så enkelt om ledarskap. Får det att låta så
lätt. Som om det bara är att ”leka” fram, även om
jag naturligtvis förstår att det inte alls är så. Det är
inte konstigt att han utsetts till ”Årets chef” både 2001
och 2002, samt fått ytterligare
"Men Ann-Sofi Lindgren får en mängd utmärkelser, till
exempel landstingets största
åtminstone mig att tänka utmärkelse ”Gyllene äpplet”
efter och inse hur viktigt det 2001. Och det är ju så att
är med väg- handledning." efter att han tillträtt som
chef har sjukskrivningarna
minskat drastiskt, både på
Med sin mjuka röst
börjar hon insiktsfullt lång tid och kort tid. Idag finns det knappt några
och utlämnande berätta långtidssjukskrivna alls på akutmottagningen, trots att
om sin barndom och om det är en så pass tuff arbetsplats. Till exempel får man in
föräldrarnas vägledning. Redan som liten får man tio larm (=larm om livshotande skador) i timmen, på
handledning, något man kanske inte tänker på i vanliga akutmottagningen…
Carlsson Sanz
fall. Varför är det inte lika självklart senare i livet?
Hon framstår som en bra chef, ständigt är öppen berättar att akutför förändringar, inte rädd och som vill vara chef mottagningen på
på heltid. Hur upplevde en person som hon att ha SÖS är en processsponsrades av
en mentor? Jo, att vara adept i ett mentorskapsprogram inriktad arbetsplats,
kräver att personkemin mellan adepten och mentorn och vad betyder det
Gambro AB,
stämmer väl överens för att det ska fungera, och det då? Jo, helt enkelt
Roche AB,
kostar runt 150 000 kronor att genomföra under att man jobbar med
ett år. Men hittar man rätt mentor så är det värt allt! helheten. Vi tar det Leo Pharma AB
och
Det kan dock vara svårt att finna en mentor, som från början. 1994
Genzyme AB
anser sig ha tid, lust och kan engagera sig i en annan kom Sören Carlsson
människa så totalt under ett år. Att vara den som söker Sanz till SÖS.
handledning njurmedicin i Skövde valde, och hur
arbetades metoden fram? Tydligt var att ett behov
fanns och en kvalitetsstyrningsgrupp tillsattes som
arbetade fram ett förslag, det vill säga hittade en
modell från Norge som de tyckte verkade fungera
bra. Förslaget lades fram och antogs. Metoden har
sedan kartlagts, genomförts och utvärderats.
Hur går det till rent praktiskt då? Jo, först får alla
som är med i gruppen, presentera ett problem, och
det måste vara ett omvårdnadsproblem, sedan röstas
ett av problemen fram, för att tas upp (endast ett
problem per tillfälle), alla måste lyssna (inte avbryta
med frågor) på den som berättar om problemet. När
personen har beskrivit sitt problem får de andra ställa
frågor, och med hjälp av dessa frågor ska personen
med problemet själv komma fram till lösning eller
åtgärd. Andra får sedan komma med förslag, men
ingen annan än den med problemet får ”lösa” det
hela. Det här resulterar i att man känner sig tryggare
i sin yrkesroll, tar fler egna initiativ, själv kan ge mer
stöd och mänsklig kontakt till patienter och faktiskt
känner sig stoltare över sitt yrke och sin arbetsplats.
Efter kaffe och macka
var det dags för AnnSofie Lindgren, att tala
om sin egen erfarenhet
av att vara adept i ett
mentorskapsprogram.

Ann-Sofie
Lindgren,

adept i ett
mentorskapsprogram

Dialäsens
Chefsdagar
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Han hade jobbat på Sabbatsbergs akutmottagning
med samma goda resultat, som SÖS senare
kom att få, även om det tog sju år. Ledarskapet
fungerade väldigt illa på SÖS då, stället kallades
”Fort Knox” och det säger väl en hel del. På våren
1995 upplöstes ledningen och mycket annat hände.
Sören C Sanz tillfrågades om han ville bli vårdchef
och tf verksamhetschef, vilket även medför
budgetansvar. Behöver jag säga att han tackade ja?
Hur kommer det då sig att han lyckats så bra som
chef? Utan att egentligen veta, skulle jag spontant vilja säga: livsinställning, värme, medmänsklighet! Själv tar han upp dessa punkter som alla
handlar om grundläggande värderingar, visioner
och mål:
• Människosyn, samhälls- och kunskapssyn.
• Kunskap, känsla och förnuft.
• Arbete med realistiska mål.
• Göra målen tydliga och kända.
• Ha lust att leda.
• Tydlig policy som befrämjar.
• Skapa förutsättningar för medarbetarskapet.
Han betonar särskilt vikten av medarbetarskap, som
innebär att:
• Stödja varandra istället för att konkurrera.
• Tala med varandra, istället för om varandra.
• Egna och gemensamma bokslut, ställa sig
själv frågor som till exempel: ”Hur fungerar
jag själv i grupp?”
• Fadderverksamhet, mentorskap.
• Att vara anställda på samma villkor.
• Det finns inget ledarskap utan medarbetarna. Viktigt att komma ihåg om
man är chef!
Jag skulle kunna skriva hur mycket som helst om
verksamheten på akuten, men tyvärr är utrymmet
begränsat, men här följer ändå några exempel på

vad man har gjort för att
öka ”arbetskvaliteten” på
akutmottagningen.
• Man jobbar med
kamratstödsverksamhet. Som
exempel finns hjälp
för alkoholister,
det finns flera sådana
personalfall där alla
faktiskt jobbar kvar
efter genomgånget
”hjälpprogram”, är
än mer tåliga än sina
kollegor eftersom de
sett det ”värsta”.
• Debriefing.
• Man anpassar resurserna efter till strömning av pati-enter.
• Det finns en antivåldsgrupp, (som förresten
uppmärksammats och filmats av TV4´s
”Kalla Fakta”), kvinnomiss-handelsgrupp,
anhöriggrupp och mycket mycket mer…

Sören
Carlsson Sanz,

Vårdchef och
Stf verksamhetschef på
Södersjukhuset.

Det låter faktiskt som om akutmottagningen
på Södersjukhuset är en illusion. Men titeln
”Årets bästa arbetsplats” talar för sig själv. Det hela
är sant! Och visst är det klart att Sören Carlsson Sanz
har stor del i det hela. Om det råder inga som helst
tvivel. Han är rätt man, på rätt plats.
Efter att ha varit med om dessa inspirerande och
entusiasmerande dagar, avslutades det hela med att
nätverket ”Dialäsen Chef ” bildades. Vad och hur
exakt nätverket ska verka är ännu inte riktigt klart,
men det ger sig säkert snart. Som slutkläm slängde
Elisabeth Fransson hoppfullt ur sig en fråga:
– Ska vi göra om det här?
– JA!!! Svaret blev enhälligt och utan tvekan från
en sal fylld av chefssjuksköterskor, med ny lyster i
ögonen.

Boka redan nu in nästa års Chefsdagar i Kalendern!
Välkommen till Dialäsens Chefsdagar 1-2 oktober 2003!
Plats: Nordic Sea Hotel, Vasaplan 4, Stockholm
Anmälan sker i maj 2003 till Pia Lundström. Bindande anmälan.
Programmet presenteras i Dialäsens maj nummer.
Kostnad ej fastställd.
Dialäsen 4/2002
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MAT & KOSTTILLÄGG

Energi- och proteinrika kosttillskott,
komplettering till tabell i Dialäsen 2/2002.
Av

Eva Jansson

Referensgruppen
i Njurmedicin

Dietist

Nytt informationsmaterial
för patienter

Som reaktion på artikeln om Mat och kosttillägg kom önskemål om att få kalciuminnehåll redovisat, framför allt i de energioch proteinrika produkterna.

Tabellen visar energi- och proteinrika kosttillägg. Minst 7 g protein och 150 kcal /100 ml
har valts som gräns för energi- och proteinrik.
Kosttilläggen innehåller vitaminer och mineralämnen.

Under hösten 2002 har det
kommit ett nytt kosttillskott
Renilon, som är energi- och
proteinrikt. Detta finns också
redovisat i tabellen.

”Bra mat efter
Njurtransplantation”
Den nya broschyren och de tidigare
broschyrerna om Bra mat vid dialys
(10:- styck)
kan beställas från någon av följande personer:

Eva Jansson, Umeå,

e-post: eva.jansson.us@vll.se

Helena Simonsson, Hässleholm,

e-post: helena.simonsson@vregion.se

Gunilla Uddebom, Göteborg,

e-post: gunilla.uddebom@vregion.se
Ange faxnummer när du skickar e-post
så får du en beställningslista via fax.
Välkommen med din beställning!

Fabrikat

Energi
Konsistens Kcal/100ml

Protein
g/100ml

Fett
g/100ml

47

3.5

1.5

Kolhydr
g/100ml

Kalium
mg/100ml

Fosfor
mg/100ml

Kalcium
mg/100ml

5

138

97

117

Novartis

Flytande

200

9

8,7

21,4

160

90

190

Semper

Flytande

150

7,5

2,7

24

180

160

210

Abbot

Flytande

197

7

9,6

22,2

106

69

137

Nutricia

Flytande

200

7,5

10

20

11

6

16

Reagensstickor för dialysavdelningar
• RenalCheckPX-Dialox© (Peroxidtest).
• WaterCheck2-Klor (0,1mg/liter). Krav i LS.
• Formaldehyd-test.
• WaterSoft-Vattenhårdhet. Ersätter "tvåltest" som
tidigare såldes av Gambro.
Reagens stickorna förvaras i rumstemperatur.
Enkelt handhavande. Analyserna ger svar inom 1 min.
Reagens stickorna för klor och peroxid används för rest
test efter desinfektion av dialysapparater och vattenrenare.
För mer information, ref. lista, kontakta:
Herbahealth
Paviljongvägen 5
132 40 Saltsjö-Boo
Tel, fax: 08/715 75 55 (tel.svar)
e-post: gm@telia.com www.webadress.net/herbahealth
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Smärtan tär på själen
Av

Monica Bjuke,

Leg sjuksköterska
på dialysen Karolinska sjukhuset

Jag arbetar sedan 1990 på Karolinska sjukhusets dialysavdelning
och är speciellt intresserad av smärta. Jag har läst sammanlagt
40 poäng i smärta och i samband med det skrivit två uppsatser.

Foto: Karolinska sjukhuset

S

märta är till stor del ett dolt problem hos dialyspatienter. Många patienter har fysiska och psykiska
bekymmer, vilket gör att smärtan kan komma i skymundan. Men smärtan påverkar till stor del patienternas
liv. Jag har intervjuat patienter i två omgångar, först
20 patienter om smärta i ben och fötter, sedan gjorde
jag en fördjupning av patienternas upplevelser och
påverkan i deras livssituation. Med där var sex
patienter. Jag valde sedan att fördjupa mig
i de patienter som hade smärta, (ej enbart i ben och
fötter) av de patienter jag tidigare intervjuat.
Smärta definieras enligt Association for the Study
of Pain (IASP) så här: ”Smärta är en obehaglig och
emotionell upplevelse förenad med verklig eller
möjlig vävnadsskada eller beskriven som sådan skada.”
Smärta är något subjektivt och kan även finnas i frånvaro av vävnadsskada.
(Nisell & Lundeberg 1999 sid. 9)
Långvarig smärta förändrar ofta människors uppfattning om kroppen, tiden, sig själva och andra
människor. Smärta som är långvarig medför
negativa konsekvenser för individen, såsom sömnproblem, trötthet, irritabilitet och ofta nedstämdhet.
(Brattberg 1995)
Man skiljer på olika typer av smärta; nociceptiv,
neurogen, idiopatisk och psykogen smärta.
Den nociceptiva smärtan har sitt ursprung i ett
övrigt friskt nervsystem och den egentliga orsaken
till smärtan finns i vävnaden. Nociceptorerna
stimuleras av substanser som bildas i samband
med trauma, inflammation eller metabol störning.
(Nisell och Lundeberg 1999)
Det finns två typer av perifera nerver som förmedlar
smärta; A-fibrer och C-fibrer. A-fibrerna har flera
undergrupper. Det är A-deltafibrer som är involverad
vid den akuta smärtan. Den förmedlar en skarp, tydlig
väl lokaliserad smärta av nålstickskaraktär.
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De övriga A-fibrerna reagerar på stimuli som tryck,
beröring och vibrationer.
C-fibrer är omyeliniserade och leder därför
impulserna långsammare. Smärtan som C-fibrer
förmedlar är en dov, obehaglig värk som är svår
att lokalisera.
Den perifera neurogena smärtan är ofta en mekanisk
skada på nerven, men det finns även andra orsaker
till exempel kemisk påverkan. Skadan kan leda till att
nervfibrerna bildar förgreningar eller små neurom.
Neuromen kännetecknas av att det har en ökad
känslighet för beröring och tryck. Central neurogen smärta orsakas ofta av skador på de sensoriska
banorna i centrala nervsystemet. Smärtan drabbar
ofta motsatta kroppshalvan i förhållande till skadan. Bland de skador i centrala nervsystemet som
ger smärtor kan nämnas trauma och blödningar.
Smärtan beskrivs som intensiv och ihållande. (Nisell
& Lundeberg 1999)
Den idiopatiska smärtan saknar en definierbar orsak.
Begreppet psykogen smärta bör enbart användas av
de som kan ställa en psykiatrisk diagnos och är
mycket sällan förekommande. (a.a)
RESULTAT
20 patienter intervjuades, 15 kvinnor och 5 män.
Åldersspridningen var från 27-81 år. Urvalet skedde
beroende på vilka patienter som var på avdelningen
och som ville svara på frågor. Patienterna skulle förstå
svenska väl och behandlades regelbundet i hemodialys. De patienter som hade smärta fick svara vidare
på olika frågor om deras smärta.
TABELL 1. Förekomst av smärta .
Ben

Fötter

0

0

Ben och fötter
9

Ingen smärta
11

Ingen patient hade enbart ont i ben eller fötter som
framgår av tabell 1. Åldersspridning i den patientgrupp som hade smärtor var 33-76 år. Medelåldern
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och medianåldern var identisk, 56 år i båda grupperna.

till att de blivit asociala, inte orkat med någon form
av umgänge eller aktivitet under dagen.

Tabell 2. Smärtspridning över dygnet.

BEGRÄNSNINGAR I LIVSFÖRINGEN
Samtliga patienter jag intervjuade upplevde att
Lunch
Morgon
Kvällen
Natten
Ingen skillnad
Efternatten
Eftermiddag
Förmiddag
smärtan begränsade deras liv, flera beskriver sin
0
1
1
3
2
2
2
0
situation som ohållbar, all vaken tid går åt till
smärtan. Någon tycker att livet är slut, någon
Tabell 2 visar att de flesta patienterna hade annan försöker jobba med sig själv och acceptera den
smärta på kvällen, natten samt efternatten. En del person de blivit av smärtan. Att uppleva att man ”bara
patienter hade smärta både kvällar och hela nätter. Två lever till fyrtio procent” och att ständigt ha smärta, tär
patienter upplevde ingen skillnad på smärtinten- på själen. En patient beskriver ”att när jag är smärtfri
siteten över dygnet.
är det som jag kan börja leva igen men jag vågar inte
röra mig, för så fort jag måste upp på toaletten börjar
det om och jag får outhärdliga smärtor”. När de väl
Tabell 3. Smärtfri tid på dygnet.
får smärtlindring somnar de av utmattning. Livet
består också av ständig planering av tiden, utifrån
smärtan, att alltid behöva gardera sig och ha
Lunch
Morgon
Kvällen
Natten
Aldrig
Efternatten
Eftermiddag
Förmiddag
med sig analgetika eller behöva hjälp om det
1
3
2
2
1
skall administreras i någon annan form. Även
rädsla för att planera något eftersom smärtan
Två patienter var aldrig smärtfria. Fem patienter var kan komma och att genomföra det som var tänkt inte
smärtfria på natten eller efternatten.
är att tänka på. Isolering då patienten inte kan köra
bil på grund av behov av narkotikaklassat analgetika,
och patienten ”blir hemma” hela dagen. Behov av
Tabell 4. Smärta i vila och aktivitet.
analgetika kan uppstå och det är inte så lustigt att
bli ”strandsatt”. Hela dagarna går åt till att anpassa
Aktivitet
Vila
4
1
Smärtan ökar
sig till smärtan, att inte orka läsa, sticka eller kunna
2
Smärtan minskar
6
koncentrera sig att se på TV.
Påverkas ej

3

2

Sex patienter fick smärtlindring av vila, en patient
fick mera smärta i sina ben och fötter. Två patienter
fick minskad smärta av aktivitet.
Resultatet som presenteras är det som framkommit
vid innehållsanalysen av intervjuerna, av de sex patienter, med de faktorer som patienterna upplevde
som viktiga. Patienterna tillfrågades skriftligen och
informerades om syftet. De intervjuades sedan med
bandspelare på enkelrum i samband med dialysen,
på en tidpunkt som patienten valt.
SÖMN
Att sömnen är ett stort problem framkommer i
flera av intervjuerna. Många sover någon eller några
timmar, vaknar sedan och behöver analgetika eller
byta sov/viloställning. Beskrivningar som: ”Om
jag får sova tre timmar i sträck är det guld värt”,
belyser särskilt vikten av att få några timmars
sammanhängande sömn. Flera patienter beskriver
att de får en förskjuten dygnsrytm, vilket har lett
Dialäsen 4/2002

RELATIONER
Det är av stor vikt för patienterna att ha goda relationer med sina anhöriga. Det framkommer tydligt att
släkt och vänner är ett stort stöd. Även om patienterna
inte orkar träffa dem, är det nödvändigt att veta att
någon som bryr sig om dem. Flera av patienterna beskriver att de känner sig som en börda, då de behöver
mycket hjälp och stöd av sina anhöriga. De beskriver
att det är en onaturlig situation att vara beroende. De
flesta uppger att deras anhöriga kan se på dem när
de har ont. Några av patienterna vill inte att deras
anhöriga ska se hur ont de har och kämpar för att
det inte skall synas.
NUTRITION
Smärtan har stor betydelse för matlusten. Flera patienter beskriver att de har så ont att de konstant
mår illa eller inte känner någon hunger på grund
av all smärta. Att tvinga sig att äta en smörgås eller
ett kex kan vara det enda som går att få ned. En del
beskriver att de nog skulle kunna äta lite, men att de
inte orkar laga mat.
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SLUTORD OCH REFLEKTION
Många patienter har ett stort behov av att tala om sin
smärta, inte enbart för att berätta att de har smärta,
utan att få fram hur mycket det faktiskt påverkar deras
liv. VAS-skattning är en viktig del i smärtbehandlingen då patienter dels får visa hur de upplever sin
smärta, dels också uppföljning efter given behandling
(farmakologisk eller ickefarmakologisk). Patienten
behöver då utvärdera sin behandling. Det är min
uppfattning att patienterna blir tryggare och bättre
behandlade när det vet att de ej är ”övergivna” efter

behandling. Viktigt att vi är måna om att resultatet
skall bli så bra som möjligt.
REFERENSLISTA:
Brattberg, G. (1995). Att möta långvarig smärta.
Falköping: Liber
Nisell, R. & Lundeberg, T. (1999). Smärta och
inflammation fysiologi och terapi vid smärttillstånd
i rörelseorganen. Lund: Studentlitteratur

EDTNA/ERCA

Malmösjuksköterska styrelsemedlem
i EDTNA/ERCA
Jag har det stora nöjet att presentera mig som den nya Executive
Commitee- (EC) medlemmen i EDTNA/
ERCA från och med den 1 september
i år. Jag klarade kriterierna som
krävdes för att bli medlem i Executive
Committee, men när jag fick reda på
att jag vunnit valet, måste jag erkänna
att jag blev lite ängslig.
Av

Lorna Engblom,

leg. sjuksköterska,
dialysavdelningen i Malmö.
Lorna.engblom@malmo.com

M

en det känns hedrande att få tillträda som
EC-medlem och jag är tacksam för allt stöd
som mina chefer och kollegor gett mig. Medlem i föreningen EDTNA/ERCA blev jag vid
kongressen i Barcelona. Min arbetsuppgift
kommer kanske inte bli så lätt, speciellt med tanke på
alla förpliktelser man har gentemot familj och arbete.
Men att vara en del av EDTNA/ERCA är ett bra sätt
att få lära sig mer om dialys i Europa, samt övriga
världen. Min nya roll inom föreningen ställer krav på
mig; god kommunikation, förpliktelser och samordning är ett måste. Min yrkeserfarenhet har gjort mig
särskilt intresserad av nefrologivården.

N

är det var dags för mitt första möte som
ny EC var jag nervös. Under flygresan till
Haag i september läste jag på om föreningens
konstitutionsregler och policy. Väl framme vid
hotellet mötte jag de övriga EC-medlemmarna från
olika nationaliteter i Europa.
Mötet blev en stor upplevelse för mig. Som ny i
föreningen observerade och lyssnade jag mest till de
många diskussionerna under de två intensiva dagarna.
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Det var otroligt spännande att delta i en grupp där
medlemmarna kommer från så olika kulturer och
där traditionerna skiljer sig så.
Efter dessa dagar tog kongressen vid.

I

Europa finns idag sammanlagt 80 stycken
volontärer som arbetar inom föreningen.
Jag uppskattar deras entusiasm och det arbete som
de utför.
Nu behöver vi en ny ”Key member” för Sverige,
då Katarina Hemminger slutat eftersom hon inte
arbetar inom njursjukvården längre, vilket är ett krav
för uppdraget. Som Key Member är du en representant för EDTNA/ERCA i Sverige. Du skall fungera som länkperson för EDTNA/ERCA´s medlemmar i landet. Ta tillfället att få använda dig av din
engelska i tal och skrift, lära dig om hur verksamheten
kring våra njursjuka patienter ser ut i övriga Europa,
ta möjligheten att träffa nya kollegor!
Om detta verkar spännande – sänd ditt CV till:
EDTNA/ERCA Head Office, Pilatusstrasse 35,
Postfach 3052, 6002 Lucerne, Switzerland.

Om ni har några frågor kontakta mig gärna!
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