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vid Dialäsens Chefsdagar.

MTF-d styrelse på Island                                Foto: G. Malmström

I Dialäsen 1/2004

Tema om 
Hemhemodialys!

    
Manusstopp för

• 
Dialäsen 1/2004

22 december 2003
•

Dialäsen 2/2004
22 mars 2004

Behöver ni sommarvikarier?
Boka platsannons 

i Dialäsens februari nummer 
senast den 

15 december 2003!

Anmäl ert intresse till:
pia.dialasen@telia.com
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Reagensstickor för dialysavdelningar
• RenalCheckPX-Dialox© (Peroxidtest).
• WaterCheck2-Klor (0,1 mg/liter). Krav i LS.
• WaterSoft-Vattenhårdhet. 

Reagens stickorna förvaras i rumstemperatur.
Enkelt handhavande. Analyserna ger svar inom 1/2 min.
Reagens stickorna för klor och peroxid används för rest 
test efter desinfektion av dialysapparater och vattenrenare.

För mer information, ref. lista, kontakta:
Herbahealth
Björkholmsvägen 214
132 52 Saltsjö-Boo
Tel, fax: 08/715 75 55 (tel.svar)
e-post: gm@telia.com www.herbahealth.nu

X

Dialäsens

”Årets medarbetare 
inom njurmedicin 2003”

Var med och nominera ”Årets medarbetare inom njurmedicin 2003”! 
Priset är 5000 kronor och delas ut av Vingmed Svenska AB. Prisutdelningen kommer att äga rum vid SNSF/SNF:s möte 
2004 i Malmö, där vinnaren berättar om sitt arbete. Resa, logi samt kongressavgiften bekostas av Vingmed Svenska AB

De personer som nomineras ska vara verksamma inom njurmedicin i Sverige.

Vi vill ha en skriftlig motivering varför just din kandidat förtjänar titeln ”Årets medarbetare”.

I juryn sitter:

Pia Lundström, Tidningen Dialäsen
Barbro Jansson, Vingmed Svenska AB
Elisabeth Fransson, Svensk Nefrologsjuksköterskeförening, SNSF
Anders Christensson, Svensk Njurmedicinsk förening, SNF
Gunnar Malmström, Svensk förening för medicinsk teknik och fysik-dialys, MTF-D

Skicka in din motivering senast den 8/12   2003 till:

Tidningen Dialäsen
Getabocksvägen 4 
187 54 TÄBY
pia.dialasen@telia.com

Har du några frågor, kontakta: pia.dialasen@telia.com eller barbroj@vingmed.se.
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TransplantAsia/NephroAsia , 9-14 februari 2004 www.nephroasia.com
SLL 2004 Seminarium 19 februari 2004, Danderyds sjukhus, Sverige
Nordiatrans kongress, 5-6 mars 2004, Göteborg, Sverige
Regionmöte, Linköping 1-2 april 2004, Sverige
Fjärde Nationella Njurkonferensen, 24 april 2004, Göteborg, Sverige www.gelinfonden.org/njurkonferens.htm 
ANNA , 15-18 maj 2004, Washington DC, USA
Vårmöte för SNF/SNSF/MTF-d/Dietister/Farmaceuter, 9-11 maj 2004 Malmö, Sverige
Svensk Transplantationsförenings vårmöte, 6-7 maj 2004 Uppsala, Sverige
EDTA , 15-18 maj 2004 Lissabon, Portugal
European Working Group on Psychosocial aspects on children with chronic renal failure, 26-29 maj 2004, Dublin, Irland
22nd Congress of the Scandinavian Transplantation Society, 2-6 juni 2004 Århus, Danmark
ISPD, 21/8-1/9 2004, Amsterdam, Nederländerna  
EDTNA/ERCA , 4-7 september 2004 Genève, Schweiz
Dialäsens Chefsdagar, preliminärt 6-7 oktober 2004 Stockholm, Sverige
Regionmöte, Uppsala 16-17 november 2004, Sverige
Vårmöte för SNSF/MTF-d/Dietister/Farmaceuter, 29-31 maj 2005 Linköping, Sverige
EDTNA/ERCA ,10-13 september 2005 Wien, Österrike

kepleiere till att deras 
vidareutbildning änt-
ligen kan starta, hös-
ten 2004. Läs mer om 
denna utbildning som 
presenteras på norska 
språket på sidan 28.

Dialäsens redaktio-
nella råd har som mål-
sättning att ha minst 
ett temanummer per 
år med artiklar som 
knyter an till trans-
plantation och njur-
medicinsk sjukvård. 
Vi startade i förra 
numret med tema 
transplantation och 
det gav mersmak! Så i 
nästa nummer blir det 
tema Hemhemodialys 
– förslag och önskemål 
på andra tema mottages tacksamt!

Pia Lundström
Ansvarig utgivare
www.dialasen.com

LE DA RE

I tuffa tider sätts chefskapet på prov.......!

Pia Lundström

Foto: Rolf Andersson

Det är nog ingen avundsvärd situation våra 
chefer inom sjukvården har i dagsläget då 

besparingar och neddragningar skall verkställas. 
Chefens roll är att fatta de nödvändiga och ibland 
obehagliga besluten. I goda tider coachar chefen 
fram sitt arbetslag och får andra att växa, och detta 
ska också fortgå i sämre tider. Arbetslaget får nya 
ramar och riktlinjer som ofta upplevs som svåra.  
Hur kan man ändå fortsätta framåt? Kan det som 
upplevs som problem, rent av bli en ny möjlighet? 
På framsidan ser ni Angeles Bermudez Svankvist som 
är VD för Folktandvården i Stockholm. Hon har 
erfarenhet av att arbeta både i med- och motvind 
och säger - släng allt gammalt i papperskorgen, om 
det behövs, och börja om på nytt! Mer om henne och 
Dialäsens Chefsdagar hittar du på sidan 40.

Att få andra att växa kan vi alla hjälpas åt med. Ett 
sätt är att föreslå någon som du dagligen arbetar med 
till ”Dialäsens Årets medarbetare inom njurmedi-
cin 2003”. Hittills har jag bara fått ett fåtal bidrag, 
men jag hoppas verkligen att det fi nns fl era BRA 
medarbetare som borde uppmärksammas i detta 
avlånga land. Låt inte mig få tro något annat! Sista 
nomineringsdag är den 8 december!

Eftersom min mamma var norsk sjuksköterska, kän-
ner jag en extra glädje att få gratulera norrmännen 
och Norsk sykepleierforbunds faggruppe for nyresy-
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TRANSPLANTATIONSDAGAR

Hur minska väntetiden för njurtransplantation? 
− genomgående tema vid årets transplantationsdagar 

Fler avlidna och levande organdonatorer behövs för att minska vänte-
tiden för njurtransplantation. Som förebild finns framgångsrika
program i Spanien och Norge. Ny satsning på information till
allmänheten kommer under hösten. Antikroppar mot främmande 
blodgrupper eller vävnadstyper är numera inget absolut hinder 
för de som väntar på en njurtransplantation.

Text av

Docent, överläkare

Lars Mörnstedt
Ansvarig för 
njurtransplantationsverksamheten 
vid Enheten för Transplantation 
och Leverkirurgi, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
i Göteborg.

Bristen på organ för transplantation 
är ett globalt problem. Varje land 

måste dock lösa det inom sina gränser 
- organhandel är olaglig. För njursjuk-
vården är organbristen dyrbar, eftersom 
njurtransplantation är en betydligt bil-

ligare behandling än dialys. Mest påtagligt är det 
förstås för de patienter som behöver ett transplantat. 
Väntetiderna har successivt ökat, och många uremiker 
får idag räkna med över 3 års väntan på en njure 
från en avliden givare. En särskilt utsatt grupp utgör 
de patienter som har antikroppar mot främmande 

vävnad (s.k. HLA-antikroppar), många av dem kan 
få vänta förgäves på en passande njure.

Vad kan man då göra för att förbättra situationen? 
I princip har man följande vägar att minska vänte-
tiden för njurtransplantation:
• minska antalet njursjuka i behov av transplanta-

tion
• öka antalet avlidna donatorer
• öka antalet levande donatorer
• förbättra njurtransplantatens funktion 
 (dvs. minska behov av ny transplantation)

Patienten och forskningen i fokus

strävan efter

och kvalitet
renhet

i utvecklingen

och

engagemang
passion

till forskningen

människor

önskan
att förbättra livet för

världen över

Årligen får cirka 450 personer

i Sverige en ny lever eller njure

genom organtransplantation.

Fujisawa tillhandahåller läke-

medel som skyddar det trans-

planterade organet och hjäl-

per det att fungera i den nya

miljön. 

Fujisawa är ett forsknings-

intensivt läkemedelsföretag

som grundades i Japan redan

1894. Idag är Fujisawa ett av

de 30 största läkemedelsföre-

tagen i världen.

Fujisawa arbetar för att

underlätta livet för människor

som genomgår organtrans-

plantation.

F U J I S A W A  S C A N D I N A V I A ,  H A R A L D S G A T A N  5 ,  S E - 4 1 3  1 4  G Ö T E B O R G .  T E L E F O N  0 3 1 - 7 4 1  6 1  6 0 .
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 i Göteborg

TRANSPLANTATIONSDAGAR

Man arbetar enligt samtliga dessa riktlinjer och prö-
var nya infallsvinklar och metoder. En god överblick 
av det aktuella läget fi ck de som bevistade Trans-
plantationsdagarna i Göteborg (10-12 september). 
Mötet är nordens största årligt återkommande möte 
i sitt slag, och är öppet för personal inom alla former 
av transplantationssjukvård. 

Alltfl er i dialys men alla får inte en transplantation
Antalet patienter i aktiv uremivård ökar för varje 
år. Enligt Jarl Ahlmén beror detta inte på att fl er 
blir njursjuka, utan orsakas av att överlevnaden i 
dialys blir allt längre. Andelen äldre i dialys ökar 
också. Även om många är för gamla för att klara 
av en njurtransplantation, ökar ändå behovet av att 
avlasta de ansträngda dialysresurserna genom fl er 
njurtransplantationer till de yngre som väntar. Alla 
uremiker är dock inte lämpade för en njurtransp-
lantation, vilket Gunnela Nordén framhöll i sin fö-
reläsning. En njurtransplantation, med efterföljande 
immundämpande medicinering, är för vissa patienter 
en alltför riskfylld behandling. Förutom hög ålder, 
kan exempelvis pågående infektion, missbruk, hjärt-
kärlsjukdom eller annan svår sjukdom göra att man 
får avböja en transplantation. Men trots hårda krav är 
många lämpade för ingreppet, så antalet njursjuka i 
behov av transplantation ser inte ut att minska inom 
en överskådlig framtid.

Avlidna donatorer genom spansk modell och information
I internationell jämförelse har Sverige mycket få av-
lidna donatorer. Vi ligger på drygt 10 donatorer per 
miljon innevånare, att jämföra med t ex USA som 
har mer än det dubbla. Spanien, som är världsledande 
på organdonation, har nu ca 35 donatorer/milj. inv. 
Vad är då anledningen till de låga donationstalen 
i vårt land? En teori är att vi har färre möjliga 
donatorer på grund av mindre antal trafi kolyckor 
och bättre vård av skallskador och hjärnblödningar, 
men säkert faktaunderlag för sådana slutsatser sak-
nas. Däremot vet vi att resurserna har minskat till 
många intensivvårdsavdelningar (IVA), där möjliga 
donatorer identifi eras och omhändertas. Charlotte 
Lovén redogjorde för den inventering av dödsfallen 
vid Sveriges samtliga IVA, som genomfördes 2001-
2002. Av denna framgick bl.a. att hälften av de 
möjliga donationerna ej genomfördes på grund av 
att man inte fi ck samtycke till ingreppet. Antingen 
genom en känd negativ inställning hos den avlidne 
eller, då viljan i 2/3 av fallen var okänd, genom ett 
nej från de anhöriga. 

Vi kan få fl er organ från avlidna givare på två sätt; 
genom förbättrade sjukvårdsrutiner och genom att få 
fl er samtycken till donation. Förbättrade vårdrutiner 
är det som ligger bakom den Spanska modellens stora 
framgångar på detta område, ffa genom att låta spe-
cialiserad personal identifi era och handlägga möjliga 
organdonatorer och omhänderta deras anhöriga. Här 
har vi i Sverige fortfarande mycket kvar att lära. När 
det gäller att påverka befolkningens donationsvilja 
verkar det nu vara saker på gång. Efter långvarigt 
lobbyarbete, särskilt av samverkansgruppen Livet 
som Gåva, har Landstingsförbundet nyligen fått 
27 miljoner av de s.k. Dagmarpengarna till infor-
mationssatsningar om organ- och vävnadsdonation. 
Satsningen tar sin början i samband med den Eu-
ropeiska donationsdagen den 4 oktober, för vilken 
Sverige i år står som värd. ”Går det att informera 
fram en donationsvilja?” var rubriken på det föredrag 
Margareta Sanner höll under transplantationsdagarna 
i Göteborg. Efter att ha forskat mycket i ämnet, bl.a. 
genom omfattande djupintervjuer, vet Sanner hur 
många resonerar när de tar ställning till frågan om 
att donera organ efter döden. För en del människor 
är det en komplex existentiell fråga, som knappast 
påverkas av en informationskampanj. Men man vet 
också att människor med mer kunskaper om organ-
donation-transplantation är mer positiva till att själva 
donera. En stor majoritet av Sveriges befolkning är 
redan positiv till organdonation. Problemet är att få 
dem att meddela denna vilja.

Levande donatorer genom norsk modell 
I Sverige finns ett välrenommerat program för 
njurtransplantation med levande givare, ca 30% av 
ingreppen görs med en sådan donator. Utan denna 
verksamhet skulle bristen på organ från avlidna vara 
betydligt mer kännbar. Förutom att avhjälpa organ-
bristen har njurar från levande givare betydande andra 
fördelar. Eftersom de kommer från garanterat friska 
och ofta besläktade individer, fungerar de bättre och 
under längre tid. Men verksamheten ger också upphov 
till etiska frågor som t.ex: Är det rätt att utsätta en 
frisk människa för detta ingrepp? Strider det inte 
mot läkaretikens regel att inte skada? Men mot det 
måste man väga organbristen och den goda trans-
plantatfunktionen. Man vet också att riskerna med 
ingreppet är små och man lever ett normalt liv med 
bara en njure. Donatorns önskan och tillfredställelse 
av att hjälpa en anhörig måste också beaktas. 

fortsättning sid.8
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NYHETER: BÖCKER

TRANSPLANTATIONSDAGAR

I Norge utförs över 40% av njurtransplantationerna 
med organ från levande givare. Professor Inge Brekke 
från Rikshospitalet i Oslo redogjorde för detta fram-
gångsrika program i årets Lars-Erik Gelins Minnes-
föreläsning. De norska njurläkarna är av tradition 
duktiga på att rekrytera anhöriga njurdonatorer. Ru-
tinmässigt kontaktar man patientens anhöriga och 
informerar vid enskilda samtal om möjligheterna att 
donera en njure, och de risker och olägenheter det 
kan innebära. Ett sådant s.k. informerat samtycke till 
donation är en viktig förutsättningen för att verksam-
heten skall vara etiskt försvarbar. Informationen bör 
också lämnas ut i skriftlig form. Det är viktigt att ett 
sådant material är genomarbetat och av hög kvalitét. 
Det är inte alltid fallet, vilket Annette Lennerling 
konstaterade efter att ha jämfört informationsbro-
schyrer från 14 olika länder.

”Fel” blodgrupp inte längre ett hinder för donation
Tidigare tvingades man avstå från levande donato-
rer med en blodgrupp som inte passade ihop med 
mottagarens. Alla människor har antikroppar mot 
främmande blodgrupper och ett transplantat från en 
sådan givare avstöts omedelbart. Men enligt Michael 
Breimer fi nns nu två nya möjligheter att genomföra 
transplantationen trots att blodgruppen inte stäm-
mer. Ett sätt är att förbehandla mottagarens blod 
med ett speciellt fi lter som avlägsnar antikropparna 
mot donatorns blodgrupp. En annan möjlighet är 
s.k. ”korsvis” transplantation, vilket innebär att man 

”byter” den donerade njuren med ett annat lämpligt 
givar-mottagar-par, som inte heller de överensstäm-
mer i sina blodgrupper. Alla transplantationsenheter 
i Sverige deltar i detta utbytesprogram. 

Leverbit skyddar njurtransplantat mot HLA-antikroppar
Ofta är det mycket svårt att hitta en passande njur-
donator till en patient med stor benägenhet att bilda 
antikroppar mot främmande vävnadstyper. Och även 
om man fi nner en lämplig givare, är risken för avstöt-
ning av den nya njuren stor. En levertransplantation 
går dock utmärkt att genomföra, även om mottagaren 
har sådana antikroppar. På något sätt har levern en 
förmåga att eliminera antikropparna från blodet, 
utan att själv skadas av dem. Denna iakttagelse lig-
ger till grund för den världsunika operationsmetod 
som under ledning av professor Michael Olausson 
genomförts vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 
Metoden innebär att en patient med antikroppar får 
både en leverbit och en njure från samma donator. 
Tanken är att leverbiten, som först inopereras, skall 
eliminera antikropparna och därmed möjliggöra den 
efterföljande njurtransplantationen. Lars Bäckman 
redogjorde för de åtta ingepp som hittills genomförts, 
varav 6 med lyckat resultat. Den senaste transplanta-
tionen, som utfördes med en levande givare, var fram-
gångsrik och rönte stor uppmärksamhet. Resultaten 
är mycket lovande, även om man måste vara försiktig 
att dra slutsatser av detta begränsade antal ingrepp. 
Metoden bör fortfarande betraktas som varande på 
försöksstadiet. Man måste också vara medveten om 
att en sådan kombinerad lever-njurtransplantation är 
ett betydligt mer riskabelt ingrepp. Därför kommer 
metoden ännu så länge bara att prövas på ett fåtal 
utvalda patienter, som inte har för hög ålder eller 
andra sjukdomar som medför ökade risker.

Jacob Carlander och Lis Carlander

Hur står det till?
Konsten att ställa frågor i människovårdande yrken.

Personal inom människovårdande yrken har ofta anledning att ställa frågor till patienten, kunder eller klienten. 
Frågandet är det bärande elementet i varje proffesionellt samtal. Författarna menar att samtal inom människovård 
kräver ett beydligt större mått av aktivitet och deltagande än vad som normalt förespråkas i böcker om samtal. Därmed 
ökar också risken för att blanda samman egna tankar och behov med den hjälpsökandes. I boken presenteras en enkel 
metod kring frågandet som visar på möjligheterna att föra goda samtal.

Beställes genom Förlagshuset GOTHIA 
www.gothia.nu
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DIABETISK NJURSJUKDOM

Diabetisk njursjukdom: Något nytt?

Text av 

Henrik Mulec
Docent och överläkare,
Njurmedicin, NÄL, Trollhättan

DN (diabetes nefropati) är 
en vanlig komplikation 

till såväl typ I som typ II diabetes. 
Vi är alla medvetna om att DN som 
orsak till njursvikt fi nns hos ca 25 % 
av svenska patienter i dialys. 
I andra länder i Europa, USA och 
Japan står DN för 25-50 % alla ny-
upptagna patienter i dialys. I Sverige 
och sannolikt Skandinavien har 
DN som orsak till uremi inte ökat. 
I Sverige har sedan 1991 ca 23 % av
patienterna i dialys DN. Andelen av
patienter med typ I diabetes har  
minskat och andelen av typ II ökat (1).
 Det beror på, att typ II diabetes ökar, 
att många utvecklar diabetes i unga 

år, och att patienter med typ II lever längre.
Diabetespatienter i dialys är mycket vårdkrävande 
med många komplikationer under dialysbehandlingen. 
Dödligheten i dialys är också mycket hög omkring 
20 procent per år.

Orsaker
De viktigaste riskfaktorerna för utveckling av denna 
komplikation är dålig kontroll av blodglukos och för-
höjt blodtryck. Särskilt den kombinationen tycks vara
ogynnsam. Eftersom många patienter med dålig socker-
kontroll inte utvecklar komplikationer (nefropati) till 
diabetes, har detta förklarats med, att vissa individer 
har ett genetiskt underlag som antingen skyddar ifrån 
eller gynnar utveckling av nefropatin. Trots omfattande 
forskning (>100 publikationer/år) fi nns för närvarande 
inget underlag för hypotesen (2).

Naturalförloppet
20-30 % av patienterna med typ I eller typ II diabetes 
utvecklar kliniska tecken på njurengagemang; först i 
form av mikroalbuminuri (30-300mg/24 timmar eller 
20 mikrogram/min) som ökar med ca 10-  20 % per
år till manifest –albustix positiv proteinuri (>300 mg/24 
timmar eller >200 mikrogram/min), sedan med hyper-
toni och sjunkande njurfunktion (GFR). Utan behand-
ling försämras njurfunktionen med 2-20 ml/år. Femtio
procent av patienterna med proteinuri blir dialys-
krävande inom 10 år och mindre än 75 % inom 20 år.

Hos patienter med typ II diabetes är närvaro av mikro-
albuminuri mindre specifi k för DN och färre (20 % efter
20 år) utvecklar terminal njursvikt. Mikroalbuminuri 
är också en indikator för en kärlskada hos individen och
markerar en ökad risk för hjärtkärl sjukdom. Dessutom
kan fyndet av mikroalbuminuri göra det värt att leta efter
andra mikrovaskulära komplikationer, såsom retinopati,
neuropati, förändringar i lipidmetabolismen, hypertoni
(>130/80 mm Hg) och andra makrovaskulära kom-
plikationer.

 Därför bör alla patienter med diabetes mäta utsönd-
ringen av albumin i urinen minst en gång/år med 
antingen 24 timmars mätning, natturinsamling el-
ler bestämning av kvoten albumin/kreatinin (2,5-25 
mg/mmol) hos män och 3,5-35 hos kvinnor. Slutligen 
kan albumin koncentrationen i morgonurin bestäm-
mas (30-300 mg/L)
Eftersom albuminutsöndringen i urinen kan variera 
med 40 % från dag till dag bör fyndet av mikroal-
buminuri konfi rmeras med minst två positiva tester 
under en tremånaders period.

Behandling
Riskfaktorer för progress från begynnande mikroal-
buminurisk nefropati till manifest nefropati är gra-
den av proteinuri, blodglukos och serumkolesterol, 
liksom rökning och naturligtvis blodtrycket. Samma 
faktorer bestämmer progress takten till uremi vid den 
manifesta nefropatin. Detta gäller nefropati av typ 
I och typ II diabetes som får betraktas som samma 
sjukdom (3).

Typ I diabetes
ACE (Angiotensin Converting Enzyme) hämmare 
som behandling av mikroalbuminuri vid typ I dia-
betes (med eller utan hypertoni) minskar risken för 
progress med 62 % jämfört med placebo. Albumin- 
utsöndringen i urinen var efter två års behandling 50 
% lägre (4), och slutligen är njurfunktionen bevarad 
efter åtta års behandling (5).
Vid manifest DN med nedsatt njurfunktion har den 
renoprotektiva effekten av ACE inhibition föreslagits 
av Björk et al redan 1986 (6), och visats av samma 
grupp 1992 i den första kontrollerade undersökningen 
(7,8). Lewis konfi rmerade slutligen våra resultat i en 
stor undersökning där captopril behandlade patienter 
progredierade långsammare till uremi och hade 50 % 
lägre behov av dialys och/eller transplantation. (9)

Typ II diabetes
Behandling av mikroalbuminuri av typ II diabetes 
med blockad av RAS (Renin Angiotensin Systemet) 
har renoprotektiva effekter (gynnsam effekt på njur-
funktion utöver den blodtrycksänkande effekten). 
Detta har nyligen visats på ett övertygande sätt, av 
Parving et al hos 590 patienter med hypertoni och 
mikroalbuminuri i en randomiserad, dubbel blind 
placebo kontrollerad undersökning (10). Patienterna 
följdes under två år. Albuminuri minskade med 24 
respektive 38 %. Vid blodtryck MAP (Mean Arterial 
Blood Pressure = Systoliskt minus diastoliskt BP delat 
med tre) utvecklade 30 av 102 patienter i placebo 
gruppen manifest DN (UAE >200 mikrogram/min). 
Nitton patienter i irbesartan gruppen 150 mg och 10 
patienter i gruppen med Irbesartan 300 mg. Således 
en absolut riskreduktion på 10%. 
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För att rädda en patient från att utveckla mikroalbu-
minuri behövde man behandla 10 patienter under två 
år (NNT - Number needed to treat). Förklara detta. 
Detta antyder att irbesartan har en njurskyddande 
effekt hos patienten med hypertoni och mikroalbu-
minuri.

Manifest DN av typ II diabetes behandlades i två stora 
studier med snarlik utformning och resultatredovis-
ning. Man jämförde behovet av dialys, njurtransplan-
tation och dubblering av serumkreatinin.

I Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial (IDNT) 
randomiserades 1715 patienter med hypertoni och 
manifest nefropati till tre behandlingar under 2½ 
år (11). Irbesartan behandlade hade 33% lägre risk 
att dubblera s-kreat och risken att utveckla terminal 
njursvikt var 23% lägre.

RENAAL study (Reduction of Endpoints) in Non 
Insulin-dependent diabetes mellitus with AII Anta-
gonist Losartan där Losartan jämfördes med placebo 
med tillägg av andra blodtrycksänkande medel be-
handlades 1513 patienter under 3 år och fyra månader 
(12) Behandling med losartan minskade dubblering av 
serumkreatinin med 25 % och incidensen av njursvikt 
minskade med 28. 

Jämförande motsvarande studier mellan AII antago-
nister och ACE hämmare saknas för närvarande. Men 
sammanfattningsvis fi nns det stöd att använda ACE 
hämmare eller AII antagonister vid begynnande eller 
manifest DN av typ I och typ II diabetes (13).

Finns det fördelar om man använder sig av dubbel block-
ad av RAS med A-II antagonister och ACE hämmare?
Att dubbel blockad av RAS kan sänka blodtrycket och 
minska proteinuri har visats i fl era, men inte alla, små
studier. Men i väntan på större studier avråder CE 
Mogensen från att använda dubbel blockad rutin-
mässigt (14).

Hjärt-kärlsjukdom
Patienter med diabetes har två till tre ggr större kar-
diovaskulär mortalitet jämfört med övrig befolkning. 
DN debuterar i yngre ålder och drabbar i hög utsträck-
ning även kvinnor. Därför har bred multifaktoriell 
behandling, riktad mot diabetikernas hela riskprofi l, 
mot hypertoni, hyperglykemi och lipidrubbningar re-
kommenderats länge, men nyttan av interventionen 
har visats först nyligen (15).
Patienter med typ II diabetes och mikroalbuminuri 
(medelålder 55,1 år) randomiserades till intensiv (80 
individer) respektive standard behandling (80 indi-
vider) och följdes i medeltal 7,8 år.
Intensiv behandling genomfördes av ett team bestå-
ende av läkare, sköterska och dietist med regelbundna 
kontroller var tredje månad.

Målen i den intensivt behandlade gruppen skärptes 
under studiens gång. Man eftersträvade ett blodtryck 
<130/80 mm Hg, HbA1C <6, 5, serum-kolesterol <4,5 
mmol/l och serum-triglycerider <1,7 mmol/l. Man 
försökte få patienten att minska fettintag, rekommen-
derade motion 30 minuter tre till fem ggr/vecka och 
rökavvänjningskurser erbjöds.

Alla patienter behandlades med ACE-hämmare eller 
en AII-receptor antagonist. Signifi kant fl er patienter i 
interventionsgruppen behandlades med statiner, ASA 
och vitamin/mineraltillskott.

Man lyckades skilja behandlings-
grupper i alla mätparametrar även 
om HbA1C värden i diagram-
redovisningar fortfarande ligger 
högt omkring 8,5-9,0! Exakta, 
absoluta värden redovisas ej!

Trots detta är resultaten impo-
nerande! Antalet kardiovasku-
lära händelser i den intensivt 
behandlade gruppen var 53 % 
lägre, DN utvecklades hos färre 
(16 mot 31), ingen behövde dialys 
(tre i den konventionella grup-
pen) och även utvecklingen till 
retino- samt neuropati var klart 
gynnsammare.

NNT (Number needed treat) är 
fem, dvs. man behöver behandla 
fem individer under åtta år för 
att rädd en.

Något nytt?
Det finns starka bevis för att 
patienter med diabetes och mik-
roalbuminuri bör behandlas med 
hämmare av RAS (ACE häm-
mare eller AII blockerare) och 
att det fi nns mycket att vinna 
vad livslängden och livskvalitet 
beträffar med ett strukturerat, 
multifaktoriellt omhänderta-
gande. Men om resultaten ska 
kunna upprepas till vardags krävs 
betydande insatser i omhänder-
tagandet av riskgruppen. 
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Därför ska du ta dina fosfatbindare
Kalkvärdet sjunker. Vid dålig njurfunktion kan vanligtvis
inte fosfat utsöndras i full utsträckning. Det ansamlas i

kroppen och påverkar kalkvärdet på ett negativt sätt. Ett lågt
kalkvärde ökar bisköldkörtlarnas hormonproduktion. Detta
höjer risken för kalkinlagringar i blodkärlen, urkalkning av
skelettet, benbrott, muskelsvaghet och värk. Lågt kalkvärde
kan även orsaka klåda, blodbrist, depression och impotens.

Begränsa intaget. Det går inte att undvika fosfat helt 
och hållet – ämnet finns i nästan all mat.Tänk därför på 

att begränsa intaget av fosfatrika livsmedel som 
mejeriprodukter och nötter. Ibland behöver du ta 

läkemedel som binder fosfatet i maten.

Tas till måltiden. Fosfatbindande läkemedel 
(t.ex. Renagel®, Calcitugg®) verkar genom att binda 

fosfat redan i magen – därefter följer det med avföringen
ut. Det är således av största vikt att läkemedlet tas i 
samband med måltiden. Dygnsdosen ska fördelas så 
att flest antal tabletter tas till den största eller mest 

fosfatrika måltiden.

Författare: Anita Fransson, Lena Sundberg-Helldin, Maria Nilsson, sjuksköterskor vid dialysavdelning 41 NÄL, Trollhättan 2002. Ett stort tack till Susanne Gustafsson från 

fortfarande behandlas med kalkbaserade läkemedel. 
Vi utformade och satte text till patientpostern, och 
innehållet godkändes av docent Henrik Mulec. 

Vi vill verkligen rekommendera att arbeta med en 
vetenskaplig artikel på detta sätt. Det har varit mycket 
givande och roligt, men även svårt och tidskrävande. 
Tyvärr är det nog många som avstår från att läsa eng-
elska artiklar för att det verkar svårt. Men genom att 
översätta, dra ut kontentan och sedan redovisa dem 
i enklare form, som vi har gjort, kan vi aktivt ta del 
av ny kunskap och förmedla den vidare, både från 
svenska och internationella artiklar.

Källförteckning:
1. Glenn M Chertow Steven .K. Burke. Paolo Raggi., 
Kidney International vol.62 (2002) pp 245-252 

POSTER OM FOSFATBINDARE

Fosfatbindare på rätt sätt

Text av 

Anita Fransson, 
Maria Nilsson och 
Lena Sundberg Helldin,
Leg sjuksköterskor, Dialysen, 
NÄL, Trollhättan.
Kontakt: 
E-post lena.helldin@vgregion.se

I vårt arbete som dialyssjuksköterskor ser vi att många patienter inte tar sina 
fosfatbindare på rätt sätt. Istället för att ta tabletterna till huvudmålet, tar många 
patienter medicinen på vissa klockslag utan hänsyn till om den tas till mat eller inte. 
Med tanke på de allvarliga komplikationer som riskerar att drabba den som har 
förhöjd kalkfosfatkvot, tycker vi att det är viktigt, att patienterna får information på 
ett lättförståeligt sätt.

Hösten 2002 gick vi kurserna Njurmedicin och 
dialys 5 poäng och Omvårdnad vid dialys, 

5 poäng, Vårdvetenskapliga fakulteten, Institutionen 
för omvårdnad, vid Göteborgs Universitet. Det ingick 
en tillämpningsuppgift, där vi fi ck välja mellan att 
göra ett ”klassiskt” FoU-arbete eller utarbeta en poster 
utifrån en vetenskaplig artikel. Vi tyckte det var roligt 
att pröva på något nytt, så vi valde det sistnämnda. 
För att fördjupa oss läste vi fl era artiklar och gick på 
läkar- och dietistföreläsningar i ämnet.
Vi valde artikeln “Sevelamer attenuates the progression 
of coronary and aortic calcifi cation in hemodialysis 
patient” (1). Vi översatte, komprimerade och 
presenterade artikeln i form av en vetenskaplig poster. 
Denna poster visar på riskerna med kalkbaserade 
fosfatbindare. Denna information valde vi att inte 
ta med i patientpostern, eftersom många patienter 
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Bakgrund/Syfte
Kardiovaskulär sjukdom är vanligt förekommande hos patienter
med kronisk njursvikt. Mortaliteten i hjärt- och kärlsjukdom är
30 ggr högre för patienter i hemodialys (HD), än för ”friska”.
Skillnaden är särskilt tydlig bland de yngre patienterna.
Rubbningar i mineralmetabolismen kan bidra till att starta
kranskärlsförkalkningar. Studier (1, 2) har visat ett direkt sam-
band mellan kalk- fosfatprodukten (Ca x P) och en ökad dödlig-
het. En annan studie (3) har visat samband mellan Ca x P och
dosen av peroralt calcium (Ca), med sannolikheten för kardio-
vaskulär förkalkning.

Syftet med studien var att ta reda på om sevelamer, som är en
kalk och metallfri fosfatbindare skulle orsaka mindre kardiova-
skulär förkalkning än calciumpreparat.

Metod/material
En randomiserad klinisk prövning där sevelamer jämfördes
med calciumbaserade fosfatbindare på 200 HD patienter. Stu-
dien genomfördes under 52 veckor vid 15 olika dialysenheter,
sju i USA, sju i Tyskland och en i Österrike. Inklusionskriterier:
Vuxna > 19 år, HD. Exklusionskriterier : Allvarlig gastrointesti-
nal sjukdom, missbruksproblem, aktiv malignitet, HIV, vaskulit
samt svårkontrollerad diabetes och hypertoni.

Målvärden sattes upp för S-Fosfat (P), S-Calcium (Ca) och pa-
rathyreoideahormon (PTH) samt förkalkningsprotokoll för elec-
tron beam tomography (EBT). Under studiens första två veckor
sattes alla fosfatbindare ut. De som fick hyperfosfatemi antogs
till studien. Försökspersonerna delades slumpvis in i två grup-
per, för att få sevelamer eller calciumbaserade fosfatbindare.
Under de första 12 veckorna justerades fosfatbindarna varje
vecka, därefter var tredje vecka, för att uppnå önskade målvär-
de. Blodfetter mättes regelbundet. EBT användes i studien för
att undersöka om behandlingen skulle bidra till en annorlunda
calciumdeposition i kärlväggen. En icke involverad forskare
granskade alla bilderna, varav 10 % granskades av ytterligare
en forskare.

Diskussion
Calciumpreparat har länge ansetts vara en bra behandling till
patienter med uremi, inte enbart som fosfatbindare, utan även
på grund av effekten på sekundär hyperparathyreoidism och
där tillhörande problem med hög benomsättning. Nya rön visar
att höga doser Ca vid uremi kanske inte är så bra som man tidi-
gare trott.

Sevelamer är en fosfatbindare som är fri från Ca och metaller.
Den fungerar också som gallsyrebindare och kan därmed redu-
cera LDL nivån. I en studie där patienten enbart behandlades
med sevelamer steg PTH gradvis. En kombination av sevela-
mer och vitamin D kan behövas för att nå optimal kontroll av
sekundär hyperparathyreoidism.

Vaskulär förkalkning är starkt förknippat med en ökad risk för
kardiovaskulär sjukdom och dödlighet hos såväl friska som
njursjuka. Kardiovaskulär förkalkning vid uremi har satts i sam-
band med ålder, tid i dialys, ras, diabetes, S-P, S-Ca, S-HDL, S-
triglycerider, inflammationsmarkörer och höga doser av Calci-
umpreparat. Faktorer såsom den positiva effekten som seve-
lamer har på LDL, kan också ha bidragit till studiens slutsats.

Båda behandlingsmetoderna åstadkom god kontroll av S-P och 
Ca x P. Ca x P var marginellt lägre för sevelamer gruppen och
S-Ca och  PTH nivåerna höll sig oftare inom önskat intervall.

Slutligen kan det inte avgöras vilka mekanismer som ligger
bakom det skydd som sevelamer ger. Åtskilliga studier kommer
att krävas för att klargöra om reducerat Ca intag, färre episoder
av hypercalcemi, förbättrad kontroll av PTH, eller andra meta-
boliska effekter, såsom lipider, är avgörande för de positiva re-
sultaten.

Sammanfattningsvis har studien bevisat att behandling med se-
velamer resulterar i färre episoder av hypercalcemi, förbättrad
kontroll av PTH och en minskning av förkalkningar i coronarkär-
len relaterat till Ca värde. Det återstår att påvisa om minskning-
en av kardiovaskulär förkalkning kommer att innebära en
minskning av kardiovaskulära sjukdomar.

Resultat
Vid jämförelse mellan de båda grupperna var S-P likvärdigt. I
den calciumbehandlade gruppen var S-Ca signifikant högre
och hypercalcemi vanligare. Flera försökspersoner i
”calciumgruppen” låg under uppsatt målvärde för PTH. Vid stu-
diens slut var medelvärdet för förkalkning i coronarkärl och aor-
ta signifikant högre i calciumgruppen, vilket det inte var i seve-
lamergruppen. Denna skillnad syntes redan efter sex månaders
behandling och kvarstod efter ett år.

Slutsats
Vid jämförelse med calciumbaserad fosfatbindare är det mindre
sannolikt att sevelamer orsakar hypercalcemi, lågt PTH samt
utveckling av förkalkning i hjärta och kranskärl. 

Sevelamer attenuates the progression of
coronary and aortic calcification in

hemodialysis patients
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Figur 1: Nominella förändringar i kranskärlens volym beräknas från baslinjen fram till vecka 52 
Figur 2: Nominella förändringar i aorta volymen, beräknas från baslinjen fram till vecka 52 
Diagramförklaring: sevelamer calcium  (Sid. 251)
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BUDKAVLE

Vår avdelning öppnade 1993 och blev därmed 
Blekinges andra dialysenhet. Avdelningen be-

handlade från början 12 hemodialyspatienter men 
har nu successivt ökat och idag, 10 år senare har vi 
32 patienter.

Personalsammansättningen
Vi har två nefrologer och 17,5 tjänster varav en un-
dersköterska och en lokalvårdare, som också har hand 
om köket. Till enheten är en dietist, en kurator och 
en sekreterare knutna.
Dialysenheten inkluderar dialysavdelning, njurmot-
tagning och PD-mottagning.

Dialysavdelningen
Vår avdelning har öppet måndag till lördag. måndag,
onsdag och fredag även på kvällarna. Vi har 14 tappstäl-
len, vilket innebär att vi kan ge 20 dialysbehandlingar 
de dagar vi har öppet kvällstid (kvällstid arbetar 3 
sjuksköterskor = 6 dialysbehandlingar)
Vi strävar efter att varje sjuksköterska skall ha ansvar 
för två patienter var, från start till avslut.

Patienterna serveras kaffe och smörgås, närings-
dryck samt proteinberikad middag.
Vi väljer inte själva vilka patienter vi skall be-
handla utan har ett rotationsschema, som be-
stäms av vår avdelningschef vecka för vecka.
För nya medarbetare har vi ca 12 veckors intro-
duktion med en och samma handledare.
Vi har olika ansvarsområden såsom accesser, 
dokumentation, nutrition, friskvård, taxibe-
ställningar, maskinprover och läkemedel.

Njurmottagningen
På njurmottagningen arbetar två sjuksköterskor, 
och två nefrologer är knutna till verksamheten. 
Just nu har vi öppet tisdag, onsdag och torsdag. 
Övrig arbetstid är förlagd till hemodialysen.
Sjuksköterskearbetet består av varierande 
uppgifter. Mycket tid går åt till att bevaka 
provsvar. En viktig del av arbetet är informa-
tion och utbildning av predialytiska patienter 
och anhöriga. Om patienterna ska kunna vara 

med och välja den behandlingsform som passar 
deras livssituation och behov bäst, krävs det att de är 
väl insatta i sin sjukdom och de olika behandlings-
alternativ som fi nns.

Transplantationsutredningarna sköter njurmottag-
ningen, även för de patienter som redan är i dialys. 
Även utredning av donatorer görs på njurmottag-
ningen.
I höst är det tänkt att vi ska ta över kontrollerna av 
transplanterade patienter som tillhör vårt upptag-
ningsområde. Det kräver en större tillgänglighet än 
vad vi har idag. För patienterna innebär det att de 
får betydligt närmare till sina läkarbesök. Idag åker 
de fl esta till Lund.
I fortbildningssyfte åker vi bl.a. till transplantations-
dagarna i Malmö.

CAPD-mottagningen
Fram till år 2001 fanns det ingen PD-verksamhet i 
Blekinge, något som vi upplevde som en stor brist. 
Predialys-patienterna skickades till Växjö för infor-

Visste ni att Dialäsens Budkavle startade på Gällivares dialysavdelning 1993 och har 
sedan dess skickats söderut mellan Sveriges dialys & njurmedicinska avdelningar. 
Tanken är att kunna få inblick i hur avdelningarna i landet arbetar, få idéer och 
delge varandra erfarenheter. Turen har nu kommit till den njurmedicinska enheten 
i Karlshamn.

Stort behov av peritonealdialysavdelning 
– verksamheten kom i gång i rätt tid!

Text av 

Elisabeth 
Backström-Pajaujis, 
Helena Anker-Bok och
Anna Olsson
Blekingesjukhuset i Karlshamn.

Personalen på Karlshamns dialysenhet
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Fördelarna med 
Fragmin vid hemodialys

• Godkänd bolusdos.1

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

• Kortare kompressionstid än heparin.4, 5, 6

• Doseringsrekommendationer finns för dialys vid akut njursvikt.1

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 kon-

takta Pharmacia Sverige AB, Box 501,

183 25 Täby, tel: 08-695 80 00. 

Referenser:
1. Fass 2002.

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

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 low-
molecular-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 appli-
cation 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.

dalteparinnatrium
R

mation om PD och eventuell träning för att sedan 
skötas därifrån. Det var mycket trögt att få patienter 
att välja denna utmärkta behandlingsform.
Under 2001 startade vi peritonealdialys med vår nya 
nefrolog Per Westerlund, som ansvarig läkare.
Mottagningen inrymdes på en gammal vårdavdelning,
där vi fi ck gott om plats.
I november 2001 startade vi den första patienten och
tog samtidigt hem de fyra patienter, som fanns i Växjö.
Sedan dess har vi tränat 14 patienter till PD, tre har
gått till HD, en har blivit transplanterad och en har
avlidit.

För närvarande har vi 10 patienter i CAPD med APD, tre
som har fått katetern lagd samt fl era som är på väg in
i programmet. Behovet av den här behandlingen tycks
vara mycket stort. Vi kom nog igång med PD-verksam-
heten i rätt tid. Hur skulle vi annars ha fått plats med
alla nya HD-patienter?  

Nu tackar vi för oss och skickar budkaveln vidare 
till Karlskrona.

BUDKAVLE

Pressmeddelande

Lyckad start för livsviktigt
Landstingsförbundets informationssatsning livsviktigt, som ska förmå fl er svenskar
att göra sin vilja i donationsfrågan känd, har fått en lyckad start. Under de tre första 
veckorna efter lanseringen den 1 oktober har drygt 9 200 människor anmält sig 
till donationsregistret. Det är många fl er anmälningar än vad som annars brukar 
komma in under ett helt år. Webbsidan www.livsviktigt.se är en del av förklaringen.

– Webbsidan www.livsviktigt.se har gjort att tröskeln för att anmäla sig har sänkts. 
Vi vet att majoriteten av alla svenskar kan tänka sig att donera organ och tack vare 
hemsidan är det nu enkelt att gå från ord till handling, säger Bo Alm, projektledare 
för livsviktigt.

Men fortfarande återstår mycket arbete för att få en majoritet av dem som är positiva 
till donation att göra sin vilja känd. Senare under hösten och vintern kommer därför 
livsviktigt att gå ut med tv- och tidningsreklam, informationsmaterial på apotek och 
vårdcentraler med mera. I mitten av november öppnar också Donationslinjen, ett 
020-nummer för alla som har frågor om donation och transplantation.

Förra året fi ck nästan 500 svenskar ett nytt organ. Minst 600 väntar fortfarande 
på en transplantation. Många väntande hinner dö innan de får hjälp därför att det 
fattas organ. En av orsakerna är att allt för få svenskar har gjort sin inställning till 
donation känd.
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PREDIALYS

Möjligheter under predialysfasen

Text av 

Astrid Seeberger
Överläkare, 
Njurmedicinska kliniken, 
Huddinge sjukhus.
Foto: INTRO

Flera studier har övertygande demonstrerat att 
patienternas överlevnadsmöjligheter förbättras 

signifi kant, om de sköts av njurmedicinska specialister 
en längre tid innan aktiv uremivård blir nödvändig. 
Jungers et al (2) på Necker hospital i Paris visade 
t.ex. att femårsöverlevnaden var signifi kant lägre hos 
patienter som hade följts mindre än 6 månader före 
dialysstart (59 %) jämfört med patienter som hade 
kontrollerats av nefrolog 36-
71 månader (77 %).
Samma grupp fann också att 
den kardiovaskulära sjuklig-
heten (hjärtinfarkt, stroke, 
perifer artär-sjukdom och/
eller hjärtsvikt) sjönk från 
40 % hos gruppen som hade 
följts mindre än 6 månader, till 24% hos dem som 
hade gått på en njurmedicinsk mottagning 36-71 
måna-der. Ett bra predialytiskt omhändertagande 
kan således inte bara resultera i att patienterna 
lever längre i dialys utan också leda till ett minskat 
vårdbehov och lidande. 
Härvid är det viktigt att tidigt identifiera både 
traditionella och mer uremi-specifi ka riskfaktorer för 
hjärtkärlsjukdom och behandla dem innan sjukdom 
uppstår enligt ett kinesiskt ordspråk: ”En dålig
doktor behandlar sjukdomen när den har brutit ut. 
En medelmåttig doktor behandlar sjukdomen just 
innan den börjar ge symtom. En bra doktor förhindrar

 uppkomsten av sjukdom.” 
Andra viktiga mål för predialysverksamheten är 
att försöka minska hastigheten med vilken njur-
funktionen försämras, minska andra komplika-
tioner och konsekvenser till njursvikten och före-
bygga eller lindra uremiska symtom. Det gäller också 
att förbereda kommande dialys och transplantation 
på ett så effektivt sätt så att antal akutstarter och 

väntetiden på transplantation 
reduceras så mycket som 
möjligt. Vidare bör man i 
de fall där aktiv uremivård 
avböjs av patienten eller inte
går att genomföra av medicin-
ska skäl, se till att patienten 
erhåller en god palliativ vård.

Med dessa mål som riktlinjer skapade vi på 
Huddinge Universitetssjukhus en modell för 

ett förbättrat omhändertagande av predialyspatienter 
som defi nieras som patienter med ett plasmakreatinin 
> 400 µmol/l och/eller ett GFR < 20 ml/min. 
Projektet har fått fortlöpande ekonomiskt stöd av 
Baxter. Modellen har också år 2001 implementerats 
på Njurmedicinska kliniken på Karolinska Sjukhuset 
i Stockholm i modifi erad form.
På Huddinge Universitetssjukhus sköts patienterna 
av ett predialysteam som består av följande perso-
ner:

Trots alla framsteg som har gjorts inom njur-
sjukvården under de senaste decennierna, har 
dialyspatienterna fortfarande bara 25-30 % av 
den förväntade återstående livstiden som en 
åldersmatchad normalpopulation har (1). Det 
huvudsakliga skälet till den tidiga dödligheten är 
hjärtkärlsjukdom. Redan vid dialysstart uppvisar 
75 % av patienterna tecken på hjärtsjukdom 
i form av vänsterkammarhypertrofi . Hos 90% 
av patienterna hittas ett förhöjt blodtryck, som 
inte enbart beror på vätskeretention och en 
ökad benägenhet hos blodkärlen att dra ihop 
sig utan även är en följd av atheroskleros och 
arterioskleros, vilka drabbar uremiska patienter 
mycket tidigare än en åldersmatchad normal-
befolkning. 

”En dålig doktor behandlar sjukdomen 
när den har brutit ut. En medelmåttig 
doktor behandlar sjukdomen just innan 
den börjar ge symtom. En bra doktor för-
hindrar uppkomsten av sjukdom.” 
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1) Specialister och ST-läkare i njurmedicin 
 varvid varje patient har sin egen doktor
2) Predialyssköterskor som sköter provtagning 
 och kontrollerar vikt, puls, blodtryck, 
 handgrip samt nutritionsstatus och före-
 komsten av uremiska symtom hos patien-
 terna. 
3) Informationssköterskor som ger grundläg-
 gande information om kronisk njursvikt 
 samt aktiv uremivård till den enskilda 
 patienten samt arrangerar kurser för patien-
 ter och anhöriga på sjukhuset samt två 
 veckor långa internatkurser för patien-
 terna.

4) Dietister som ger information om protein-
 reducerad kost och följer patienterna till-
 sammans med den patientansvariga läka-
 ren under kostbehandlingen samt har kon-
 takt med övriga ej kostbehandlade patienter 
 för att se till att de inte blir malnutrierade 
 vilket är en klar risk vid kronisk njursvikt.

5) En accesskoordinator som ser till att patien-
 ter förbereds för dialysbehandling så bra 
 och effektivt som möjligt (Med utgångs-
 punkt från patientens individuella progres-
 stakt anläggs kärlaccess ungefär 4 månader 
 före beräknad dialysstart och PD-kateter 
 2 månader innan).

6) En predialysregistrator som kontinuerligt 
 för in patientdata omfattande diagnos, 
 komorbiditet, labsvar, symtom, statusfynd, 
 dialysförberedelser, transplantation etc. i ett 
 detaljerat databasregister där en samman-
 ställning av data görs en gång per månad. 
 Registret har visat sig vara ett utmärkt 
 instrument för kvalitetskontroll och forsk-
 ning. 
I verksamheten, som startades mars 1999 har hittills 
540 patienter inkluderats. Av dessa 540 patienter har 
336 avförts ur registret av följande skäl: 176 patienter 
har startat HD.
Åttiotvå patienter har startat PD. Femton patienter 
har blivit transplanterade. Fyrtiofyra har avlidit varav 
de fl esta av kardiovaskulär sjukdom, och tolv patien-
ter har fl yttat. Sju patienter uppvisade vid upprepade 
kontroller en så pass förbättrad njurfunktion att de 
inte längre kunde klassas som predialyspatienter.  
Vid en sammanställning av patientdata, som har 

gjorts juni 01 och april 03, har vi sett att vi har kun-
nat förbättra behandlingen av fl era riskfaktorer. Ett 
exempel är hypertoni som enligt många studier är 
en oberoende riskfaktor för hjärtkärl sjukdom- och 
död. I år hade 15,9 % av patienterna ett systoliskt 
blodtryck > 160 mm Hg jämfört med 21,2 % år 2001. 
Ett diastoliskt blodtryck under 90 mm Hg hade 19,4 
% av patienterna 2001 och 18,9% i år.
Tillämpar man de blodtrycksgränser som fi nns i de 
svenska riktlinjerna är siffrorna sämre. Således hade 
31,4 % av patienterna 2001 och 41,2 % av patienterna 
2003 ett systoliskt blodtryck > 135 mm Hg vid en 
proteinuri < 1 g/dygn. Av patienterna med en protei-
nuri > 1 g/dygn översteg ungefär 20 % vid båda till-
fällena gränsen för det systoliska blodtrycket på 125 
mm Hg. Detta förhållande talar för att vi bör komma 
med våra insatser långt tidigare för att effektivt kunna 
behandla hypertoni vid kronisk njursvikt. Det är för 
sent när patienterna redan har utvecklat atheroskle-
ros och arterioskleros, som resulterar i trånga stela 
blodkärl. Det gäller också andra riskfaktorer som 
hyperparathyroidism som inte bara ger skelettskör-
het utan även har visats spela en betydelsefull roll för 
uppkomsten av hjärtkärlkomplikationer (3). Trots att 
de fl esta av våra patienter står på D-vitamin har 45,1 
% av patienterna fortfarande ett PTH > 200 ng/ml 
(jämfört med 50,3 % 2001). Även här måste man 
starta behandlingen mycket tidigare för att kunna 
förhindra utvecklingen av farliga komplikationer. 
 Sammanfattningsvis har vi konstaterat att 
en välorganiserad predialysverksamhet kan leda till 
förbättrade resultat. Våra data talar dock för att in-
satser riktade mot olika riskfaktorer måste komma 
mycket tidigare. Vi har därför planerat att inom kort 
utvidga vår predialysverksamhet så att den omfattar 
patienterna redan på ett tidigt stadium av sin njur-
sjukdom. 

Referenser:
1. Lindner A, Charra B, Sherrard DJ, Scribner BH: 
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dialysis. N Engl J Med 290: 697-701, 1974
2. Jungers P, Massy ZA, Nguyen-Khoa T, Choukroun 
G, Robino C, Fakhouri F, Touam M, Nguyen AT, Grunfeld JP: 
Longer duration of predialysis nephrological care is associated 
with improved long-term survival of dialysis patients. Nephrol 
Dial Transplant 16: 2357-2364, 2001
3. Rostand SG, Drueke TB: Parathyroid hormone, 
vitamin D, and cardiovascular disease in chronic renal failure. 
Kidney Int 56: 383-392, 1999
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SVENSK NEFROLOGSJUKSKÖTERSKEFÖRENING

Ökat intresse för hemhemodialys 

Text av 

Styrelsen i Svensk Nefrolog-
sjuksköterskeförening 

SNSF styrelse deltog på årets EDTNA/ERCA 
kongress i Birmingham. Denna var enligt oss och 

många deltagare en av de bättre när det gällde pro-
graminnehåll och framförande. Många föreläsningar 
handlade om hemhemodialys och patientens väg till 
delaktighet och egenansvar. Studier från fl era olika 
länder visade, att man kunde se en bättre överlevnad 
hos patienter som tog ett större ansvar när det gällde 
sjukdom och behandling. Sjuksköterskans pedagogiska 
förhållningssätt var det fl era föreläsare som berörde.

Vi lade på minnet uttalanden som: 
”använd så få ord som möjligt”
”ge patienten tid till problemlösning”
”låt patienten ställa frågorna”
”vid undervisningstillfällen med patient använd bilder”
”ge patienten hemuppgifter ”
Särskilt roligt var det att se en poster där Hem HD-
avdelningen i Linköping visade ett utbildningsmaterial 
för patienter.

En session om MRSA
England är det land i Europa som har fl est MRSA 
fall rapporterade med många olika bakteriestammar. 
Bakteriologen som föreläste var från England. Han var 
uppgiven och verkade ha gett upp kampen, vilket var 
skrämmande. Hans uppmaning var, hygienen på våra 
sjukhus måste bli bättre och antibiotikaanvändningen 
måste minska !
I korthet kan refereras från en annan session, att de 
traditionella fosfatbindarna bidrar till att en mycket 
stor inlagring av kalk sker i blodkärlen med snabb 
plackbildning, vilket i sin tur leder till hjärt-kärlpro-
blem med bl. a aortastenoser som följd.
Avslutningsföreläsningen var mycket kontroversiell. 
Titeln var: ”Köpa och sälja njurar.”
Det fi nns en svart marknad när det gäller detta, och 
Indien är ett av de länder man nämner mest i dessa 
sammanhang. Skrämmande fall har uppmärksammats, 
där det rapporteras om att givarna får mycket dålig 
vård, ibland ingen alls med en följd att de avlider. Nu 
debatteras det om organbanker för att kunna legali-
sera denna typ av organdonation. I morgontidningen 
Birmingham Post kunde vi dagen efter föreläsningen 
läsa om just det här problemet.

Vi i styrelsen hade under kongressdagarna fl era givande 
arbetsmöten, där vi framför allt diskuterade kom-
mande utbildningsaktiviteter för våra medlemmar. 
Vi funderade också på, varför det är så få sjuksköter-
skor som anmäler föredrag och posters till EDTNA 
–kongresserna. Vi anser ju själva, att vi ligger långt 

framme både när det gäller kvalitet och teknik och 
borde synas mer.

Workshop
Intresset för Hem-HD, självdialys och pedagogiskt 
förhållningssätt hos sjuksköterskan i syfte att kunna 
öka patientens delaktighet och ansvar är mycket stort 
i Sverige precis som i stora delar av Europa. Det är 
lätt att få den uppfattningen, att det är många kli-
niker som redan har genomfört detta. Men när man 
tittar närmare, så rör det sig endast om ca 10 % av
alla hemodialyspatienter i Sverige som använder hem-
hemodialys. Många kliniker är på gång och förhopp-
ningsvis kommer andelen självdialyserande patienter 
att växa snabbt. 
Som ett led i att samla, utbyta och hämta ny kunskap 
kommer en stor Workshop i ämnet Självdialys att hål-
las under Vårmötet i Malmö. Håll ögonen öppna efter 
kommande annonsering och boka dagen redan nu i 
din agenda söndagen den 9 maj 2004.

SNSFs styrelse
kunde förlägga

sina arbetsmöten 
till EDTNA-

kongressen tack 
vare ekonomiskt 

bidrag från 
Janssen–Cilag.

Workshop i ämnet Självdialys
söndagen den 9 maj 2004

i anslutning till
Vårmötet i Malmö.

Boka!

Bli medlem i 

SNSF
Besök 

föreningens 
hemsida:

www.snsf.nu
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TORRVIKT

Fastställande av torrvikt
Arbete framlagt vid Institutionen för Omvårdnad vid Göteborgs universitet

Text av 
Leg. sjuksköterskor

Jennie Svensson och  
Liselotte Thorstensson,
Njurmedicinska kliniken, Kärnsjukhuset 
i Skövde. Med på fotot är Liselottes 
dotter Hilda.

Fotograf: Catrin Olofsson,
Bild & Media, KSS

Vad är torrvikt?
Några av njurarnas huvudsakliga funktioner är att 
utsöndra slaggprodukter, som bildas i samband med 
ämnesomsättningen, och att avlägsna överfl ödig 
vätska från kroppen. Njurarna reglerar bland annat 
vätskebalansen, men när njurarna sviktar, ansamlas 
vätska i vävnaderna. Om det blir riktigt mycket, kan 
ett så kallat lungödem uppstå, som är ett livshotande 
tillstånd. Vid dialysbehandlingen avlägsnas en del av 
de slaggprodukter och den överfl ödiga vätska som 
de egna njurarna inte kan ta bort.
Det som är svårt och som måste bestämmas för varje 
dialys, är hur mycket vätska patienten behöver bli av 
med, när den normala regleringen inte fungerar (1). 
Regelbunden bestämning av torrvikten är betydelse-
full för patienten och sjuksköterskan, för att man ska 
kunna veta, hur mycket vätska som ska ultrafi ltreras 
under dialysen. Ett kilo är ungefär likvärdigt med 
en liter. Det är viktigt att nå rätt torrvikt, eftersom 
konstant eller långvarig övervätskning bland annat 
ger tyngre arbetsbörda för hjärtat (2). Den första 
bestämningen av torrvikten ska en erfaren dialyslä-
kare göra. Sedan ligger ansvaret hos sjuksköterskan 
att avgöra ”dragning” från dag till dag (3). 
På vår dialysavdelning i Skövde arbetar vi så, att 
läkaren ordinerar torrvikten vid första dialystillfället 
men också efterhand som den ändras. Ofta är det 
vi sjuksköterskor som gör läkaren uppmärksam på 
att torrvikten behöver ändras.

Defi nition av torrvikten
Torrvikten är den vikt då patienten har lagom 
mycket vätska i kroppen, alltså varken för lite el-
ler för mycket (1). Termen torrvikt (den idealiska 
kroppsvikten) är en referens på den vikt patienten 

har då det ej fi nns spår 
av ödem, andfåddhet, 
stasade halsvener 
eller lågt/högt blod-
tryck. Torrvikten är 
den rätta om kroppsvikten efter dialys är sådan, att 
patienten bibehåller ett normalt blodtryck till nästa 
dialys (4). 

Komplikationer vid dialys – relaterade till torrvikten
Blodtryck/torrvikt 
Majoriteten av patienterna, ca 80 %, har hypertoni 
vid start i kronisk dialysbehandling. Hos kanske ¾ 
av dessa beror hypertonin på ett överskott av salt 
och vatten. Blodtrycket normaliseras efterhand som 
överskottet elimineras genom ultrafiltrering och 
minskning av kroppsvikten (5)
Kardiovaskulära komplikationer resulterar i allvarliga 
biverkningar såsom ökad dödlighet hos dialyspatien-
terna. Hypertension är en huvudsaklig orsak till dessa 
komplikationer. För att undvika hypertension är det 
därför viktigt, att patienten har rätt torrvikt (4). Den 
vanligaste komplikationen under dialysbehandlingen 
är troligen blodtrycksfall. Den oftast misstänkta orsa-
ken är för kraftig ultrafi ltration av patienten. Den låga 
blodvolymen ger hjärtat mindre blod att pumpa, med 
sänkt hjärtminutvolym och blodtrycksfall som följd. 
En av de vanligaste orsakerna till fel vid ultrafi ltration 
är t.ex. att patientens vikt är felaktig, vågen visar fel, 
vågen är felaktigt avläst eller torrvikten stämmer inte. 
Symtom vid blodtrycksfall är takykardi, blek kall hud, 
svettning, illamående, kräkning, medvetslöshet och 
död. Ofta upptäcks blodtrycksfall genom att patien-
ten klagar över illamående, gäspar omotiverat eller 
när dialysmaskinen visar artärsugslarm (5). 

Vi är två sjuksköterskor som arbetar på Njurmedicinska 
kliniken vid kärnsjukhuset i Skövde (KSS). Hösten 2002 läste 
vi en vidareutbildning i njurmedicin, dialys och omvårdnad 
vid dialys vid Institutionen för omvårdnad, Göteborgs 
Universitet. I kursen omvårdnad vid dialys skulle vi göra 
en tillämpningsuppgift, med utgångspunkt från ett konkret 
omvårdnadsproblem i den praktiska verksamheten. Fast-
ställandet av ”torrvikten” hos våra patienter är ett problem 
vi brottas med dagligen. Detta arbete handlar om, hur torr-
vikten fastställs och sjuksköterskans betydelse i samband 
med detta. 
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Kramper/torrvikt 
Av och till förekommer mycket smärtsamma mus-
kelkramper hos dialyspatienter. Vanligtvis drabbar 
kramperna ben och fötter. Typiskt är att kramperna 
uppstår hos patienter med behov av hög ultrafi ltration 
under dialyserna. Ibland är orsaken relativ hypoten-
sion eller ultrafi ltration under torrvikt (5). I en studie, 
vars syfte var att nå fram till rätt torrvikt, körde 
man långa dialyser 5-6 timmar. Vikten efter dialys 
minskades successivt och ultrafi ltrationen ökades. 
Detta gjordes till dess att symtom på hypovolemi 
och hypotension uppkom under dialys. Svåra mus-
kelkramper förekom frekvent under denna process. 
Efter fl era veckor hade blodtrycket minskat till en 
sådan nivå att alla hypertensiva läkemedel kunde 
sättas ut och en torrvikt bestämmas (2). 

Nutrition/torrvikt 
Att utvärdera nutritionsstatus kan vara svårt och 
kräver förutom kostanamnes även kroppslig un-
dersökning med utvärdering av muskelmassa 
och hudfettstjocklek förutom givetvis kroppsvikt. 
Kroppsvikten måste relateras till vätskebalansen: det 
vill säga ”idealvikt” bör vara lika med torrvikt. Den 
enskilda uremiska patientens torrvikt kan vara svår 
att fastställa, men den vikt patienten hade innan han 
blev njurinsuffi cient kan vara vägledande (5,6). Även 
en liten förlust av aptiten kan reducera kroppsvikten 
med fl era kilo och därmed ändra torrvikten (4). 

Sjuksköterskan – en omvårdnadsexpert
Rooke (6) skriver, att den professionella sjuksköter-
skan är skicklig, bland annat på basis av  att hon 
ständigt möter en viss typ av patienter gång på gång. 
Det är sjuksköterskan som arbetar nära patienten och 
ser såväl stora som små tecken på förändringar (7).
Benner beskriver sjuksköterskans kompetensutveck-
ling från novis till expert. En expertsjuksköterska 
förlitar sig på sin intuition, som Benner även kallar 
invävd kunskap (8).

Syftet 
var att påvisa betydelsen av sjuksköterskans kunska-
per för att bedöma rätt torrvikt. 

Metoden
Vi valde att intervjua tio stycken slumpmässigt ut-
valda sjuksköterskor, som arbetade på dialysmottag-
ning 58, KSS. Intervjuerna utgick från tre frågor. Vi 
intervjuade fem sjuksköterskor var, och intervjuerna 
varade mellan fem till 20 minuter. 

Resultatet
Resultatet redovisas genom en sammanställning av 
våra intervjuer. Vissa av svaren belyses med kom-
mentarer i citatform. De tio sjuksköterskorna vi 
intervjuade hade arbetat från fem månader upptill 
18 år med dialys. Efter att ha arbetat med dialys i ca 
fyra år tycker vi att en sjuksköterska kan anses som 
erfaren. I våra intervjuer var sju av tio erfarna.

Fråga 1. Hur bedömer du mängden vätska, som skall
dras bort från patienten, och därmed dennes torrvikt?
På första frågan svarade samtliga att de kontrollerar
vikt och blodtryck. Sju av tio kontrollerar tungand-
ning och bensvullnad. Fyra av tio tittar på ordinerad
torrvikt. (Tre av dessa fyra sjuksköterskorna har arbe-
tat mindre än två år). En sjuksköterska som arbetat 
en längre tid med dialys svarar; ”Jag följer inte torr-
vikten på papperet, det är ofta felordinerat”. Fem 
sjuksköterskor av tio frågar patienten om nutritionen. 
En av dem trycker särskilt på vikten av att kontroll-
era nutritionsstatus. De andra fem ställer frågan; 

”Hur har du mått sen sist”, och får därigenom oftast 
reda på matlust och illamående osv. Fem av tio tar 
upp frågan om kramp under föregående dialyser, och 
fem av tio frågar även patienten, hur mycket som 
skall dras under behandlingen. 

Fråga 2. Anser du att det är du eller läkaren som be-
dömer torrvikten? 
Sju av tio anser, att det är sjuksköterskan som sätter 
torrvikten. Dessa sju har arbetat sex år eller längre in-
om dialys och njurmedicin. Här följer några kommen-
tarer från de mer erfarna sjuksköterskorna: ”Det 
är jag som sjuksköterska, som ser patienten, jag 
tipsar läkaren om ny ordination av torrvikten,
läkaren gör som vi säger”. ”Det är dialyssköter-
skans uppgift, eftersom den ändrar sig så fort.”

”Det är jag”. ”Det känns som det är vi. Vi lämnar
förslag till läkaren, som sedan ordinerar torr-
vikten”. ”Det är mer vi som bedömer torrvikten, ofta 
i samråd med patienten.”
 
Fråga 3. När tycker du det är motiverat att 
fråga läkaren gällande dragningen/torrvikten? 
På fråga tre svarar sjuksköterskorna enhetligt, att de 
konsulterar läkaren när patienten ska nystartas eller 
ligger inne på vårdavdelningen. Då är patienten ofta 
väldigt dålig, har intravenösa infusioner, hjärtsvikt, 
nyopererade mm. Här följer några citat: ”Nystart 
av patient eller inneliggande ostabil patient. Sen får 
man ofta justera dragningen efter läkarens ordina-



27Dialäsen 4/2003 

TORRVIKT

tion, oftast sänka dragningen”. ”Nystartad patient. 
Inlagd mycket dålig patient. Frågar även andra 
sjuksköterskor, känns mer motiverat ibland, jag 
ifrågasätter ibland läkarens ordination”. 

DISKUSSION 
Det vi fått fram i resultatet tyder på att sjuksköterskor-
na är kompetenta att bedöma torrvikten. De beaktar 
de parametrar som är relevanta enligt vår litteratur 
genomgång. Deras svar visar också, att de är medvet-
na om sina begränsningar, då de frågar läkaren, när 
bedömningen är utanför deras kompetensområde. 
Intressant är att se skillnaden mellan de sjukskö-
terskor som arbetat med dialys en längre tid och 
de som är nya. Skillnaden är, att de erfarna sjuk-
sköterskorna är helt eniga om, att det är de som 
bedömer torrvikten medan de nya är mera tve-
kande. Detta kan man koppla till det Benner (8) 
skriver om sjuksköterskan som novis och expert. 
Kanske är de erfarna sjuksköterskorna experter? 

Sjuksköterskorna betonar också i sina svar att det 
är de som ser patienten från dag till dag och känner 
patienten. Här kan man dra paralleller till det som 
Rooke (6) beskriver, nämligen att det är sjukskö-

terskan som arbetar nära patienten 
och ser tecken på stora och små för-
ändringar, hon kan också relatera till 
tidigare erfarenheter och därigenom 
göra korrekta bedömningar. Benner 
ger också exempel på att sjukskö-
terskans arbetsuppgifter ibland be-
fi nner sig i en ”gråzon” mellan det 
medicinska och omvårdnad. Om 
eller att sjuksköterskor ordinerar 
torrvikten är väl ett exempel på en 
sådan arbetsuppgift? Vore det lag-
ligt korrekt att låta torrvikten vara 
en sjuksköterskeordination? Vi har i 
vår studie med tio sjuksköterskor fått 
fram, att erfarna sjuksköterskor anser 
att de har kunskaper för att bedöma 
rätt torrvikt. Vi kan därmed påvisa 
sjuksköterskans betydelse i samman-
hanget. Hur kan sjuksköterskans 
kunskaper bli mer synliga?
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Effekten av ett
nära samarbete
Att hitta den bästa behandlingen för en dialyspatient

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

Därför har vi byggt upp ett brett sortiment från väl-

renommerade tillverkare som passar alla patienter.

Med oss som partner behöver du inte göra 10 000

dialysbehandlingar om året för att få snabb och till-

förlitlig service. Vi anpassar produkter och lösningar

efter dina önskemål – ett samarbete för bästa 

resultat. Välkommen till Vingmed!

Vingmed Svenska AB
Tel 08 583 593 00, fax 08 583 570 10.

info@vingmed.se www.vingmed.se
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NORSK VIDAREUTDANNING

Norsk sykepleierforbunds faggruppe for nyre-
sykepleiere i Norge har jobbet for å få til en ut-

danning i nyresykepleie siden 1987. På deres årsmøte
i november 2001 ble det opprettet en  utdannings-
komite. Utdanningskomiteen fi kk i oppgave å utrede 
om det var behov og interesse for en slik utdanning. 
Deretter skulle komiteen eventuelt starte opp et samar-
beid med en høgskole.

Utdanningskomiteen gjorde en behovsundersøkelse 
blant sykepleiere og avdelingsledere som arbeider 
innen fagfeltet. Undersøkelsen viste at det var både be-
hov og interesse for en videreutdannelse i nyresyke-
pleie.
Hensikten med etablering av videreutdanning i nyre-
sykepleie, er å dekke landets behov for høyt kvalifi s-
erte nyresykepleiere. Utdanningen vil være et viktig
bidrag for å sikre pasientene som er rammet av nyre-
sykdom den beste sykepleie og bistå deres pårørende, 
i eller utenfor institusjon.

Målgruppe for studiet
Studiet vil rekruttere sykepleiere fra hele landet, og 
eventuelt også fra de øvrige skandinaviske land.
Det kreves autorisasjon som sykepleier og minst to års
relevant yrkespraksis etter godkjenning for å bli 
opptatt i studiet.

Mål for studiet
Sykepleiere med videreutdanning i nyresykepleie 
skal gi sykepleie til pasienter med akutt og kronisk 
nyresvikt. 
Intensjonen med utdannelsen er å videreutvikle 
den enkelte students kunnskapsnivå, ferdigheter og
holdninger i utøvelse av sykepleie til pasienter med
nyresykdom. Refl eksjon, veiledning og erfarings-
utvikling knyttet til praksisutøvelsen skal bidra til 
at teoretisk kunnskap omsettes til praktisk handling 
i klinikken. 

Hovedfokus vil være sykepleie til pasienter som opp-
holder seg  på ulike sykehusavdelinger. Nyremedisinsk 
poliklinikk, nyremedisinsk sengepost, hemodialyse-,
peritonealdialyse- og transplantasjonenheter er 
eksempler på disse.

Studiet skal dekke behov som etablerte videreut-
danninger, som for eksempel videreutdanning i inten-
sivsykepleie ikke dekker, og gi kompetanse som
kan inngå i en mastergrad i sykepleie.

Høgskolen ønsker å tilby et deltidsstudium for å kunne 
møte studentens og arbeidsgivers behov både i sykehus 
og i primærhelsetjenesten. En studieprogresjon over to 
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Norsk Viderutdanning i nyresykepleie

år innebærer at studentene kan være i arbeid og få en 
god integrering av praktiske og teoretiske kunnskaper 
i studietiden. Arbeidsstedet vil samtidig ha løpende 
nytte av studentens økte kompetanse. Studiet er 
tilrettelagt slik at det skal være mulig å rekruttere 
studenter fra hele landet.

Ukesamlingene kombineres med studiegrupper. Det 
oppfordres til at studentene jobber i studiegrupper 
mellom samlingene. Det vil bli organisert IKT-
støttet (informasjon og kommunikasjons teknologi) 
veiledning for studiegruppene og enkeltstudenter i 
tiden mellom samlingene. Det kan tilrettelegges for 
bruk av fjernundervisning som erstatning for deler 
av samlingene.
Studiet er inndelt i 3 moduler. Modulene er satt i en 
sammenheng i forhold til de ulike hovedemnene. 

Praksisstudier 
Både teori- og praksisstudiene styres av utdanningens 
mål. Hensikten med praksisstudiene er at studenten 
utvikler nødvendig handlingskompetanse. 
Praksisstudiene skal gi grunnlag for å utøve forsvarlig 
praksis i nyresykepleie.
 
En av praksisperiodene vil være på transplantasjons
kirurgisk avdeling hvor alle nyre- og pancreastransp
lantasjoner foregår.
Når det gjelder praksisperioder innen området hemo-
dialyse, peritonealdialyse, nyremedisinsk sengepost 
og nyremedisinsk poliklinikk kan dette foregå på 
sentralsykehus, eventuelt i en kombinasjon av sentral- 

og lokalsykehus. 
Praksisstudiene er obligatoriske og gjennomføres som 
heltidsstudium.  

Utdanningskomiteen med Mette Frantzen 
som prosjektleder, har utarbeidet fagplanen 
for videre-utdannelse i nyresykepleie. 
Menighetssøsterhjemmets høgskole i Oslo 
ved Mardon Breimoen, står ansvarlig for 
oppstart og drift av videreutdannelsen.

Vi håper mange sykepleiere vil søke 
utdanningen, og at arbeidsgiverne 
ser dette som en mulighet for å heve 
kompetansenivået, til beste både for 
pasienter, pårørende og den enkelte 
sykepleier.

Faktarute:
• Starter høsten 2004 på Menighetssøsterhjemmets 
 Høgskole i Oslo.
• Utdanningen går på deltid over to år, 4 semestre.
• Utdanningen gir 60 studiepoeng eller 20 vekttall
• Semestrene inneholder ukesamlinger  
 og praksisperioder.
• Koster rundt 20 000 NOK per semester.
• For mer informasjon om utdannelsen:
Mette Frantzen mettef@c2i.net   
Torunn Schei torunnschei@hotmail.com
Fanny Bruserud fanny.bruserud@rikshospitalet.no
Tina Frøystad tina.froystad@rikshospitalet.no
Menighetssøsterhjemmets høgskole i Oslo www.oslosh.no  
mardon.breimoen@oslosh.no

Text av 

Utdanningskomiteen
for utdanning i nyresykepleie

Utdanningskomiteen for utdanning i nyresykpleie fras venstrer: Mardon Breimoen, Tina Frøystad, 
Fanny Bruserud, Torunn Schei & Mette Frantzen

Liten språkruta  
norska/svenska:

Utdanning = utbildning
Pårörende = anhöriga

Sengepost = vårdavdelning
Oppfordres = fordras

Erstsatning = ersättning
Heve = höja

Semester = termin

Hemhemodialys 
i Norden?
Har ni hemhemodialysverksamhet?
Eller är på gång att starta?

Skicka ett e-mail till 
Ulla Winge (sren.w@telia.com) 
och berätta. Vi vill göra en sam-
manställning i nästa Dialäsen 
av antalet patienter i hemhemo-
dialys i Norden. 

Manusstopp den 20/12 
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SVENSK FÖRENING FÖR MEDICINSK TEKNIK OCH FYSIK-DIALYS

MTA var organiserat som i Sverige. Ingenjörerna 
hade olika ansvarsområden. Vi blev visade 

runt på den trånga MTA-verkstaden i källaren. På 
skyltarna vi skulle följa för att hitta till MTA stod 
det ”taeknimenn”, men vi hann aldrig reda ut, om 
det fanns några kvinnliga taeknimenn. MTA-chefen 
lånade ut ett fi nt mötesrum till oss med senaste teknik. 
Det fanns en stor ”pektavla” som man kunde styra 
dataprojektorn med. Man kunde måla med elek-
troniska pennor i olika färger och på så sätt ändra 
bilden från projektorn. Det passade oss utmärkt. Vi 
jobbade med MTF-D´s nya hemsida som kommer 
att invigas i samband med riksstämman i Stockholm 
den 26-28/12. Adressen är www.mtfd.se
  
Det fanns 25 PD-patienter spridda runt Island, och 
dialyspersonalen turades om att jobba på PD-mot-
tagningen. Åkte man kustvägen runt är det ca 140 
mil. Island är 3 ggr så stort som Danmark, men har 
bara 270 000 invånare. I Reykjavik bor det ca 170 
000. Sjuksköterskor från Sverige (och våra nordiska 
grannländer) var välkomna att komma dit och jobba 
på dialysen under kortare eller längre tid. Många sven-
skor jobbar på somrarna med hästar som tar turister 
på ridtur. 

Vi tog några dagars semester efter kongressen och åkte 
runt i landet. Det påminde lite om svenska fjällen med 
milsvid utsikt och höga fjäll, men fjällen är gamla vul-
kaner och högar av lavagrus. Högsta toppen är 2200 
meter. Ur marken kom det rök, och det bubblade av 
hetvatten. Den största aktiva geysern hette ”Strok-
kur”, och den sprutade hetvatten var femte minut 
25 m upp i luften. Några kilometer från Strokkur 

fi nns ”Gullfoss”, Islands näst största vattenfall. Det 
var mäktigt. Om Ni får möjlighet att resa till Island 
rekommenderar jag en resa dit. Bildspel om resan 
kommer att visas på Nordiatranskongressen.

Möten  nästa år
SLS 2004 seminarium äger rum preliminärt den 19 
februari 2004 på Danderyds sjukhus i Stockholm. 
Inbjudan kommer att skickas ut till alla dialysavdel-
ningar, MTA och sjukhusapotek. Mer information 
fi nner du på vår hemsida: www.mtfd.se . Om du 
vill resa långt, satsa på Nephroasia 2004 den 9-14 
februari. Det kommer fi nnas program och workshops 
för ingenjörer; www.nephroasia.com . MTF-D års-
mötet blir på Nordiatransmötet i Göteborg den 5-6 
mars; www.nordiatrans.org . MTF-D kommer även 
att ordna program för dialysingenjörer på Vårmötet i 
Malmö den 9- 11 maj. EDTNA/ERCA kongressen är 
i Geneve den 10-13 september; www.edtna-erca.org

Du som är intresserad av vad som händer i Europa 
inom dialysområdet- gå med i Journal Club. Just nu 
diskuterar man om man skall desinfi cera hemodia-
lysmaskinerna mellan patienterna eller om det räcker 
att göra det en gång/dag. En multicenterstudie har 
genomförts där man jämfört infektionsrisken mellan 
sjukhus där man kör desinfektionprogram efter varje 
dialys respektive en gång/dag. Slutsatsen var att man 
inte kan se någon skillnad i infektions-frekvens. Frå-
gan är – desinfi cerar vi våra maskiner för ofta? Besök 
www.edtna-erca.org klicka fram dig till Journal club 
och anmäl dig via ett elektroniskt formulär.

MTF-D besöker Island

Text av 

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

I september i år deltog styrelsen i de Nordiska Njur-
dagarna i Reykjavik. Vi som åkte var Git Eliasson, Peter
Franke, Kristian Bratt och jag själv. En av dagarna besökte 
vi universitetssjukhuset. På dialysavdelningen hade man 10 
HD-platser och 39 patienter. Man använde Gambro AK-200 
och Fresenius 4008, lika många av vardera sorten. All ser-
vice utfördes av MTA. Det var väldigt dyrt att beställa service 
från företagen eftersom de inte hade servicepersonal på 
Island. Ingenjörerna på sjukhuset tjänade rätt bra, mellan 
3 000 000- 4 500 000 Ikronur per år (dela med 10 så får du
det till svenska kronor). Vill du lära dig att tala  isländ-
ska, är det bara att lägga till ändelsen –ur eller -ir på ett 
svenskt ord så låter det bra!
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ALWALLSFONDEN
Njursjukas Stipendiefond till 
Professor Nils Alwalls Minne 

utdelar stipendier till projekt som syftar till att 
förbättra njursjukas situation. 

Bidragen ges i form av rese- och studiestipendier 
samt som projektbidrag. 

2003 års utdelning uppgick till 49.500 kronor.

Ansökan sker på särskild blankett i fem exemplar
 och skall vara Riksförbundet för Njursjuka 

tillhanda senast den 28 februari 2004.

Ansökningsblanketter rekvireras från RNj:s 
kansli eller via www.rnj.se/fonder

Riksförbundet för Njursjuka
Box 1386 • 172 27 Sundbyberg

Tel. 08-546 405 00 , fax. 08-546 405 04, 
e-post: info@rnj.se

Hemsida: www.rnj.se 

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 och skall bedrivas 
inom- och av person/ personer bosatta i 

Sverige.
 2003 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 2004.

Ansökningsblanketter rekvireras från RNj:s 
kansli eller via www.rnj.se/fonder

Riksförbundet för Njursjuka - RNj
Box 1386 • 172 27 Sundbyberg

Tel. 08-546 405 00, fax. 08-546 405 04
e-post: info@rnj.se, Hemsida: www.rnj.se

Postgiro: 90 10 30 -7
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EDTNA/ERCA konferens i Birmingham

Två förmöten ägde rum 
på lördagseftermidda-

gen. Det ena organisera-
des av Research Board och 
handlade om ”Statistical 
Techniques”, det andra av 
intressegruppen för trans-

plantation, Transplant Special Interest Group och 
handlade om ”Understanding immunosuppression”. 
Öppningsceremonin hölls senare på kvällen och vi 
hälsades alla välkomna av EDTNA/ERCAs president 
Maria de la Cruz Casal Garcia. Professor Ram Gokal 
från Manchester Hospital var inbjuden som gästföre-
läsare, och vi var säkert många som tog med oss en 
del av hans föreläsning hem. ”Cultural diversity in 
managing End State Renal Disease” var temat. Han 
talade om att man kanske inte kan förstå alla olika 
kulturer men att man skulle ge vård med omsorg, 
omtanke och empati. Om vi når så långt kan bar-
riärerna mellan våra olika kulturer övervinnas och 
patienten få ett mindre besvärligt utgångsläge. Om 
vi ser kultur som en positiv utmaning kan både våra 
patienter och vi som vårdar dem lära oss mycket och 
förbättra våra relationer och berika vårt nuvarande 
samhälle. 

I utställningshallen fanns mer än 40 utställare som 
visade det senaste inom teknologi och utrustning 
för våra patienter. Här fanns mycket att titta på 
och många kunniga personer att diskutera med. 
Många av företagen hade också organiserat egna 
föreläsningar.

Konferensen fortsatte att under tre dagar erbjuda 
många intressanta föreläsningar med olika innehåll. 
Fem parallella sessioner pågick samtidigt och det var 
ibland svårt att välja rätt. Det är givetvis omöjligt att 

försöka täcka de olika föreläsningarna här, jag kan 
bara hoppas att ni som var iväg kommer att berätta 
för era kollegor era intryck och erfarenheter. Före-
läsningarna i de två stora salarna översattes till sju 
olika språk (dock inte till svenska). Som keymember 
ingick många olika arbetsuppgifter vilket begränsade 
mitt deltagande i föreläsningssalarna. 

Tidigt en morgon åkte jag tillsammans med 5 kol-
legor på studiebesök till Queen Elizabeth Hospital i 
Birmingham. Jag hoppas att få återkomma till detta 
studiebesök i nästa nummer av Dialäsen. 

På det skandinaviska språkforumet delades EDTNA/
ERCAs stipendium ut för bäst insända svenska 
abstrakt. Stipendiet var i år sponsrat av Dicamed 
(FRESENIUS) och överlämnades av Michael 
Hartman till Maria Elenståhl och Marie Lindelöf-
Wastesson från Linköping. De hade skrivit om ett av 
sina hjälpmedel ”fl ipovern” för att utbilda hem-HD 
patienter. Hur det på ett lätt sätt går till att starta 
och avsluta sin HD behandling oavsett bakgrund. 
En fi n poster fanns tillsammans med ”fl ipovern” att 
beskåda i poster-hallen.

Avslutningsföreläsning hölls av Janet Radcliffe-
Richards, docent i etik från England, som ofta 
förekommer både i radio och TV. Hon talade om 

”Ethics of Buying or Selling Kidneys”, och belyste 
”organhandlandet” på ett inte lätt men annorlunda 
vis. Är det fel att köpa en njure för att rädda ett liv? 
Är det fel att sälja en njure för att komma bort från 
fattigdom? Jag tänker inte ge mig in i en diskus-
sion, men jag är övertygad om att vi kommer att få 
höra mer om detta och Janet Radcliffe-Richards i 
framtiden.
 

Text av

Eva-Lena Nilsson, 
leg.sjuksköterska, dialys-
avdelningen i Trelleborg.
Keymember inom EDTNA/ERCA,
European Dialysis and Transplant 
Nurses Association/European 
Renal Care Association
Email. HF02463@stud.mah.se
Tel.0410-55595

EDTNA/ERCAs 32: a internationella konferens är avslutad, och 
som det verkar var den väldigt lyckad och uppskattad. Mötet 
hölls i Birmingham mellan den 20-23 september med temat 
”One Renal World - Many Cultures”. Vilken stad kunde vara lämp-
ligare än Birmingham med sin mångkulturella prägel? Nära 3000 
medlemmar från cirka 70 länder besökte konferensen. Många 
kom från icke-europeiska länder såsom Saudi-Arabien, Malay-
sia USA, Nya Zeeland för att nämna några. Från Sverige var 83 
medlemmar närvarande från olika sjukhus och orter, och även 
industrin representerades av ett högt antal svenska deltagare. 

EUROPEAN DIALYSIS AND TRANSPLANT NURSES ASSOCIATION

EUROPEAN RENAL CARE ASSOCIATION
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I samband med det årliga vårmötet för Svensk 
Nefrologsjuksköterskeförening, Ronneby 2003-

05-18, ordnades en nätverksträff för den relativt 
nya hemhemodialysgruppen.
Bloddialys i hemmet har ju funnits betydligt längre, 
men bara på några få ställen i Sverige. Det är först 
nu när tankar och idéer börjat utvecklats på fl era 
håll på våra dialysavdelningar, som behovet av ett 
nätverk har vuxit sig allt starkare. 

Det här mötet var det tredje i ordningen, och vi var 
ett 20-tal personer från olika håll från Lund i söder 
till Mora i norr. Vi konstaterade, att 14 av oss hade 
verksamhet igång och patienter med behandling 
hemma. Nio personer kom och lyssnade för att 
eventuellt starta med någon form av självdialys.
Mötet började med en kort presentation av hur långt 
utvecklingen av HHD/självdialys hade kommit på 
våra respektive kliniker. Det visade sig, att det var 
en febril aktivitet överallt, och att många planerade 
att börja.

Vi hade en del förslag till diskussionsämnen och 

mycket handlade om, hur vi ska strukturera vårt 
nätverk. En arbetsgrupp bildades, som ska träffas 
i höst och lägga upp riktlinjerna för hur nätverket 
ska utvecklas.

Under eftermiddagen föreläste Gunnar Fahlgren 
om den mänskliga faktorn. Gunnar har skrivit bok 
i ämnet och som före detta SAS-pilot har han valt 
en loop som sitt signum.
Denna loop gick som en röd tråd igenom hela före-
läsningen. Gunnar Fahlgren menade, att man skulle 
göra en mental loop och se världen från ett annat 
perspektiv. Sätt dig ner i en ”loopstol” i fem minuter 
och fundera!
Han kom vidare in på ämnet kommunikation. En hel 
del av det han sa, kunde vi översätta till en under-
visningssituation. Det är en mycket spännande del i 
vårt arbete att kunna förmedla kunskap på enklaste 
och bästa sätt.

Det är mycket givande att kunna samlas till dessa 
träffar, och vi ser alla fram emot nästa möte i samband 
SNSF ś möte i Malmö våren 2004.

Avskedsfesten hölls på Aston Villas fotbollsstadium 
och förblev en kväll för många att minnas med ett 
leende. Det var trots tröttheten oerhört svårt att sitta 
stilla när de olika banden drog loss. Stämningen var 
hög och jag är övertygad att många kontakter knöts 
både nationellt och internationellt.

Som keymember har jag den här gången sett 
konferensen från arrangörssidan. Det oerhörda 

arbete som ligger bakom att ordna en så här stor 
konferens är imponerande. Jag vill informera er om 
att två nya Special Interest Group (SIG) har bildats, 
en för ”Hypertension” och en för ”Anemia”. Sedan 
tidigare fi nns Special Interest Group för Nutrition, 
Technicians, Social Workers, Transplantation and 
Paediatric. SIG ger en bra möjlighet att diskutera 
och utbyta ideer med kollegor i hela Europa. Om 
ni är speciellt intresserade av någon av dessa kan ni 
ta kontakt med huvudkontoret. En av föreningens 

arbetsgrupper, Education Board, söker en person till 
sin grupp. Du behöver inte vara lärare men ha ett 
intresse för utbildning samt kunna skriva och tala 
engelska. Om du vill ha en mer omfattande arbets-
beskrivning kan du höra av dig till mig eller direkt 
till huvudkontoret.

Jag hoppas att ni alla som deltog i EDTNA/ERCA 
konferensen i Birmingham är nöjda. Ibland är det 
inte något nytt man fastnar för utan kanske något 
annorlunda, eller kanske helt enkelt något som blir 
bekräftat.

Avslutningsvis vill jag hälsa er välkomna till den 33:
e konferensen som kommer att hållas i Genevè den 
4-7 september 2004. Temat kommer att bli ”Build-
ing on the past Challenging the future”. Vad kan vi i 
Sverige bidra med? Hör gärna av er om ni har förslag 
eller funderingar.

Nätverk för hemhemodialys i Sverige

Text av 

Ylva Skogh & 
Susanne Nargell, 
sjuksköterskor på hem-
hemodialysavdelningen, 
Akademiska sjukhuset 
i Uppsala. 

NÄTVERKSTRÄFF
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Canadaresa gav många nya intryck och idéer till
hemhemodialysverksamheten i Linköping

Vi fi ck tips från Hemdialysen i Lund om två erfarna
hem-HD-sjuksköterskor i Toronto respektive 

London Ontario i Canada. Vi tog kontakt med dem
via e-post, och de inbjöd oss att komma. Med hjälp av
stipendiepengar kunde vi sedan genomföra resan i 
oktober 2002.
I Canada hade man hemhemodialysverksamhet på två 
sjukhus i Toronto, i London Ontario och i Alberta. 
I hela Canada fanns ca 120 hem-HD patienter; i 
Vancouver ca 12 patienter i ett pilot projekt

Först besökte vi Humber River Regional Hospital 
(HRRH) i Toronto. Här träffade vi sjuksköterskan 
Virginia Payumon, doktor Andreas Pieratto samt 
Michaelene Ouwendyk från Fresenius. I London på 
London Health Science Center fanns Rosemary Leitch, 
sjuksköterska och ansvarig läkare hette dr Lindsay.

Toronto hade tre miljoner invånare och fl era sjukhus 
med dialysbehandling. På HRRH fanns 530 njurpa-
tienter; 200 i HD, varav 56 var hem-HD-patienter 
och 180 PD patienter. De fl esta hemhemodialyspa-
tienterna hade nattbehandling. Man startade 1995, 
och patienterna dialyserade sex till sju nätter i veckan. 
De första fyra åren av projektet dialyserade alla nattpa-
tienter via central dialyskateter (CDK), men successivt 
bytte man över till AV- fi stel eller graft. Längden på 
nattdialysen berodde på patientens sömnbehov och 
varierade mellan fem –tolv timmar, dock vanligast 
åtta timmar.
De fl esta patienter var monitorerade, vilket innebar, 
att dialysmaskinen var uppkopplad via telefon eller 
Internet till en dator på sjukhuset, och där kunde 
man bevaka eventuella larm. Denna övervakning 
var framförallt en säkerhetsaspekt för de patienter 
som hade svårt att vakna vid larm på maskinen. Den 
som övervakade datorn på sjukhuset behövde inte ha 
någon sjukvårdsutbildning, utan dennes uppgift var 
att ringa upp patienten om larmet inte blev åtgärdat 
inom en viss tid.

Varför var nattliga hemhemodialyser (NHHD) bättre ?
Dialyserna var långa och det gav en hög reningsgrad. 
Doktor Pierattos undersökningar visade, att nattliga 

dialyser gav hög dialyskvalitet; urea-clearance blev i 
stort sätt som vid normal njurfunktion och bortta-
gandet av fosfat var mycket bättre vid långa dialyser. 
Dessutom slutade patienterna att ta kalciumtabletter 
och fi ck istället äta mer fosfatrik kost. Blodvärdena 
stabiliserades inom ett halvår till ett år och EPO 
doserna reducerades kraftigt; ca 30 % var helt utan 
EPO. Blodtryckskontrollen var utmärkt, och många 
patienter behövde inte ta några blodtrycksmediciner. 
En annan fördel med de nattliga dialyserna var, att 
benkramperna ofta försvann liksom problemen med 
blodtrycksfall. 

Vid mätningar av livskvaliteten rapporterade 
patienterna, att de hade mer energi, bättre aptit, 
bättre kondition och att klådan minskade. Även 
den sexuella funktionen förbättrades för både män 
och kvinnor, och vissa kvinnliga patienter fi ck sin 
mens tillbaka. I det sociala umgänget kunde man 
inte märka att patienterna var i dialys. Kost- och 
vätskerestriktionerna var få, och de fl esta patienter 
hade återvänt till arbetet.

Stickteknik
Man använde button-hole teknik (sticker alltså alltid 
i samma hål) med en speciell nål med trubbig spets, 
men först hade man stuckit upp en stickkanal med 
en vanlig nål. Ett av de viktigaste momenten i trä-
ningen var säkerheten angående tejpning av nålar för 
att förhindra blodläckage, och säkring av skarvarna 
på vattenslangen för att undvika vattenläckage.
Träning 
Patienterna tränades på sjukhuset under fem veckor på 
dagtid tre dagar per vecka i teori under dialysbehand-
lingen. Sedan dialyserade de sig tre nätter i rad på

Text av 

Marie Lindelöf-
Wastesson och 

Marie Elenstål, 
sjuksköterskor på 
HemHD-enheten, Linköpings 
Universitetssjukhus.

Under nästan två år arbetade vi med att starta 
en verksamhet för hemhemodialys (HHD) i Lin-
köping för att kunna erbjuda våra patienter blod-
dialys hemma med korta dagliga dialyser. Men vi 
ville ta ett ytterligare steg och utveckla verksam-
heten till att även omfatta hemhemodialys nattetid.

Marie Lindelöf- Wastesson och Marie Elenstål.
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kliniken innan hemgång. Genomsnittstiden för trä-
ningen låg på ca åtta veckor. De var sex sjuksköterskor 
som tränade patienterna, och de roterade mellan PD- 
och HHD-verksamheten. Väl hemma dialyserade sig
patienterna i stort sett varje natt; blodfl ödena låg 
mellan 100-200 ml/minut och dialysatfl öde på 300 
ml/min. Filtrena som används var högpermeabla. 

Samtal med patienter
Vi träffade många olika patienter allt ifrån unga kvin-
nor till äldre män. Det vi blev mest förvånade över, var
deras klara blick och friska hudfärg. Alla patienter var 
mycket vänliga och berättade gärna om sina olika be-
handlingar och hur de hade mått i olika behandlings-
former. Att de mådde mycket bra i NHHD var det ing-
en tvekan om; en patient jämförde denna behandling
med att vara transplanterad. De tyckte även att trött-
heten som alltid fi nns efter en konventionell hemodia-
lysbehandling var helt borta. De hade svårt att tänka 
sig någon annan behandlingsform.

I de fl esta fall i Canada var det de anhöriga som hjälpte
till med behandlingen. Det var en självklarhet för en
make/maka att hjälpa sin närmaste. Vi träffade bl.a
en äldre man vars dotter hjälpte honom. Det verkar
fi nnas en annan inställning till anhörighjälp i Canada
än den vi har i Sverige.

London Health Sciences Center London Ontario
London var en stad med drygt 300 000 invånare och 
tre sjukhus med dialysbehandling. De hade ca 550 
dialyspatienter, och av dessa var 100 PD-patienter 
och ca.20 HHD patienter.
Nattdialyspatienterna fi ck tre nattbehandlingar på 
träningscentret innan de skickades hem.
Den ansvariga sjuksköterskan Rose Leitch gjorde ett 
hembesök och kontrollerade att de hade allt material 
hemma före hemgången likaså att det fanns telefon 
och fi cklampa lättåtkomligt.
Däremot var hon inte med vid första dialysen hemma. 
Patienternas ålder var mycket varierande, äldste pa-
tient var 70 år. 
Rose var en mycket entusiastisk sjuksköterska och vi 
fi ck många tips och idéer hur man kunde framkalla 
olika typer av larm mm för att träna patienten på 
ett realistiskt sett.
Bland annat färgade hon koksaltet med röd karamell-
färg, hällde mjölk i dialysatet för att frambringa blod-
läckagelarm och tillsatte lite tvål som injektion för att
få luftvaktslarm.
När patienten lärde sig sticka använde hon en gummi-
arm med en konstgjord fi stel.

Ansvarige läkaren doktor Lindsey hade tillsammans 
med Rose Leitch startat en jämförelsestudie där ca 20
patienter ingick. Studien gick ut på att jämföra korta 
dagliga dialyser med långa nattdialyser, och hans resul-
tat visade att patienterna i stort sätt mådde lika bra. 
Vilken behandlingsform man ska välja beror då istället
på andra levnadsvillkor, och vad som passar bäst för 
varje patient

Sammanfattning
Sammanfattningsvis är vi otroligt nöjda med vår resa.
Vi lärde oss mycket, fi ck många nya intryck och idéer 
som vi självklart vill testa och genomföra på våra egna
patienter.
Det mest bestående intrycket var hur bra patienterna 
mådde och vilken fantastisk livskvalitet de hade. 

Medicin- och rehabiliteringskliniken
söker

Sjuksköterskor till 
Dialysmottagningen Ref nr 1511DL
Tillsvidareanställning och långtidsvikariat med tillträde efter överenskommelse, heltid

Behandling och rådgivning av patienter som har njursvikt i olika stadier. 
Vi står i startgroparna för nybyggnation och verksamhetsutveckling. 

Vill Du vara med?

Dina arbetsuppgifter
Hemodialysbehandling, som är en tekniskt avancerad och livsuppehållande 
behandling. Omvårdnadsansvar för 2-3 patienter. Egna ansvarsområden.

Vi erbjuder Dig
Verksamhet som präglas av positiv anda, gott samarbete och ett öppet klimat.
Specialistkompetens som börjar med 8 veckors introduktion och byggs på med 
teoretiska kurser. Friskvård på betald arbetstid. Önskeschema

Vi vill att Du har
God samarbetsförmåga
Initiativförmåga och är flexibel
Intresse för teknisk avancerad vård
En positiv syn på utveckling
Dialyserfarenhet är meriterande

Upplysningar: T f avd chef Helena Allgulander tfn 0498-26 8134, 
epost: helena.allgulander@hsf.gotland.se, 
Facklig företrädare Gitty Janrik,tel 0498-268116, 
epost: gitty.janrik@hsf.gotland.se

Välkommen med Din ansökan, märkt med ref nr, senast den 15 december 2003
till Gotlands kommun, Personalenheten, 621 81 Visby. 

Besök gärna vår hemsida - www.gotland.se
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Hyperparathyreoidism
Ett förmöte angående sekundär hyperparathyreoidism 
tog upp pathogenes och indikationer för terapi samt 
betydelsen av behandling av hyperfosfatemi. Även nya 
vitamin D-analoger och ”calcimimetics” berördes i 
detta förmöte. Under senare år har riskerna med höga 
fosfatnivåer i blod kunnat säkerställas i ett fl ertal 
undersökningar. Bland annat berördes vikten av att 
minska fosfat i dieten för att på så sätt kunna minska 
utsöndringen av parathormon (PTH) och därigenom 
påverka dess negativa effekter på skelettet. Förutom 
den rent kirurgiska behandlingen av hyperparathyre-
oidism har på senare år även rapporterats perkutana 
etanolinjektioner mot parathyreoideakörtlar. Huru-
vida denna terapi kommer att få större spridning får 
kommande studier visa. 

Dr Block från USA föreläste om riskerna med hy-
perfosfatemi. Ett fl ertal studier har visat att för höga 
fosfatnivåer i blodet leder till ökad mortalitet hos 
njursjuka patienter. Däremot fi nns det ännu inga 
studier som visat att sänkning av hyperfosfatemi 
minskar mortalitet, även om detta är sannolikt. Även 
calciumfosfat-produkten korrelerar till överlevnad. 
Det fi nns inga studier som visar att PTH-nivåerna 
korrelerar till överlevnad hos njursjuka patienter. Det 
betonades att serumnivåerna av fosfat har större be-
tydelse för behandlingen av njursjuka patienter än 
nivåerna av PTH. Av stor betydelse är kostrådgivning 
till njursjuka patienter. Högt proteinintag leder till 
ökade fosfatnivåer i blodet vilket i sin tur kan leda 
till ökad dödlighet. De på senare tid så populära 
calciuminnehållande fosfatbindarna har inneburit att 
calciumabsorbtionen ökat och att calciumnivån stigit 
i kroppen. Detta har lett till kalk-fosfat-utfällningar 
och att kroppen ”förkalkats”. Dr Block varnade för 
alltför frikostig förskrivning av calciuminnehållande 
fosfatbindare. Förkalkningarna kan bland annat 
drabba kranskärlen i hjärtat. Redan efter 2 år i dia-
lysbehandling har förkalkning i hjärtats kranskärl 
ökat från 40% till 90% av patienterna. Vi kommer 

sannolikt att se nya trender 
vad det gäller behandling 
av hyperfosfatemi. På senare 
år har sevelamer (Renagel) 
börjat användas som kom-
plement till calciuminne-
hållande fosfatbindare. 
Fördelen med sevelamer är 
att calciumnivåerna i blo-
det inte stiger. Sevelamer 
ger även en sänkning av LDL-kolesterol och CRP. 
Detta kan ha betydelse för skydd mot utvecklande 
av hjärt-kärl-sjukdomar. Nackdelen med sevelamer 
är den högre kostnaden. 

Flera läkemedelsföretag har tagit fram D-vitamin-
analoger och så kallade ”calcimimetics”. Bland de 
nya D-vitamin-analogerna kan nämnas Zemplar. 
Vi behöver dock vänta på övertygande studier kring 
Zemplars eventuella fördelar. ”Calcimimetics” ökar 
affi niteten för calcium till receptorer och kan på detta 
sätt ge en sänkning av PTH. Dessa preparat kan i 
framtiden komma att få en betydelse för behandling 
av hyperparathyreoidism. 

Predialytisk vård
Dr Tielman Drueke från Paris höll en föreläsning kring 
omhändertagandet av kroniskt njursjuka patienter. I 
takt med att antalet dialyspatienter världen över ökar, 
har intresset för den predialytiska vården stigit. Det 
är onekligen så, att de största insatserna i framtiden 
måste sättas in inom den predialytiska vården för 
att förhindra den kraftiga ökningstakten av antalet 
patienter i dialys och behov av transplantation. Både 
i USA och Europa pågår nu arbete för att identifi era 
kroniskt njursjuka patienter i ett tidigt skede och 
för att kunna inrikta förebyggande behandling av 
dessa. För att upptäcka dessa patienter är proteinuri 
och mätning av GFR viktiga parametrar. Förutom 
snabbstickor i urin rekommenderas kvoten protein i 

Nordiska Njurdagar, Biennial Meeting of the 
Scandinavian Society of Nephrology

Referat om 
Nordiska Njurdagar av 

Anders Christensson,  
Docent och överläkare, 
Kliniken för njurmedicin 
och transplantation, 
Universitetssjukhuset MAS, 
Malmö. 

Nordiska njurdagar anordnades denna gång av Island, under led-
ning av president Pall Asmundsson, den 10 – 13 september 2003 
i Reykjavik. 280 delegater från de nordiska länderna slöt upp till 
mötet. Mötet höll hög klass och presenterade en stor bredd av 
olika kliniska frågeställningar inom nefrologin. Likaså bjöd det 
sociala programmet på en mängd olika isländska specialiteter 
och avslutades med besök vid varma källor.

Anders Christensson  
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förhållande till krea-
tinin för att kvanti-
f iera proteinut-
söndringen. Utifrån 
GFR-mätningar 
har amerikanska 
läkaresällskapet
delat in kronisk 
njursjukdom i fem 
grupper. 
Grupp 1: är patienter
med GFR mer än
90 ml/min, Grupp 
2: 60 – 90 ml/min, 
Grupp 3: 30 – 60 
ml/min, Grupp 4: 
15 – 30 ml/min, 
Grupp 5: mindre 
än 15 ml/minut i 
GFR.
Förutom dessa 
grupper förelig-
ger ökad risk att 
utveckla njursjuk-
dom vid bl.a. hög 
ålder, diabetes mel-

litus och hypertoni. Behandling och förebyggande 
åtgärder skall inriktas på bättre blodtryckskontroll, 
minskning av proteinuri, rökstopp och behandling 
av blodlipider. Vid val av blodtrycksmediciner har 
ACE-hämmare och A-II-receptorblockerare fått en 
framträdande roll, inte bara vid diabetesnefropathi. 
Ett fl ertal studier har nu kunnat visa betydelsen av 
dessa blodtryckspreparat vid exempelvis IgA-nefro-
pathi och andra glomerulonefriter. 

Frekvent dialys
Dr Pierratos från Kanada var inbjuden gästföreläsare 
för att tala om frekventa dialysbehandlingar. Både 
daglig hemodialys och nattlig dialys berördes. Ett 
fl ertal studier har visat att en patients blodtrycks-
kontroll, välbefi nnande och hyperfosfatemi avsevärt 
förbättras vid dessa behandlingsformer. Värt att 
tänka på är att nattlig dialys kan drivas med låga 
blodfl öden och därigenom även med användande av 
single-needle-teknik. Eftersom fosfateliminationen 
ökar vid dessa behandlingstyper behöver man fosfat i 
dialyslösningen, vidare en något högre kalkhalt samt 
en något lägre bikarbonathalt. Dr Pierratos omtalade 
även den förbättrade sömnen hos njursjuka patienter 
vid behandling med nattlig hemodialys, bland annat 

minskar risken för sömnapné. En invändning mot 
frekventa dialyser har varit de ekonomiska aspek-
terna. Från Kanada kunde man dock visa att både 
nattlig hemodialys och daglig hemodialys kan leda 
till besparingar av den totala sjukvårdskonsumtionen. 
Dessa beräkningar är dock svåra att direkt överföra 
till svenska förhållanden. På senare tid har även kort 
daglig hemodiafi ltration påbörjats i Kanada. 

IgA-nefropathi
Tre föreläsningar berörde IgA-nefropathi. Denna 
sjukdom är en av de vanligaste formerna av glomeru-
lonefrit i världen och har gäckat nefrologer i många 
år, eftersom någon säker behandling inte funnits. 
Histologiskt fi nns ingen enhetlighet utan den mik-
roskopiska bilden kan variera. Dock är förekomst av 
IgA i immunfl uoroscensbilden ett vanligt förekom-
mande tecken. Denna sjukdom ger ofta symptom i 
form av hematuri i samband med infektioner. Det 
fi nns dock IgA-nefropathi som inte ger upphov till 
hematuri och denna form har sämre prognos. För-
utom primära former ser man familjära former och 
IgA-nefropathi som är relaterad till leversjukdom 
och HIV. Orsaken till IgA-nefrit är inte känd. Det 
har spekulerats kring infektioner, att dessa skulle 
bilda IgA som sedan går i komplex för att deponeras 
i mesangiet i njurarna. Flera studier av steroider och 
immunosuppressiva läkemedel har inte visat några 
signifi kant klara förbättringar. Inte heller en studie 
med tonsillectomi har visat helt klarlagda effekter. 
Dock har en nyligen publicerad studie visat viss ef-
fekt av kortikosteroider och cyklofosfamid hos en 
subgrupp av patienter med IgA-nefropathi. 
Under senare år har omega III fettsyror diskuterats. 
Det har genomförts fyra studier som presenterades. 
Två av dessa har visat positiva effekter men de två 
större studierna har inte visat någon effekt utav omega 
III-fettsyror. Det pågår för närvarande nya studier 
av denna terapi. Den enda hittills klart påvisade 
positiva effekten har framkommit vid behandling 
med ACE-hämmare. 

Glomerulus permeabilitet
Karl Tryggvason, född på Island, föreläste kring 
molekylära aspekter på permeabilitet i glomerulus. 
Vetenskapsmän har under många år framlagt olika 
teorier om var barriären för makromolekyler fi nns 
i njuren. Två vanliga förslag är basalmembranet i 
glomerules alternativt fotutskotten från podocy-
terna i det tubulära rummet. Avancerade försök 
av dr Tryggvasons grupp har visat att den senare 

Foto: Gunnar Malmström
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barriären sannolikt står för det 
största hindret för molekylers 
transport från plasma till urin. 
Basalmembranet ses därför ofta 
som ett pre-fi lter till barriären i 
epitelet. 

Njursten
En intressant och givande före-
läsning om njursten hölls av dr 
Goldfarb. Insjuknandet i njursten 
har ökat i västvärlden med drygt 
30 % från 80-talet till idag. Ök-
ningen har gällt både män och 
kvinnor. Orsaken till den ökade 
förekomsten av njursten ses i 
förändrad kost och ökad vikt. 
Det ska dock påpekas att ökat 
Kalciumintag inte ökar risken 
för njursten utan snarare minskar 
den. Kalcium har nämligen som 
effekt att binda oxalat i tarmen 
och därigenom minska oxalatupptaget till kroppen. 
På detta sätt kan bildning av Kalciumoxalatstenar 
förhindras. 

Transplantation – återkomst av grundsjukdom
En vanlig orsak till att njurtransplantatet sviktar, 
är att grundsjukdomen återkommer. Det är sedan 
tidigare känt att FSGS (fokal segmentell glomeru-
loscleros) återkommer i njurtransplantat. Sannolikt 
fi nns en cirkulerande plasmafaktor hos recipienten 
som kan överföras till transplantatet och göra att 
grundsjukdomen återkommer. Det har visats att 
plasmaferes i samband med  transplantationen kan 
öka graftöverlevnaden. Andra sjukdomar som kan 
återkomma i transplantatet är membranoprolifera-
tiv glomerulonefrit, membranös glomerulonefrit och 
IgA-nefropathi. 

Dialys på intensivvårdsavdelningar
Dialys på intensivvårdsavdelningar berördes den sista 
dagen på kongressen. Intensivvårdspatienter med 
njursvikt uppvisar mycket hög mortalitet (50-80%). 
En viktig frågeställning är när dialysbehandling skall 
inledas. Sannolikt är traditionella indikationer inte 
applicerbara för kri tiskt sjuka patienter med mul-
tiorgansvikt. Det fi nns inga data från studier som 
stödjer tidig dialysstart. Värt att beakta är att dialys 
kan medföra förlängd tid för återhämtning efter njur-
svikt till följd av hypotensiva episoder och problem 

med bioinkompatibilitet under dialysbehandlingen. 
Ett viktigt skäl att starta dialysbehandlingen tidigt är 
att kunna avlägsna överskott av vätska hos svårt sjuka 
intensivvårdspatienter. Detta medför även möjlighet 
till förbättrad nutrition. På senare år har även förlängd 
daglig hemodialys provats. Kontinuerlig terapi leder 
till bättre hemodynamisk stabilitet och effektivare 
vätskedragning. Vid analys av dialysat har ett fl ertal 
cytokiner kunnat detekteras. De kan även absorberas 
till membraner. Betydelsen av att avlägsna cytokiner 
hos svårt sjuka patienter, exempelvis sepsis-patien-
ter, är dock fortfarande oklart. Någon förbättring 
av patientens tillstånd har inte kunnat demonstreras 
i större studier. 
Man antar att en ökad dialysdos är av stor betydelse för 
svårt sjuka patienter med multiorgansvikt till följd av 
ökad katabolism. I den hittills största undersökningen 
av Ronco, presenterad år 2000, av 450 patienter inom 
intensivvården jämfördes patienter behandlade med 
ren konvektiv behandling. De grupper som hade högst 
fi ltrationsvolym hade bättre överlevnad. En vanlig 
trend både i USA och i Västeuropa är att dialysbe-
handling på intensivvårdsavdelningar allt mera tagits 
över av intensivvårdsläkare. Det är dock fortfarande 
av stor betydelse att nefrologer är involverade i vården 
av dessa patienter inom intensivvården även i framti-
den, dels för optimera dialysbehandlingen men även 
för att ställa indikation för start av dialys och driva 
diagnostik av njursjukdomar. 

   Foto: Gunnar Malmström
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Dialäsens Chefsdagar i Stockholm 2003
Text av 

Ulla Winge

Sextiotre sjuksköterskor deltog i utbildnings-
dagarna geografi skt spridda över hela landet, 

från Sunderby sjukhus i norr till Trelleborg i söder. 
Elisabeth Fransson, ordförande i SNSF hälsade väl-
kommen och talade några ord om föreningen som 
nu har 650 medlemmar. En mycket bra siffra kan 
man tycka, om man betänker, att det fi nns cirka 
1000 sjuksköterskor totalt i Sverige som arbetar med 
nefrologisk sjukvård. Elisabeth tog också upp proble-
met med begränsade resurser i vården. Vi måste in-

volvera våra patienter mera i den egna
vården, och göra dem mera aktiva.
 
Mellanchefens svåra ställning
Den första huvudtalaren i program-
met var Angeles Bermudez Svankvist, 
vd för Folktandvården i Stockholms
län och 1999 utsedd till ”Årets Chef”.
Hon hade valt titeln på sin bok 
”Management by love”, som rubrik på
sitt anförande. Den andra talaren var 
Kerstin Rahm-Sjögren, socionom
med lång erfarenhet av handledning 
och konfl ikthantering i både privat 
och offentlig verksamhet. Även hon 
använde titeln på sin och makens 
bok, som ett tema för sin diskussion, 

nämligen ”Att vara chef och sjuksköterska, mellan-
chefens svåra ställning” När man lyssnade på de båda 
talarna, fi ck man först intrycket av, att de var väldigt 
olika, men granskade man innehållet i deras fram-
föranden i efterhand, fanns fl era beröringspunkter. 
Här följer några gemensamma teman.

Utvecklingen
Kerstin Rahm-Sjögren gjorde en historisk tillbaka-
blick av utvecklingen inom arbetslivet. Förr, utan att 
precisera exakt tidpunkt, var grundförutsättningen 
framför allt överlevnad, att producera mat och klä-
der. Arbetets innehåll var förutbestämt och hur det 
skulle utföras var självklart. Det var industrin som 
gav materiellt välstånd genom att producera prylar. 
Pengar var resurserna och arbetaren var lika lydig som
utbytbar. Chefen var den som visste och kunde ”allt”.

Sedan kom kunskapssamhället och efterhand också 

en stor förändring i vår inställning till arbete. Nu är 
inte arbetet så statiskt, och det betyder, att vi måste 
klara av förändringar av arbetsuppgifter och yrkes-
roller på ett helt annat sätt än tidigare. Arbetsgivaren 
vill hellre ha ett aktivt medarbetarskap än lydiga 
arbetare. Chefen vet inte längre mest och behöver 
inte heller göra det. Han ska istället få andra att 
växa. Men föreläsaren menade dock, att den lydige 
arbetaren i oss inte försvinner så lätt.

Angeles Bermudez Svankvist i sin tur pekade på, hur 
gränserna har vidgats och givit oss nya impulser. Vi 
reser mera än förut och har ett mera globalt tän-
kande. Dagens ungdomar har en helt annan syn på 
arbete än tidigare generationer och därmed andra 
krav. För henne är mångfald på arbetsplatsen en 
självklarhet. Vi måste släppa in olika människor, 
som bättre speglar den förändrade värld vi lever i. 

Hur ska då Chefen vara?
Våga tänka om, säger Bermudez- Svankvist, släng allt
gammalt i papperskorgen, om det behövs, och börja 
om på nytt. Du ska vara dig själv, det är det roligast 
i hela ledarskapet. Du måste kunna acceptera, att du
kan det du kan, inte det andra kan. Kärlek till med-
arbetarna är hos B S detsamma som nyfi kenhet på 
människorna och livet. Arbetsplatsen är ju en speg-
ling av det verkliga livet, och där händer ständigt 
något i människornas liv. En chef måste kunna lyfta 
medarbetarna så att de gör ett bra jobb, för det är 
ändå en engagerad personal som är nyckeln till all 
framgång.
Hon sätter två ledarstilar mot varandra. Hos den 
första präglas chefen av ord som: kontroll, likgiltig-
het, ordergivning och reaktivitet. Den andra repre-
senteras av: ambition, samverkan, kreativitet och 
kommunikation.

Även Rahm-Sjögren betonar, att förutsättningen för 
ett gott ledarskap är en hög grad av självkännedom. 
Man ska använda sina styrkor och försöka jobba med 
sina svagheter. Chefen måste se till, att själv må bra, 
annars är det lätt, att en medarbetare som spelar på 
chefens känslor får för mycket makt över sin chef. 
R-S tycker, att man öppet kan deklarera vilket ledar-
skap man står för, vad man vill som chef, hur man ser 

För andra gången inbjöd tidningen Dialäsen tillsammans med SNSF (Svensk 
Nefrolog- sjuksköterskeförening) till utbildningsdagar för chefer inom njurmedicin. 
Målgruppen var Sjuksköterskor med chefsansvar inom njurmedicin i Sverige med 
medlemskap i SNSF.

Kerstin Rahm-Sjögren är medförfattare till boken 
”Att vara chef och sjuksköterska, mellanchefens svåra ställning”
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Tina Olinggård , chef för Dialysavdelningen och CAPD-
mottagningen i Mora, ämne var ”Den goda arbetsplatsen” 

på sig själv och sitt arbete. För henne är kommunika-
tion ett nyckelord i ledarskapet. Hon beskriver olika 
sätt att kommunicera och säger samtidigt, att olika 
konfl ikter kräver olika förhållningssätt
Det bästa sättet är den raka kommunikationen, men 
det är också det svåraste. Där säger två människor, 

”Jag är OK! Du är OK!” Man lyssnar här och nu.

Personliga förutsättningar för att bli en bra ledare kan 
sammanfattas på följande vis:
Hon/han ska
 •  ha en hög grad av självkännedom
 •  ha god kommunikationsförmåga
 •  kunna säja ja, men också nej
 •  kunna hantera både framgång och misstag
 •  kunna hantera konfl ikter

Exempel på vad ledarskap kan betyda i praktiken, 
fi ck vi dels genom att följa starten av hemodialysen i 
Karlskoga och dels med hjälp av ”H-märkt” i Mora, 
eller hur man mäter hälsan på arbetsplatsen.

Ledarskap i en ny verksamhet
Dialysplatserna räckte inte till i Karlstad och därför 
beslöt man att starta en ny avdelning i Karlskoga. 
Lena Adolfsson, tidigare MAS i kommunen, fi ck 
uppdraget att leda den nya avdelningen. Hon bör-
jade med att vid fl era tillfällen samtala med den nya 
personalen för att höra om deras förväntningar inför 
den nya avdelningen. Ingen av sjuksköterskorna hade 
erfarenhet av dialysvård, däremot lång vårderfaren-
het av annat slag. De sökte sig nu bort ifrån något 
för att delta i detta unika, att bygga upp en helt ny 
arbetsplats från grunden.

Under hösten 2001 började man sin upplärning i 
Örebro och dit åkte man gemensamt. Flera sjuk-
sköterskor läste också Njurmedicin 10 poäng. Snart 
fanns en stark känsla av entusiasm och gemenskap 
i gruppen.

Lenas mål var, att skapa en attraktiv arbetsplats med 
stort personalengagemang. Från öppenvården var 
hon van att arbeta med kvalitetssäkring, och det 
dröjde inte länge förrän avdelningen var igång med 
att skapa ett eget kvalitetssystem. 
För att få en god anda på dialysavdelningen för både
personal och patienter använde man Lasarettets 
framgångsfaktorer:
 •  Kundsamverkan
 •  Ledningens engagemang
 •  Ständiga förbättringar och faktabaserade beslut
 •  Allas delaktighet och utveckling

 •  Balans
Det betyder att man bjöd 
in Riksförbundet för njur-
sjuka RNj, ordnade anhörig-
träffar, hade primär- och se-
kundärsjuksköterska och lät pa-
tienterna träffa en njurspecialist 
under dialyserna bland annat.
Genom det stora engagemanget
från alla berörda lyckdes perso-
nalen med Lena i spetsen komma 
igång med verksamheten från 
noll till full verksamhet på 
10 månader. Vilket var så anmärk-
ningsvärt att de fi ck pris som
föregångsklinik.
 
Den goda arbetsplatsen

”Tillsammans är ett nyckelord” 
säger Tina Olinggård, chef för 
Dialysavdelningen och CAPD-mottagningen i Mora. 
Det hon menar är, att vill man påverka sin arbets-
miljö, så måste man göra det tillsammans.
Vid många tillfällen har njursjukvården i Mora pre-
senterat sitt intresse för utveckling och förändring. 
Därför fanns säkert just där en beredskap för att 
pröva nya grepp för att förbättra den totala arbetsmil-
jön. I mätverktyget ”H-märkt” fi ck man inspiration 
att på ett systematiskt sätt få personalen delaktig i 
att förbättra arbetsmiljön. 

”H-märkt” är i korthet ett mätinstrument som på 
arbetsplatserna stimulerar bättre hälsa och kompe-
tensutveckling. Arbetsglädje och lönsamhet ökar och 
sjukfrånvaron minskar; allt enligt upphovsmännen. 
Hur den praktiska tillämpningen fungerar kan man 
se i Vårdfacket Nr. 2-3, 2003, där det fi nns en re-
portage om Tina och hennes medarbetare.
Ska man skapa något tillsammans så krävs vissa 
förutsättningar och insikter enligt Tina:
1. Ett gemensamt ”TÄNK”. Vårdideologi, syfte och 
framgångsfaktorer, som man arbetat fram tillsam-
mans, och kommit överens om.
2. Ett gemensamt uppdrag, gemensamma mål. ”Vi 
är ett arbetslag som tillsammans ska åt det här hållet 
och vi behöver varandra för att nå målet”.
3. Vi har inga andra arbetskamrater än de här, och 
det skulle inte bli bättre med några andra heller, för 
vi har + och – med oss och våra olikheter är ofta det 
som driver oss framåt. Det skapas diskussion och 
ifrågasättanden som är nyttiga för utvecklingen på 
arbetsplatsen. Högt i tak!           

-Sponsorer för 
Dialäsens 

Chefsdagar 2003:
Baxter Medical AB, 

Janssen-Cilag & 
Leo Pharma AB

fortsättning sid 42
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IDÉER OCH VERKLIGHET INOM NJURMEDICIN

Några punkter ur programmet:
• När bör vi undvika att starta dialys?
• Hur kan blodtrycksbehandling förebygga njurskada vid diabetes?
• Diagnostik vid misstanke om njurartärstenos
• Nyheter från ”transplantationsvärlden”
• PD-patienter och sömn, presentation av en studie
• Uppbyggnad av en ny självdialysenhet
• Fria föredrag

Läkare, sjuksköterskor och övrig personal!
Tag tillfället i akt att berätta om Ditt forskningsprojekt, en intressant studie eller 
Ditt specialintresse inom området njurmedicin.
Skicka in Ditt abstract senast den 1 februari 2004 till:
Klinikchef Anders Fernström, Njurmedicinska kliniken,
Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping
E-post: anders.fernstrom@lio.se

För ytterligare information kontakta Annika Eriksson,
Njurmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset,
581 85 Linköping. Tel : 013-22 18 14, 22 28 55
E-post: annika.eriksson@lio.se
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4. Ni har ingen annan chef än mig just nu, och det 
får ni stå ut med trots mina fel och brister, men jag 
vill ha en dialog. Kom, säg till mig, berätta få får vi 
resonera om saken
5. De här resurserna har vi. Hur nyttjar vi dem på 
bästa sätt för att nå målet?
Den stora poängen med H-märkt, tycker Tina, är 
att man mäter en gång i kvartalet och att de mät-
ningarna då leder till en dialog om arbetsmiljön fyra 

gånger per år. Chef och medarbetarna konfererar och 
alla blir delaktiga i att föröka hitta lösningar på de 
problem som identifi eras. Metoden är ”rätt i tiden” 
i dataåldern, men ändå inte svår att använda.

Boka redan nu! 
Dialäsens Chefsdagar 

preliminärt den 6-7/10 2004.




