
DIALÄSEN 4.2006 1

HJÄRTINFARKT: 

Även måttligt 
nedsatt njurfunktion 
en riskfaktor

NR. 3.2006. 35 KRONORNR. 4.2006. 35 KRONOR

KOST VID NJURSVIKT

NYFIKEN PÅ 
TRANSPLANTATIONS-

MEDICINARE 
GUNNELA NORDÉN

VAD ÄR FABRY´S SJUKDOM?

KOST VID NJURSVIKT

NYFIKEN PÅ 
TRANSPLANTATIONS-

MEDICINARE 
GUNNELA NORDÉN

VAD ÄR FABRY´S SJUKDOM?

TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM 
TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN

TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM 
TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN



DIALÄSEN 4.2006 3

Omslagsbild: 
TONY CRADDOCK / SCIENCE PHOTO LIBRARY / IBL

INNEHÅLL

 

DIALÄSEN 4.2006

1

HJÄRTINFARKT: 

Även måttligt 
nedsatt njurfunktion 
en riskfaktor

NR. 3.2006. 35 KRONORNR. 4.2006. 35 KRONOR

KOST VID NJURSVIKT

NYFIKEN PÅ 

TRANSPLANTATIONS-
MEDICINARE 

GUNNELA NORDÉN

VAD ÄR FABRY´S SJUKDOM?

KOST VID NJURSVIKT

NYFIKEN PÅ 

TRANSPLANTATIONS-
MEDICINARE 

GUNNELA NORDÉN

VAD ÄR FABRY´S SJUKDOM?

TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM 

TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDENTIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM 

TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN

Tidningen för personal inom transplantation & njursjukvård i Norden samarbe-
tar med Svensk Nefrologsjuksköterskeförening, Svensk Njurmedicinsk Fören-
ing, Svensk Transplantationsförening, Svensk Förening för Medicinsk Teknik 
och Fysik-dialys samt Dietisternas Riksförbunds referensgrupp i njurmedicin.

Tidningen sänds till samtliga medlemmar i dessa föreningar. Även kurato-
rer, dietister samt farmaceuter inom njurmedicin tillsänds tidningen. Tidningen 
når också alla transplantation och njurmedicinska kliniker i Norden och denna 
utgåva av Dialäsen, 4/2006, sänds till alla norska nefrologer. Från och med 
2006 utkommer Dialäsen sex gånger per år med utgivningsveckor 6, 14, 22, 
36, 44 och 51 .

Upplaga: 3 300 exemplar (senaste TS kontroll 3 200 ex.)

Postadress: Tidningen Dialäsen, Getabocksvägen 4, 187 54 Täby, Sverige.
Tel/Fax: 08-510 515 00. 
E-post: info@dialasen.com
Hemsida: www.dialasen.com

Ansvarig utgivare: Pia Lundström, pia.dialasen@telia.com
Redaktionellt råd: Ulla Winge och Annette Lennerling
Grafi sk form: John Losciale, john@losciale.com
Redaktion: Ulla Winge, sren.w@telia.com
Annette Lennerling, annette.lennerling@vgregion.se
Anna-Lena Byström, anna-lena.byström@chello.se
Illustration: Anna Svanfeldt
Tryckeri: Trydells Tryckeri AB, Laholm
Annonsering: Se www.dialasen.com eller www.sverigestidskrifter.se 

Artikelförfattare och annonsör svarar för innehållet i publicerat material. Re-
daktionen förbehåller sig rätten att redigera insända bidrag, dock utan att för-
vanska innehållet i materialet. Insända bidrag kan publiceras anonymt, men re-
daktionen skall veta artikelförfattarens namn. All redaktionell text lagras elek-
troniskt för att kunna publiceras på Dialäsens hemsida www.dialasen.com
Författare som ej accepterar detta måste meddela förbehåll. I princip publice-
ras inte artiklar med sådant förbehåll. Tidningen Dialäsen ansvarar inte för in-
skickat obeställt material. 

Manusstopp för Dialäsen 5/2006 är den 11/9 med utgivning v 44. Ma-
nustopp för 6/2006 är den 9/10 med utgivning v 51 . Sänd din artikel skriven 
i Word 2000 till: pia.dialasen@telia.com. Komplettera gärna med fotografi er 
som sänds separat per post eller högupplösta digitala bilder med minst 300 
dpi. Mer information fi nner du på www.dialasen.com »författaranvisningar«.

ISSN: 1104-4616

Adressändring: Medlemmar i SNF, STF, SNSF och MTF-D kontaktar respek-
tive förening vid adressändring. Övriga kontaktar: info@dialasen.com

Prenumerationer: Gör din beställning genom e-post: info@dialasen.com 
Tel: 08-510 515 00. Kostnad för sex utgivningar år 2006 är 180 sek. Uppge 
om du tillhör någon av ovan nämnda föreningar så erhåller du tidningen ge-
nom din förening.

11  Nyfi ken på transplantationsmedicinare 
Gunnela Nordén 

16  Hjärtinfarkt: Även mycket 
måttlig nedsättning av 
njurarnas funktion är en 
viktig riskfaktor

22  Riktlinjer för kost vid njursvikt

26 Budkavlen i Helsingborg!

30 Nationella Njurkonferensen

34  Rigshospitalet i Køben-
havn: Stavgang for 
hæmodialysepatienter

37  Marie Nykvist: Ny ordförande i 
Svensk Nefrologsjuksköterskeförening

38 Ny dialysavdelning invigd i Strömstad

42  Utbildningsbesök 
i Albanien

46 Vad är Fabry’s sjukdom?

51 Njurmedicinskt Vårmöte i Stockholm

NUMMER 4.2006



LEDARE
PIA LUNDSTRÖM | ANSVARIG UTGIVARE

Finns resurserna på rätt plats? Har du resurserna på 
arbetsplatsen, i hemmet och i ditt eget inre? 

Nog är det värt att ställa sig frågan ibland. I ordet »re-
surser« tänker jag primärt på om energidepåer och arbets-
verktyg finns att tillgå. Har du till exempel engagemang-
et inför ditt arbete på sjukhusavdelningen? Innehar du 
arbetsglädjen? Finns där ett givande och tagande mellan 
dig och dina kollegor? Har ni tekniken och kunskapen? 
Och möjliggörs en utveckling inom din egen profession 
och … kommer lönechecken? 

Det sistnämnda behöver vi tack och lov sällan oroa oss 
för i de nordiska länderna, som i jämförelse med andra 
länder har goda ekonomiska möjligheter. Men i ett land 
som Albanien kan en utebliven lönecheck ibland vara 
en verklighet. Landet har goda resurser på arbetskraft, 
men de ekonomiska resurserna räcker inte till för att ge 
ofta mycket kunniga arbetstagare en dräglig lön. Sam-
hällstrukturen är både skev och stora orättvisor finns. 

ATT INNEHA RESURSER
Men - det pågår ett gemensamt projekt mellan Albaniens 
regering och SIDA. De ska bland annat tillsammans byg-
ga upp den medicintekniska verksamheten på sjukhusen 
i landet. Som en del i detta var Gunnar Malmström, medi-
cinteknisk ingenjör, en tid i Albanien och föreläste om di-
alys för studenter vid tekniska högskolan i Tirana. Längre 
fram i tidningen läser du om hans intryck av vistelsen.

Vid Nationella Njurkonferensen i våras återgav pro-
fessor Börje Haraldsson, Carl Magnus Stolt och den hu-
manistiska medicinens budskap, att sätta människan i fo-
kus och att dennas integritet och fria val ska respekteras. 
Hans tankar om mänsklig resursfördelning tar jag med 
mig här – nämligen att samhället behöver sjukvård för att vi 
som för tillfället är starkare ska kunna hjälpa dem som för till-
fället är svagare.  
 Pia Lundström

Nordiatrans styrelse och den lokala kongressarrangemangskommittén vill hälsa Alla hjärtligt välkomna till Finland 
och Helsingfors på Nordiatrans 35 års jubileumskongress den 9–10 mars 2007.

Kongressens tema är : 

Dåtid – Nutid – Framtid
Innehållet den första dagen kommer att spegla den historiska utvecklingen av vården av den njursjuka patienten 
och dialysvården ur ett 35-årigt perspektiv. Nordiatrans 35-åriga historik kommer att presenteras på kongressen.
Vi kommer också att få ta del av spännande visioner inför Framtiden. 

Kongressens andra dag kommer att bestå främst av medlemsföreläsningar och handlar traditionellt om Nutiden. 

Som medlem får Du gratis kongressavgift om Du håller en föreläsning eller deltar i posterutställningen. 
Det bästa sättet att försäkra sej om att få delta i kongressen är alltså att i god tid skicka in ett abstrakt for en  
föreläsning eller en poster! 
 www.nordiatrans.org
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❑  International Society for Peritoneal Dialysis, ISPD, 25–29  

augusti 2006, Hong Kong: www.ispd2006.org/

❑  International Göteborg Symposium on Renovascular Disease, 
31 augusti–1 september 2006, Göteborg, Sverige.

❑  35th EDTNA/ERCA Conference 8–11 september 2006, Madrid, 

Spanien. www.edtna-erca.org

❑  Prevention in Renal Disease, 15–16 september 2006, Toronto,  

Canada www.nephroprevention.com

❑  Dialäsens Chefsdagar 4–5 oktober 2006, Rånäs slott, Stockholm, 

Sverige. www.dialasen.com

❑  European Society for Pediatric Nephrology, ESPN, 7–10 oktober 

2006, Palermo, Italien.

❑ ISN Nexus, 12–15 oktober 2006, Köpenhamn, Danmark www.asso-

ciationhq.com/ISN/nexus/index2.html

❑  Njurmedicinskt Regionmöte, 24–25 oktober 2006, Karlstad,  

Sverige.

❑  American Society of Nephrology Renal Week 14–19 november, 

2006, San Diego, Kalifornien, USA.

❑  Rikstämman 2006, 29 november–1 december i Göteborg, Sverige.

❑  19th World Diabetes Congress 3–7 december 2006, Kapstaden, 

Sydafrika.

❑  Njurmedicinskt Regionmöte, 8–9 februari 2007, Stockholm,  

Sverige.

❑  Nordiatranskongress 9–10 mars 2007, Helsingfors, Finland.

❑  International Society of Nephrology ISN, 21–25 april 2007,  

Rio de Janeiro, Brasilien. 

❑  ANNA’s 38th National Symposium, 22–25 april 2007, Dallas,  

Texas, USA.

❑  Vårmöte inom Njurmedicin, 6–8 maj 2007 Södraberget, Sunds-

vall. 

❑  Nordiska Njurdagar, 23–26 maj 2007, Göteborg, Sverige.

❑  International Society for Peritoneal Dialysis, ISPD, 13 juni 2007, 

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

❑  European Peritoneal Dialysis Meeting, 7–10 July 2007, Helsinki, 

Finland www.europd.com

❑  European Renal Association ERA-EDTA 21–24 juni 2007,  

Barcelona, Spanien congress@era-edta.org

❑  EDTNA/ERCA Conference 15–18 september 2007, Florens,  

Italien. www.edtna-erca.org 

❑  European Society for Organ Transplantation, ESOT, 29 sep– 

3 okt, 2007, Prag, Tjeckoslovakien, www.esot2007.cz/Uvod.aspx

❑  American Society of Nephrology ASN 31 oktober–5 november 

2007, San Francisco, USA.

❑  European Society of Artificial Organs ESAO, Amiens, Frankrike. 

3–5 oktober 2008. www.eutox.info/

Nya möten? E-posta: info@dialasen.com

Bra länkar finner du på www.dialasen.com

Etalpha® är en aktiv D-vitaminmetabolit för behandling av 
sjukdomar orsakade av störningar i kalciummetabolismen.

Beredningsformer och styrka:
•  Kapslar: 0,25, 0,5 och 1,0 µg. 100 st.
•  Injektionsvätska: 2 µg/ml (för i.v. bruk). 10x0,5 ml, 10x1 ml.
•  Droppar: 2 µg/ml (en droppe ger 0,1 µg). 20 ml.

För mer information se Fass.

Referens 1: N. Hamdy et al. BMJ 1995; 310: 358-63 För mer information se FASS eller kontakta LEO Pharma Nordic.20
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Etalpha® förhindrar att PTH-halten i blodet blir för hög1
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Første kull med  
nyresykepleiere i Norge
For første gang i Norge har en gruppe sykepleiere tatt vi-
dereutdanning i sykepleie til pasienter med nyresykdom. 
23 sykepleiere fra hele landet har fulgt denne deltidsut-
danningen over to år – som ble avsluttet med eksamen 
24. mai. 

Det var i mai 2003 at forespørselen fra Norsk Sykeplei-
erforbund kom om en videreutdanning i sykepleie til pa-
sienter med nyresykdom ved Høyskolen Diakonova. I juni 
2004 kom godkjennelsen fra NOKUT, og utdannelsen var 
i gang. 

– Det må ligge mye idealisme bak når dere bruker av 
egne midler og reiser langt for å ta denne utdannelsen, 
kommenterte høyskolelektor Jorun Haugslett i sin hilsen 

Rose fra høyskolen til hver student. Fra venstre: Høyskolelek-
tor Jorun Haugslet, høyskolelektor Mona Wiger og avdelings-
leder Mardon Breimoen. Foto: Kristin W. Malmin

Hele klassen samlet. De fire på første rad, fra venstre: Målfrid 
Røksund, Lise Nordahl, Inger Fosså Ekseth og Berit Skog. An-
dre rad: Tove Mikkelsen, Mona Wiger (lærer), Undis Johannes-
sen, Marianne Nomme, Gunn Optjernsberget Vestli, Mardon 
Breimoen (avdelingsleder) og Elin Kjos Johannesen. Tredje 
rad: Margit Johanne Høy, Lena Ingeborg Bekkeli, Solveig Se-
gadal, Kirsten Margrethe Nyborg, Torunn Elisabeth Schei, Ida 
Mastad Vestergaard og Aud Marit Furre. Bakerste rad: Inger 
Bersås, Astrid Æsøy, Anne-Therese Gulbrandsen, Heidi Mari-
ann Femtehjell Ellefsen, Anne-Britt Furulund Langland, Martine 
van Seben Spee og Lise Grytten. Foto: Klavestad

I Sverige är drygt 300 000 individer drabbade av typ-2 di-
abetes eller åldersdiabetes. Den starka ärftliga faktorn är 
välkänd. Men trots att man letat bland en stor mängd ge-
ner som skulle kunna bära ansvaret för detta har man i 
flera av varandra oberoende befolkningsstudier endast 
funnit några enstaka gener som har samband med sjuk-
domen.

Nu har en forskargrupp i Umeå och Luleå, under led-
ning av professor Dan Holmberg vid Umeå Universitet 
och docent Mats Eliasson vid Sunderby sjukhus, påvi-
sat att ett genområde på kromosom 2 i hög grad ökar ris-

ken att insjukna i typ-2 diabetes och som skulle kunna ge 
ökad förståelse för vilka gener som orsakar att vissa släk-
ter drabbas. I studien ingick 59 familjer i Norrbotten som 
var drabbade av typ-2 diabetes, totalt 219 individer, varav 
129 hade typ-2 diabetes. Kartläggning av hela genomet 
(arvsmassan) hos samtliga visade en markant skillnad 
mellan friska och drabbade på en region på kromosom 
2, och fynden talar därmed för att en eller flera gener på 
kromosom två verkligen påverkar diabetesrisken. 
För mer information dan.holmberg@medbio.umu.se

Källa tidskriften Diabetes Vol 55, No. 6,2006

Forskare i Umeå och Luleå påvisar genetisk orsak till typ 2-diabetes

til studentene ved avslutningen. Hun var teamleder før-
ste studieår, mens høyskolelektor Mona Wiger tok over 
som ansvarlig andre studieår.

– Dere er eksklusiv vare. En ny faggruppe går nå inn i 
historien. Dere tråkker en viktig løype, understreket Wi-
ger i sin tale til studentene. 

Anne Rasmussen, leder for faggruppen av nyresykeplei-
ere i Norsk Sykepleierforbund, delte ut rose til hver stu-
dent ved avslutningen. 
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Utlysning av 2006 års  
Gelinstipendium
för vårdpersonal inom 
transplantationsområdet
30 000 kronor utdelas till en sökande och har till ända-
mål att stödja kompetensutveckling hos vårdpersonal som är 
verksamma inom transplantationsområdet.

Ytterligare information och ansökningsblanketter finns 
på www.gelinfonden.org 

Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond

Box 12053, 402 41 Göteborg

Tel. 031-365 98 16, fax. 031-14 70 41

e-post: njvs@rnj.se, www.gelinfonden.org

Senaste ansökningsdatum 31 oktober 2006

Det är dags att nominera 
årets hedersmedlem i Li-
vet som Gåva, en tradition 
som instiftades i samband 
med Europeiska Donations-
dagen 2003. Utmärkelsen 
tilldelas personer som un-
der lång tid har visat ett 
djupt personligt engagemang 
för donation av organ och väv-
nader. 

Utmärkelsen har tidiga-
re år tilldelats docent Hå-
kan Gäbel vid Socialstyrel-

sen, intensivvårdsläkaren 
Christer Nilsson i Karls-
krona samt förra lands-
tingsrådet Folke Schött i 
Stockholm som fick heders-
utmärkelsen postumt i ok-
tober 2005.

Nomineringar kan lämnas till Li-

vet som Gåva, Box 1386, 172 27 

Sundbyberg, 

Tel. 08-546 405 00, Fax. 

08-546 405 04, e-post: 

info@livetsomgava.nu, senast 

den 15 september 2006.

Nominera årets hedersmedlem  
i Livet som Gåva

Transplantation  
– ny nätverksgrupp 
På initiativ av Astellas Pharma anordnades i Göteborg 
den 10 maj en temadag om organtransplantation för 
sjuksköterskor. Temadagens innehåll var en introduk-
tion till organtransplantation och ett första möte för att 
organisera ett nätverk för sjuksköterskor som tar hand 
om transplanterade patienter på de olika medicinklini-
kerna i hela landet. Tanken är att nätverksgruppen ska 
träffas vår och höst för att få lyssna på föreläsningar och 
för att kunna diskutera transplantationsfrågor. Nästa 
möte kommer att hållas i höst och då i Stockholm. 

Temadagen om organtransplantation anordnades i 
samband med att Scandinavian Transplantation Society 
XXIII Congress hölls i Göteborg 10–12 maj 2006. På kon-
gressen togs bland annat ett av de största problemen upp 
som begränsar transplantations-verksamheten, nämligen 
bristen på organ. 

Kongressen inleddes med ett symposium som handla-
de om frågeställningen »Är living-donor transplantation 
lösningen på organbristen?«. Där redovisades resultat 
med levande givare när det gäller transplantation av nju-
re, lever och lunga. Flera föredrag handlade om hur man 
kan transplantera trots blodgruppsinkompabilitet mel-
lan donator och mottagare, möjligheten att njurtransp-
lantera trots positiv FACS-korstest* mellan den levande 
donatorn och mottagaren, att äldre nyss avlidna donato-
rer kan användas för organtransplantation med bra re-
sultat och att så kallade non-heart beating donors kan an-
vändas för njurtransplantation. 
Text Annette Lennerling

*metod för att undersöka transplantationsförenligheten mellan do-

nator och mottagare.
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Gambro satsar sex miljoner kronor på svensk njurforsk-
ning och lägger därmed grunden till Fonden för Njur-
forskning. Målet är att forskningen på sikt ska leda till 
bättre behandling för njurpatienter. 

Svensk njurforskning saknar pengar. Man har där-
för beslutat att avsätta medel för att stödja forskningen 
i Sverige. En helt ny fond bildas, Fonden för Njurforsk-
ning, och forskningsanslag kan sökas redan nu. 

Satsningen på njurforskning sker i samarbete med 
Hjärt-Lungfonden, som har lång erfarenhet av att stödja 
svensk medicinsk forskning. »Det finns en stark koppling 
mellan hjärtsjukdomar och njursjukdomar och vi ser 
denna nya satsning som en möjlighet att öka forsknings-

insatserna inom området«, säger Staffan Josephson, gene-
ralsekreterare på Hjärt-Lungfonden. 

Fonden för Njurforskning
Fonden för Njurforskning har som mål att stödja svensk 
njurforskning genom att dela ut forskningsanslag. Fon-
den har inga statliga bidrag och är beroende av gåvor 
från privatpersoner och företag. 

Fonden för Njurforskning har pg: 90 03 47-6
Forskare kan ansöka om medel från fonden redan i år. 

Målet är att ge anslag till ett antal projekt under 1–2 år. 
Ansökan sker via Hjärt-Lungfondens hemsida,  
www.hjart-lungfonden.se

Ny fond för njurforskning 

Krypningar  
i benen kartlagda
Forskare vid Karolinska Institu-
tet har funnit att personer som 
lider av Restless legs syndrome 
(RLS) har för låga nivåer av dopa-
min i hjärnan. RLS är vanligt och 
drabbar 7–10 procent av befolk-
ningen. Besvären med krypningar 
och smärtor i benen förekommer 
framförallt på kväll och tidig natt 
vilket leder till störd nattsömn. 
Tillståndet är kroniskt och tilltar 
med stigande ålder.

Med hjälp av PET (positrone-
missionstomografi) och radioak-
tivt märkta spårämnen som bin-
der till dopaminreceptorer i olika 
delar av hjärnan har man kunnat 
se tydliga skillnader mellan fris-
ka försökspersoner och patienter 
med RLS. Sexton personer ingick i 
varje grupp och undersökningen 
utfördes på kvällen då symtomen 
är mest kännbara.

– RLS-patienterna hade en högre bindning av spåräm-
net vilket tyder på låga egna dopaminnivåer, framförallt 
i de områden av hjärnan som bearbetar känselintryck. 
Det skulle kunna förklara de karaktäristiska känselupple-
velserna vid RLS, säger forskaren Simon Cervenka vid In-
stitutionen för klinisk neurovetenskap.

Dopaminsystemets roll i sjukdomsprocessen får alltså 

stöd i studien och förhoppningsvis kommer resultatet att 
leda fram till utveckling av de läkemedel med effekt på 
dopaminreceptorerna som finns idag men med minska-
de biverkningar.

För mer information, kontakta Simon Cervenka,  

simon.cervenka@ki.se

Källa: tidskriften Brain, juli 2006.
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Under farmaceutprogrammet på Njurmedicinskt Vårmö-
te presenterade Läkemedelsinspektör Maria Ingevaldsson 
ett urval av avvikelser från perioden 2004-07-01–2005-06-
30. Antalet avvikelser under den perioden var 139 och 
fördelningen av dessa visas i figuren bredvid.

Under timmen som fanns till förfogande presentera-
des även fakta varför vi på Läkemedelsverket inspekterar 
och med vilken periodicitet. Avslutningsvis redogjordes 
för en del viktiga beståndsdelar som krävs för att nå/upp-
rätthålla Good Manufacturing Practice (GMP).

Varför inspekterar vi från Läkemedelsverket?
Enkelt svar på den frågan är att man bedriver tillverk-

ning. Tillverkning ska följa kraven enligt GMP. I Svensk 
Läkemedelsstandard (SLS) har EU–GMP översatts för att 
passa den verksamhet som bedrivs på dialysavdelningar. 
Några hemsidor som är 
värda ett besök är:  

www.lakemedelsverket.se, http://dg3.eudra.org/F2/eud-
ralex/vol-4/home.htm.

Det är viktigt att tänka på att ett kvalitetssystem ska 
vara ett verktyg som beskriver verkligheten. Man ska strä-
va efter att ha alla instruktioner samlade vilket är lättare 
än att ha flera gällande kvalitetssystem på en och samma 
avdelning. Att upprätthålla ett kvalitetssystem är resurs-
krävande, men rådet är att lägga tid och pengar på detta 
för det lönar sig oftast på längre sikt.
Text Maria Ingevaldsson, Läkemedelsinspektör, Läkemedelsver-

ket. maria.ingevaldsson@mpa.se

Läkemedelsverkets inspektionserfarenheter

Läkemedelsinspektör Maria 
Ingevaldsson och Hans Sjö-
berg, Apoteket Uppsala, vid 
Vårmötet i Stockholm.
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Ad utrumque (parata) ingår som devis i Lunds Universitets si-
gill och betyder »beredd åt båda hållen.« På universitetets si-
gill ser man ett lejon med ena tassen på en bok; i den andra 
tassen håller han ett svärd. Universitetet grundades 1668 och 
tanken var att den unge studenten skulle vara beredd åt båda 
hållen, det vill säga vetenskapen, symboliserad av boken, och 
fosterlandets försvar, symboliserat av svärdet.

Gunnela är också beredd åt båda hållen, men nu handlar 
det om vetenskapen och läkaryrket på den ena sidan och fa-
miljen med man och barn, och nu även barnbarn på den an-
dra. Båda delarna är mycket viktiga. Även i andra situationer 
är detta ett bra ord, tillexempel när man vill medla i små el-
ler stora konflikter i privatlivet eller på jobbet.

Har du upplevt att du blivit ifrågasatt när det gäller dina kunskaper 
eller grunden för dina beslut till exempel för att du är kvinna?

– Nej, det tycker jag inte. Jag kan erinra mig ett enda tillfäl-
le, då jag under ett jourpass träffade en riktigt bufflig man-
lig kirurg, som i kraft av sitt kön och sin storlek (han var näs-
tan två meter lång och vägde säkert över 100 kilo) ifrågasatte 
mitt beslut. Det gällde var vi skulle lägga en patient. Men han 
hade inte tillräckligt medicinskt underlag för sitt beslut och 
jag tillkallade min bakjour, varefter kirurgen fick backa och 
jag fick rätt.

Har ditt kön på något vis hämmat eller hindrat din professionella 
utveckling?

– Nej. Jag har ju valt en specialitet som inte är mansdomi-
nerad. Det hade kanske varit svårare om jag varit kirurg. Så 
att jag är kvinna och inte man har inte spelat någon roll, tror 
jag. Däremot det faktum att jag är kvinna och mamma. Hade 
jag varit ensamstående och utan barn hade jag nog utveck-
lats annorlunda och säkert nått mina positioner snabbare.

 

En kung har ett valspråk Många andra, 
grevar, universitetsrektorer, med flera per-
soner har valspråk eller motton, som be-
skriver den inriktning de vill ha på sina 
liv. Gunnela Nordén har tre valspråk eller 
tänkespråk. 

Läkemedelsverkets inspektionserfarenheter

 ➝

Intresse för  
människor är  
grunden för  
all empati

Intresse för  
människor är  
grunden för  
all empati
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Tycker du att kvinnor är jämställda männen inom den medicinska 
världen?

– Jag tycker vi är ganska jämställda, men männen har fort-
farande lite mer betalt. De är mer inriktade på att göra kar-
riär. Jag tror att det är viktigare för män än för kvinnor att 
göra karriär. Kvinnor vill gärna ha ett bra jobb och en bra po-
sition men den skall gå att kombinera med familj, annars 
får det vara. Ett viktigt val är valet av livskamrat, det mås-
te vara någon som förstår och uppmuntrar ens ambitioner 
och som är beredd att ta sin del av barnpassning och hemar-
bete och dylikt.

Var det självklart för dig med högre studier? Blev du uppmuntrad 
att läsa vidare?

– Ja, det var alldeles självklart och som så många andra på 
min tid gick jag direkt från gymnasiet till universitetet. Det 

Gunnela Nordén
Ålder: 61 år (en mycket lagom ålder tyck-
er Gunnela)
Bor: I villa i Göteborg. Har 1/3 sommarhus i 
Skåne och 1/8 båt i Grekland
Familj: Make, tre vuxna döttrar, ett barnbarn
Karriär: Tog studenten på helklassisk lin-
je, (läste både latin och grekiska) och tänk-
te från början bli lärare. Började läsa medicin 
i Lund 1965.

Blev invärtesmedicinare i Malmö, fortsat-
te till Göteborg och utbildade sig där till njur-
specialist. Avhandlingen 1988 handlade om 
diabetes och njursjukdom; »Diabetic nephro-
pathy. A clinical study of risk factors in type-
I diabetes mellitus«. Blev docent 2003. Idag 
anställd transplantationsmedicinare och 
överläkare på Transplantantionsenheten, 
Sahlgrenska Universitetssjukhus i Göteborg.

Arbetar idag huvudsakligen polikliniskt 
med kontroll av patienter efter njurtransplan-
tation, utredning och bedömning av trans-
plantationskandidater och är ansvarig för 
Transplantationsboarden, som beslutar och 
accepterar patienter för transplantation med 
njure från levande eller avliden donator. Ett 
annat mycket viktigt arbete rör utredning, se-
lektion, information och uppföljning av levan-
de donatorer.
Kopplar av med: Skönlitteratur, segling, 
motion, vistelse i sommarhuset i Skåne.
På nattygsbordet ligger: Blocket av Karin 
Wahlberg (gynekolog från Lund, som skriver 
deckare i sjukhusmiljö) samt Andarnas berg 
av Gao Xingjiang (nobelpristagare i littera-
tur 2000).
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var inget tal om att arbeta en termin och sedan resa jorden 
runt, så som många ungdomar gör idag. Mina föräldrar hade 
båda universitetsutbildning och uppmuntrade alla sina fyra 
barn, jag är äldst, till studier.

När bestämde du dig för läkaryrket?
– I gymnasiet gick jag en språklinje, det hette latinlinjen 

på den tiden och det fanns halvklassisk och helklassisk gren. 
Jag gick på den helklassiska vilket innebar att jag läste både 
latin och grekiska. Jag tänkte bli lärare som min mamma. 
Tänk så bra med ett yrke där man var ledig alla helger och 
hela sommaren! Men så fick jag sällskap med en student som 
läste till tandläkare. Skulle jag kanske bli tandläkare? Jo, det 
vore nog intressant och roligt. På sommaren innan jag börja-
de sista ringen fick mina föräldrar besök av en god vän som 
var läkare. Han sade: »Vad, ska du läsa fem år om huvudet och 
tänderna, när du kan lära dig om hela kroppen på sju år!« Ja, 
det var ju något att tänka på. När höstterminen började hade 
jag bestämt mig – jag ville läsa medicin.

Jag hade hyggliga betyg, men för att komma in på medici-
narutbildningen måste man ha goda, helst mycket goda be-
tyg. Mina vänner som gick på reallinjen (den tidens natur-
vetarlinje) pluggade hårt att få bra betyg för att komma in 
på önskad utbildning. I min språkklass 
var det lite lojare stämning. För att läsa 
språk eller teologi behövdes inte myck-
et poäng. Jag bestämde mig för att »läg-
ga på ett kol extra« och eftersom ing-
en annan i klassen gjorde det, gav det 
klart utbyte och jag fick riktig bra be-
tyg med stort A i grekiska. Så bra att 
jag kom in på medicinarutbildningen. 
Dessförinnan fick jag dock komplette-
ra de naturvetenskapliga ämnena (matematik, fysik, kemi 
och biologi) under ett helt år. Det gick, med nöd och näppe.

Det andra tänkespråket, Festina lente, betyder »skynda lång-
samt« eller »skynda lagom« och var kejsar Augustus valspråk. 
Kejsar Augustus levde vid tiden för Jesu födelse. »Från kejsar 
Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskri-
vas«, så står det i Lukas evangelium kap 2:1.

Detta är ett tröstande ord när allting är tungt och motigt. 
Du behöver inte ha bråttom, det får ta tid, men du skall inte 
ge upp utan sikta mot målet hela tiden. I ordet »skynda« lig-
ger också betydelsen att man har en iver att ta sig framåt.

Läkekonstens fader, Hippokrates, är upphovsman till det 
tredje valspråket, Primum est non nocere, eller på svenska, det 
viktigaste (det första) är att inte göra någon skada. Hippo-
krates levde på ön Kos i Grekland på 400 talet före Kristus. 
Han är mest känd för den hippokratiska läkareden, som på 
många sätt är giltig än i dag. Ovanstående är ett av hans mer 
kända citat. 

– Jag tänker på det varje dag på arbetet, säger Gunnela 
Nordén. För henne har det stor aktualitet, inte minst i arbe-
tet med levande njurdonatorer. Visserligen är det bra att pa-
tienten får en levande och fin njure, men det allra viktigas-
te är att vi inte gör den människan, som vi tar njuren ifrån, 
någon skada. Därför måste utredningarna genomföras med 
mycket stor noggrannhet. 

För många njursjuka patienter framstår en transplanta-
tion som den enda ljuspunkten. Om du av olika skäl måste 
säga nej, hur hanterar du patientens besvikelse?

– Patienter som önskar en njurtransplantation anmäls per 
brev till oss. Jag går igenom inkomna handlingar och pre-
senterar därefter patienten vid vårt möte, Transplantations-
boarden, som vi har en gång per vecka. Om vi accepterar pa-
tienten, sätter vi honom på väntelista alternativt planerar 
in en living donor transplantation. Alltför sjuka och dåliga 
patienter avböjs, varefter brev går till inremitterande läkare 
som alltså blir den som får ge patienten besked. Mellan dessa 
två grupper av patienter, de som accepteras och de som av-
böjs, finns en grupp med patienter som av någon anledning 
(känd hjärt-kärlsjukdom, dålig compliance, andra sjukdo-
mar) har ökade risker vid en transplantation. De kommer till 

oss för så kallad transplantationsbedöm-
ning och träffar då medicinare, kirurg 
och transplantationskoordinator, vid 
behov även narkosläkare. Först vid ef-
terföljande board tas beslutet om trans-
plantation. Även här är det inremitte-
rande som får ge patienten det direkta 
beskedet.

Ett avböjande från oss kan alltid över-
klagas och så sker ibland. Det händer 

också att vi ändrar vår bedömning efter kompletterande in-
formation. En avböjd patient har alltid rätt till second opini-
on vid annan transplantationsenhet.

Har du tränat dig i kristerapi eller har din erfarenhet lärt dig att 
hantera svåra frågor?

– Jag är självlärd när det gäller samtalsteknik och har aldrig 
gått någon kurs eller utbildning i kristerapi eller liknande. 
Jag tycker att det lite längre samtalet med en annan männis-
ka alltid är intressant och berikande. Så många olika männis-
koöden och erfarenheter det finns! Jag försöker alltid att få 
en god kontakt med patienten och jag har så många gånger 
upplevt att då patienterna känner att doktorn inte är stressad 
och har ont om tid, så bara väller det fram ord och upplevel-
ser. Jag vill alltid veta vem jag pratar med och jag försöker att 
som diktaren Erik Axel Karlfeldt »tala med bönder på bönders 
vis och med lärde män på latin«. Framför allt är det viktigt att 
använda ord och uttryck som patienten förstår.

» Jag tycker att det lite 
längre samtalet med en  
annan människa alltid är 
intressant och berikande. 
Så många olika människo-
öden och erfarenheter det 
finns! «

 ➝
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Är man empatisk »av naturen«, tror du, eller är det något man kan 
lära sig?

– Empati är ju förmågan att leva sig in i och förstå andra 
människors känslor och behov. Jag tror att olika människor 
har olika förmåga till detta. Alltihop hänger ju ihop med den 
personens människointresse. Är man intresserad av och ny-
fiken på andra människor är det lättare att vara empatisk. 
Den som inte har denna naturliga läggning kan säkert lära 
sig en hel del. Dock är det viktigt att man hela tiden är pro-
fessionell. 

Hur sammanfattar då Gunnela Nordén med sin långa er-
farenhet av njurtransplantationer problemen inför framti-
den?

– Vårt största problem är att vi har för lite njurar att trans-
plantera. År 2004 gjorde vi i Sverige 41.3 transplantationer 
pmp (per miljon population). Många andra länder transplan-
terar mer, till exempel Spanien som hade 50.6 transplanta-
tioner pmp. I Spanien har man ett välutvecklat och välfung-
erande program för omhändertagande av njurar från just 
avlidna personer, men deras living donor program är fortfa-
rande mycket lite utvecklat. När vi i Sverige 2004 gjorde 15.8 
transplantationer pmp med levande donator, gjorde man i 
Spanien bara 1.4. Totalt sett gjorde Spanien dock fler trans-
plantationer pmp än Sverige.

– Från och med den första januari 2006 testar vi i Västra Gö-
taland ett nytt koncept för omhändertagande av just avliden 
donator. När små sjukhus i området, som kanske bara har en 
eller två organdonatorer per år, ringer angående potentiell 
organdonator, så åker jourhavande organkoordinator ut till 
det sjukhuset och finns som hjälp och stöd. Hon kan alla ru-
tiner väl, vet precis hur man skall göra i alla situationer och 
hon är även med i samtalen med de anhöriga. Detta har på-
tagligt ökat andelen familjer som säger ja till donation. An-
talet transplantationer med levande givare har också ökat 
de sista åren. 

– Vårt näst största problem är att de transplanterade nju-
rarna inte håller hela patientens liv. Vissa njurar förloras på 
ett mycket tidigt stadium i en teknisk komplikation eller svår 
rejektion, men alla de njurar som fungerar väl efter ett år bor-
de väl kunna fungera bra i resten av livet? Det gör de inte. Vis-
sa patienter får tillbaka sin grundsjukdom i transplantatet. 
Andra drabbas av kronisk rejektion, som långsamt tär på nju-
rens funktion. Faktorer som bidrar till transplantatets åld-
rande är otillräckligt behandlad hypertoni, dåligt reglerad 
diabetes, för höga blodfetter och mycket höga uratvärden.

Detta gör att många patienter behöver mer än en trans-
plantation under sitt liv och bidrar till att köerna blir långa. 
Väntetiden för en njure från just avliden donator är idag  
2–4 år.

– Vårt näst, näst största problem är att vi inte kan mäta gra-
den av immunsuppression hos en enskild patient. Varje pa-
tient skall ha lagom mycket av de immundämpande medici-
nerna, blir det för lite, får patienten rejektion och bli det för 
mycket, får han ideliga infektioner och i ett längre perspek-
tiv malignitet.

Eftersom det inte finns något prov som mäter grad av im-
munsuppression, får vi gå på omdöme och beprövad erfaren-
het. Det blir ofta men inte alltid bra.

Vad vi mer och mer försöker är att skräddarsy behandling-
en för den enskilde patienten. Det är lättare att göra idag då 
vi har många fler mediciner att välja på än vad vi hade för 20 
år sedan då jag började sköta transplanterade patienter. 

Om du fick önska dig något för det kommande 
året, vad skulle du önska dig?

– Jag skulle önska många, många nju-
rar för transplantation! ■

Text Ulla Winge, foto Gunnar Malmström och 

Annette Lennerling

» Är man intresserad av och 
nyfiken på andra männis-
kor är det lättare att vara 
empatisk. Den som inte har 
denna naturliga läggning 
kan säkert lära sig en hel 
del. «



DIALÄSEN 4.200616

Dialyspatienter har ökad risk för hjärt-
kärlsjukdomar men det finns ingen klar 
och tydlig förklaring till sambandet mel-
lan nedsatt njurfunktion och utveckling av 
kärlsjukdom. En forskargrupp i Uppsala 
har nu visat att även mycket måttlig ned-
sättning av njurarnas funktion är en vik-
tig riskfaktor för hjärtinfarkt. 

De senaste tio åren har man lyckats att begränsa uppkom-
sten av hjärt-kärlsjukdomar såsom hjärtinfarkt, kärlkramp 
och stroke i befolkningen genom att be-
handla olika faktorer som orsakar kärl-
förkalkning. Att sluta röka, motionera, 
behandla högt blodtryck och diabetes 
samt att minska blodfetterna har visat 
sig vara effektiva åtgärder.

Forskargruppen (där författaren in-
går), vid Institutionen för medicinska 
vetenskaper, Uppsala universitet har 
nu påvisat att även mycket måttlig nedsättning av njurar-
nas funktion är en viktig riskfaktor för hjärtinfarkt hos fris-

Risk för hjärtinfarkt  
redan vid måttligt 
sänkt njurfunktion

ka män [1]. I studien följdes 2170 män under en tidsperiod på 
20 år. Alla studerade män var i 50-års åldern och ingen av dem 
hade känd hjärt-kärlsjukdom eller diabetes. Detta är den för-
sta studien som visar ett samband mellan njurfunktionsned-
sättning och hjärtinfarkt hos män utan diabetes. Njurfunk-
tionsnedsättningen som ledde till en ökad risk var mycket 
måttlig jämfört med tidigare publicerade studier, till exem-
pel registerstudien på över en million människor i Kalifor-
nien [2]. Hela 16,5 procent av de undersökta uppenbart friska 
medelålders män hade sådan mild nedsättning av njurarnas 
funktion. Därför är det viktigt att uppmärksamma njurfunk-

tionsnedsättning som en riskfaktor för 
hjärt-kärlsjukdomar hos befolkning-
en. Tidigare har forskarna i Uppsala 
även kunnat påvisa, att patienter med 
instabil kranskärlsjukdom och lätt till 
måttligt nedsatt njurfunktion har säm-
re prognos jämfört med patienter med 
bra njurfunktion [3]. Att behandla risk-
faktorer för hjärt-kärlsjukdomar hos de 
som har större risk för hjärtinfarkt på 

grund av njurfunktionsnedsättning kan ha stor betydelse.
Njursjukdomar blir allt vanligare när befolkningen blir 

» Att behandla riskfaktorer 
för hjärt-kärlsjukdomar 
hos de som har större risk 
för hjärtinfarkt på grund 
av njurfunktionsnedsätt-
ning kan ha stor betydelse. «

 ➝



DIALÄSEN 4.2006 17

S
C

IE
N

C
E

 P
H

O
TO

 L
IB

R
A

R
Y



DIALÄSEN 4.200618

äldre. Sjukdomar som skadar njurarna kan vara progressiva 
och måste behandlas envetet. Det är viktigt att fördröja ned-
sättningen av njurarnas funktion genom att behandla högt 
blodtryck, diabetes och höga blodfetter.

Patienter som har utvecklat njursvikt behandlas med di-
alys eller – vilket är den bästa lösningen – njurtransplante-
ras. Få patienter dör idag på grund av sin njursjukdom. Men 
trots alla framsteg som gjorts de senaste 10–20 åren inom 
njursjukvården, är uppkomsten av hjärt-kärlsjukdomar fort-
farande högre hos patienter med njursvikt jämfört med hela 
befolkningen.

Redan på 1970-talet märkte forskarna att dialyspatienter 
har ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar jämfört med övriga be-
folkningen [4]. Stora populationsstudier har senare visat att 
risken för hjärt-kärlsjukomar är ökad även hos njurpatienter 
som inte behöver dialys [2]. Ungefär fyra av tio patienter som 
börjar med dialys har redan tecken på kranskärlsjukdom el-
ler hjärtsvikt. Det är viktigt att tidigt förebygga hjärt-kärl-
sjukdomar hos njurpatienter.

Idag vet man att njursviktspatienter som får en njure 
transplanterad har lägre risk för hjärt-kärlsjukdomar än di-
alyspatienter, men risken är fortfarande högre jämfört med 
personer med friska njurar. Nyligen studerade vi i Uppsala 
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tillsammans med kollegor från Norge, Danmark, Finland, 
Tyskland, Belgien, Storbritannien, Schweiz och Kanada, risk-
faktorer för hjärt-kärlsjukdomar hos 1052 njurtransplante-
rade patienter som deltog i en läkemedelsstudie (ALERT-stu-
dien). Riskfaktorstudien visade att en transplanterad njures 
nedsatta funktion också är en viktig riskfaktor för hjärtsjuk-
domar [5]. Måttlig nedsättning i njurtransplantatets funk-
tion är jämförbar med andra riskfakto-
rer för hjärt-kärlsjukdom såsom högt 
kolesterolvärde, hög ålder och diabetes 
[6]. Patienter som förlorade sitt njur-
transplantat under studiens gång (5-6 
år) hade ökad risk för hjärtinfarkt [5]. 
Tidigare har man visat, att patienter 
med en transplanterad njure med ned-
satt funktion även har större sannolik-
het att förlora sitt transplantat [7]. För att skydda hjärtat och 
kärlen är det viktigt att se till att njurtransplantatet fungerar 
bra. Flera sådana studier pågår för närvarande.

Även om olika så kallade traditionella riskfaktorer såsom 
högt blodtryck, diabetes och förändrad blodfettsprofil, som 
är vanligt förekommande hos njurpatienter, till en del kan 
förklara den höga risken för hjärt-kärlsjukdom så räcker inte 
detta som förklaring. Faktorer som påverkar kärlförkalk-
ningar relaterat till nedsatt njurfunktion spelar också en 

viktig roll, liksom inflammation, oxidativ stress och kärlen-
dotelsfunktion. Forskarna i Uppsala har intresserat sig för 
olika så kallade icke-traditionella riskfaktorer för hjärt-kärl-
sjukdomar som till exempel inflammation, näringstillstånd, 
kärlstyvhet, kärlfunktion och obalans mellan antioxidanter 
och syreradikaler hos patienter som har måttlig nedsättning 
av njurfunktion och hos patienter som redan har utvecklat 

njursvikt [8]. Behandling av några av 
dessa riskfaktorer ska förhoppningsvis 
minska hjärt-kärlsjukdomars uppkomst 
hos njurpatienter i framtiden. Ett fler-
tal studier pågår för närvarande med in-
riktning på behandling av blodfett-nivå-
er vid njursvikt (AURORA och SHARP), av 
förkalkning i kärlväggen och av den in-
flammatoriska reaktionen. Detta är vik-

tiga studier inom njurmedicinen, som syftar till att minska 
hjärt- och kärlsjukdom hos njurpatienter. ■

Text Inga Soveri leg. läkare och doktorand vid institutionen för medi-

cinska vetenskaper Uppsala Universitet.

*Författaren har fått ekonomiskt stöd för forskningen av Svensk Njur-

medicinsk Förening, Njursjukas förening i CUWX länen, Hjärt-Lung-

fonden och Uppsala Läns Förening mot Hjärt- och Lungsjukdomar. 

» Det är viktigt att fördröja 
nedsättningen av njurarnas 
funktion genom att behand-
la högt blodtryck, diabetes 
och höga blodfetter. «
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För läkarna, som ordinerar PR-kost, räcker nuvarande 
riktlinjer väl. För dietisterna däremot, som ska omvandla or-
dinationen till praktiska råd, har det funnits ett behov av 
mer detaljerade anvisningar, bland annat för beräkning av 
protein- och energinivå. Utvecklingen har gått från de strik-
ta proteinnivåerna, »PR40« och »PR20«, till mer individuellt 
beräknade nivåer. Större hänsyn tas numera till patienter-
nas egna behov och möjligheter att omsätta kostråden i prak-
tiken. Detta är en positiv utveckling, men den kräver också 
mer av dietisterna. Dietisternas referensgrupp i njurmedicin 
ska vara en kunskapsresurs för kollegor runt om i landet. Vi 
har därför sett det som vårt ansvar att utveckla nuvarande 
riktlinjer för att ge ett utökat stöd till de dietister som jobbar 
med patienter med njursvikt innan dialysstart. 

Det finns ytterligare en anledning till att vi jobbat med 
riktlinjerna och den är, att PR-kosten ifrågasätts på många 
håll. På vissa kliniker används PR-kosten endast i undantags-
fall - på andra ingår kosten som en självklar del av omhänder-
tagandet innan dialys. Det är inte bara i Sverige som det skil-
jer mycket i åsikterna om PR-kostens lämplighet. Debatten 
pågår även internationellt, senast med inlägg i februarinum-
ret av tidskriften Nephrology. Referensgruppen anser att pa-
tienterna behöver stöd och vägledning för att förebygga mal-
nutrition oberoende av om de ordinerats PR-kost eller inte. Vi 
rekommenderar dietistkontakt för kostgenomgång vid GFR 
<20 ml/min. Det är vid denna nivå som man sett att patienter 
uppvisar ett spontant minskat energi- och proteinintag. 

Under arbetet med riktlinjerna diskuterades även om 
själva namnet på kosten skulle ändras. Per-Ola Attman och 
Anders Alvestrand föreslog bland annat »proteinanpassad« 
eller »proteinjusterad« kost. Dessa namn beskriver bättre vad 
det handlar om, det vill säga en kostbehandling som anpassas 
eller justeras till patientens individuella behov och som inte 
»låsts« vid en viss proteinnivå. Dietisternas referensgrupp är 
positiva till ett namnbyte, men valde att i nuläget ändå be-
hålla det gamla, inarbetade namnet. PR-kosten är ett begrepp 
som används i publikationer av Expertgruppen för samord-
ning av sjukhuskoster (ESS-gruppen) på alla utbildningar i 
landet inom kostekonomi och kostterapi, på konsumentver-

Dietisternas referensgrupp i Njurmedicin 
har utarbetat nya riktlinjer för nutritions-
behandling utan dialys i samarbete med 
professor Per-Ola Attman på Sahlgrenska 
universitetssjukhuset i Göteborg och pro-
fessor Anders Alvestrand på Karolinska 
universitetssjukhuset i Huddinge. Utgångs-
punkten har varit skriften »Riktlinjer för 
omhändertagande av patienter med njur-
svikt« publicerad 2000 av Svensk Njurme-
dicinsk Förening. I dessa riktlinjer finns 
rekommendationer för protein- och energi-
intag vid behandling med proteinreducerad 
kost (PR-kost) i syfte att minska uremiska 
symtom och minska progress av njurfunk-
tionsnedsättningen. 

Nya riktlinjer förenklar 
för dietist och patient

 ➝
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Indikationer
•  Uremiska symtom (även lindriga) såsom aptitlöshet, trött-

het, illamående, kräkningar och klåda.
•  Minska sekundära metaboliska konsekvenser av uremi så-

som svårkontrollerad acidos, fosfatretention och hyperka-
lemi. Kosten innehåller mindre kalium och fosfat och i vis-
sa fall även mindre natrium. 

Kontraindikationer
• Svår malnutrition 
• Katabolism vid avancerad uremi
•  Bristande compliance/motivation/för stort ingrepp i pa-

tientens övriga liv och livssituation

Rekommendation
Observera att nedanstående riktlinjer inte är absoluta. Kostrå-
den måste alltid individualiseras. Använd riktlinjerna som 
vägledning för att hitta en energi- och proteinnivå som går 
att omsätta i praktiken. ■

Text Sintra Eyre, dietist och doktorand, sektio-

nen för kliniks nutrition, Sahlgrenska universi-

tetssjukhuset Göteborg. Om du har kommenta-

rer är du välkommen att e-posta dem till  

sintra.eyre@vgregion.se. 

Energi Protein
≥30–35 kcal/kg/dag 
Vid övervikt: utgå från BMI 
25 
Personer <60 år: ≥35 kcal/
kg/dygn 
Personer >60 år: 30 - 35 
kcal/kg/dygn
Anpassa rekommenderat en-
ergiintag till individuella varia-
tioner, t ex fysisk aktivitet. 

0,5–0,7 g/kg/dygn Välj nivå 
utifrån individens möjligheter 
att minska på proteinintaget 
samt uremigrad.
Vid övervikt: utgå från BMI 
25 
Vid ett intag <0, 6 g/kg/dygn 
eller lågt intag av högvärdigt 
protein (<60 %): supplemen-
tera med essentiella amino-
syror.

ket och inte minst i alla storkök runt om i Sverige som lagar 
mat till vårdavdelningar, äldreboenden samt till dem som 
får matleveranser via hemtjänst. Vid ett eventuellt namnby-
te behöver alla berörda få information om detta samt förstå-
else för vad en individuellt beräknad energi- och proteinnivå 
betyder i praktiken. 

Nedan finns ett axplock ur de nya riktlinjerna. De finns i 
sin helhet på referensgruppens hemsida www.drf.nu/njur. 

Vi vill att detta ska vara ett levande dokument som kom-
mer att revideras och förhoppningsvis utvecklas och förbätt-
ras. Och det är möjligt genom att alla vi som jobbar med det-
ta hjälps åt.

Proteinreducerad kost

» Vi vill att detta ska vara ett levande dokument som 
kommer att revideras och förhoppningsvis utvecklas 
och förbättras. Och det är möjligt genom att alla vi som 
jobbar med detta hjälps åt. «
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Dialysenheten är öppen från måndag morgon till lördag 
eftermiddag. Inom dialysenheten arbetar idag 27 sjuksköter-
skor, undersköterskor, en sektionsledare samt en områdes-
chef som även är chef för andra enheter. Totalt inom njur-
sektionen arbetar fyra nefrologer, två avdelningsläkare och 
två sekreterare. Vi har även ett nära samarbete med kurator, 
sjukgymnast och dietist. Alla nyanställda sjuksköterskor till-
delas en handledare och får cirka åtta veckors upplärning ef-
ter ett skriftligt introduktionsprogram.

I nuläget har vi 54 patienter varav 35 i hemodialys (HD), 17 
i hemodiafiltration (HDF) och en i hemofiltration (HF). För att 
kontrollera att patienterna får tillräcklig dialysdos mäter vi 
Kt/v var femte vecka.

För att få en större kontinuitet har vi det här året valt att 
dela in personalen i två vårdlag. Varje patient har en omvård-
nadsansvarig sjuksköterska som upprättar individuella vård-
planer, har kontakt med hemtjänst och ordnar gästdialys-
plats när det önskas. 

Inom enheten finns olika grupper med specifika ansvars-
områden, vilka beskrivs kort här nedan. 

Nutritionsgruppen med sjuksköterskor, läkare och dietist 
har fyra möten per år då man diskuterar patienter som lig-
ger i riskzonen för malnutrition. Gruppen ingår i ett nätverk 
för nutrition inom sjukhuset.

Accessgruppen arbetar för att minimera antalet »stickare« 
i nya fistlar de första veckorna. Detta för att minska risken för 
komplikationer. Gruppen har regelbundna möten med kärl-
kirurgerna då man diskuterar eventuellt dåligt fungerande 
accesser.

Kalk/fosfatgruppen är nystartad, och har till uppgift att ut-
bilda patienterna i kalk/fosfatbalans, kostregim och så vida-
re.

Inom Helsingborgs lasarett internmedicin har vi haft data-

Målet är informerade  
och trygga patienter

journal Melior sedan 1999 och dokumentationsgruppen ar-
betar med att utveckla dokumentationen. Just nu utarbetas 
två standardvårdplaner för dialysenheten och intern journal-
granskning sker fortlöpande med alla sjuksköterskor. Grup-
pen ingår också i ett nätverk för dokumentation inom intern-
medicin.

Inom dialysenheten har vi alltid strävat efter god kvalitet. 
Alla har del i kvalitetsarbetet, och den som är kvalitetsansva-
rig samlar in uppgifterna och registrerar på målkortet. Detta 
redovisas fyra gånger per år.

Informationsgruppen kallar predialyspatienter och anhö-
riga till information om hemodialys. Vi har ingen egen njur-
skola, men patienterna har möjlighet att delta i njurskolan i 
Höör som anordnas två gånger per år. Informationsgruppen 
försöker att 1 gång/termin anordna en patient/anhörigträff 
där man har föreläsningar om till exempel transplantation, 
njursjukas förening, kost och vätskebalans. 

Smärtgruppen håller just nu på att utarbeta ett PM för 
smärtlindring inför fistelangiografi med PTA. Gruppen del-
tar också i smärtnätverket på sjukhuset.

Instruktionssköterskan arbetar tillsammans med sektions-
ledaren och har ansvar för att all personal genomgår ett kom-
petenstest för dialysmaskiner, vattenanläggning och online-
behandlingar.

Egenvård. Patienterna uppmanas var och en efter sin för-
måga att ta del av sin behandling. Vi har även påbörjat plane-
ring för att starta en självdialysenhet.

Vi har även fler grupper som till exempel HLR-utbildare, di-
abetes-, EKG- samt aktivitetsgrupp.

Njurmottagningen
Här är vi tre sjuksköterskor som arbetar. Mottagningen lik-
som vårdavdelningen är belägen i direkt anslutning till dia-

BUD-
KAVLEN

Budkavlen har nu kommit till Helsingborg, »Sundets Pärla«.  
Helsingborgsdialysen har funnits sedan 1985 då den startade med 
åtta uttag i en del av medicinavdelning 42. Njursektionen har  
successivt utökats och består idag av en njuravdelning med åtta 
till tio vårdplatser, en dialysenhet med 55-60 hemodialyspatien-
ter och en njurmottagning med inriktning på predialys, peritoneal-
dialys och transplantationspatienter. 
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Målet är informerade  
och trygga patienter

lysenheten och har hand om all njurmedicinsk poliklinisk 
verksamhet. Vi har förutom traditionell läkarmottagning, 
även sjuksköterskebaserad mottagning för predialys, perito-
nealdialys (PD)- och transplanterade patienter (TP). Vårt upp-
tagningsområde när det gäller PD- och TP-patienter är hela 
Nordvästra Skåne.

Målet för vår predialytiska mottagning är välinformerade 
och trygga patienter med en fungerande access i god tid inför 
dialysstart. För att uppnå detta använder vi oss av vår uremi-
lista. Där registreras diabetespatienter med kreatinin > 300 
och övriga med kreatinin >400. Detta innebär mellan 30 och 
40 patienter sammanlagt. Med utgångspunkt från denna lis-
ta genomförs regelbundna möten med nefrologer, sjukskö-
terskor och paramedicinsk personal, där framtida behand-
ling diskuteras.

Vi ger individuell dialysinformation, vid upprepade tillfäl-
len. Alla patienter erbjuds dessutom att deltaga i Njurskolan 
i Höör som arrangeras av Lunds Hemdialysavdelning.

På PD-mottagningen har vi mellan 20 och 25 PD-patienter 
varav fyra har APD. Patienterna får sin PD-kateter cirka två till 
fyra veckor före planerad start. Kateterinläggningen görs i lo-
kalanestesi av kirurg på operationsavdelningen. Vi har ingen 

organisation för att starta akuta patienter i PD. Undervisning 
och träning utförs av sjuksköterska från njurmottagningen. 
Patienterna tränas inneliggande på vårdavdelningen och hu-
vudsakliga anledningen till detta är att upprätthålla PD-kom-
petensen på avdelningen. Alla nyanställda sjuksköterskor på 
vårdavdelningen får en dags undervisning i PD och därefter 
fortlöpande uppdatering.

På TP-mottagningen har vi konstant mellan 75 och 80 pa-
tienter med i snitt sex transplantationer per år. Efter en dryg 
vecka på Universitetssjukhuset i Malmö (UMAS) kommer pa-
tienten till TP-mottagningen för fortsatt uppföljning. I början 
sker detta två-tre gånger per vecka. Utöver fortlöpande kon-
troller och undervisning sker mycket kontakt per telefon. Fle-
ra patienter deltar i studier initierade från UMAS och det kom-
mer an på oss att fortsätta provtagning och registrering här. 
Efter första året flyttar oftast Ängelholmspatienterna »hem« 
för fortsatt uppföljning. Vi har också livingdonor utredning-
ar och uppföljning av donatorer. 

Budkavlen skickar vi vidare till Malmö! ■
Text Marianne Johanson, sjuksköterska dialysenheten,  

Marianne.A.Johanson@skane och Eva Nilsson, sektionsledare  

njurmottagningen, Eva.IM.Nilsson@skane.se

EMELIE ANDERSSON
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Den 21-22 april 2006 arrangerade Njurföreningen i Västsverige i samverkan 
med stiftelsen professor Lars-Erik Gelins minnesfond den femte nationella 
njurkonferensen för patienter, anhöriga, vårdpersonal och industrin. 

Carl Kjellstrand föreläste om 
dagliga dialyser som standard.

HUMANISTISK 
MEDICIN OCH 
DAGLIGA DIALYSER

Socialstyrelsens Håkan Gäbel och 
Per-Åke Zillen medverkade som föreläsare.

Större delen av framlidne Lars-Erik Gelins familj var på plats vid utnämningen av 
Gelinstipendiater. Från Finland kom Cecilia Gelin, bror Johan Gelin var moderator 
vid Gelinsymposiet, fru Britta Gelin och Gunilla Gelin Thorstenson. 
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Konferensen inleddes på fredagseftermiddagen med Ge-
linsymposiet som lockade drygt 150 deltagare. Högklas-
sig musikunderhållning varvades med föreläsningar inom 
transplantationsområdet. 

Tre föreläsningar hölls och först redogjorde docent Da-
niel Holmgren, Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus 
i Göteborg för en intressant studie om organtransplanterade 
barns livskvalitet. Därefter föreläste medicine doktor Willi-
am Bennet, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge om 
sina erfarenheter från Denver, USA med levertransplantatio-

ner med levande donator och slutligen höll professor Michael 
Olausson, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg ett 
föredrag om kombinerad njurtransplantation och auxiliär 
leverbit för patienter med multipla antikroppar.

Det är i år tio år sedan Gelinstipendiet instiftades och pro-
grammet avslutades med utdelning av diplom till Gelinsti-
pendiaterna 2004 och 2005.

Drygt 300 personer deltog i lördagens program som inne-
höll intressanta och lärorika föredrag. Det är förstås omöj-
ligt att återge en sådan här dag men nedan följer några glim-
tar ur det fullspäckade programinnehållet. Birgitta Månsson, 
ordförande för Njurföreningen i Västsverige, inledde dagen 
och därefter skulle Carl Magnus Stolt, professor i humanis-

Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins 
minnesfond
Lars-Erik Gelin (1920-1980) innehade den första professu-
ren i transplantationskirurgi i Sverige. På Sahlgrenska sjuk-
huset i Göteborg byggde han 1965 upp en transplantations-
enhet som under 1970-talet blev en av de ledande klinikerna 
i världen för njur-transplantationer. Stiftelsen Professor 
Lars-Erik Gelins minnesfond instiftades på initiativ av Njur-
sjukas förening i Västsverige 1981. 

Gelinstipendiet inrättades 1996 och delas ut en gång per 
år med syftet att bidra till utveckling av den kliniska kompe-
tensen hos forskare inom transplantationsområdet och att 
stödja kompetensutveckling hos vårdpersonal som arbetar 
med organtransplanterade patienter. 

Ingela Fehrman-Ekholm och An-
ders Olsson. Anders berätta-
de om glädjen om att vara med i 
Transplant Sweden (Idrottsfören-
ingen för transplanterade). 

Barnkardiolog Daniel Holmgren talade om organ-
transplanterade barns livskvalitet

Humanistiskt bra inhopp av Börje Haraldsson 
med budskapet att vi för tillfället starka ska hjäl-
pa de tillfället svaga.

  ➝
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Reagensstickor för dialysavdelningar

• Acid Test- Citrosteril© (Citronsyratest). NY
• Blodläcksticka
• RenalCheckPX- Dialox© (Peroxidtest)
• WaterCheck2- Klor (0,1mg/liter). Krav i LS
• WaterSoft- Vattenhårdhet

Reagensstickorna förvaras i rumstemperatur. Enkelt handhavande. Analyserna ger svar 

inom 1/2 minut.

Reagensstickorna för klor, peroxid och citronsyra används för resttest efter desinfek-

tion av dialysapparater och vattenrenare.

Blodläckstickan reagerar på hemoglobin 0,1 mg/dL och albumin 10 mg/dL. Den detekte-

rar blod och proteinläckage i dialysfi ltret.

WaterSoft används för kontroll av avhärdare för RO.

Herbahealth

Norrholmsvägen 250

132 31 Saltsjö-Boo, Sverige

Tel: +46-8-715 75 05 Fax: +46-8-715 75 55 Mobil: +46-8-704-84 46 54

E-post: gm@telia.com  www.herbahealth.nu

tisk medicin, föreläst men på grund av sjukdom hoppade is-
tället professor Börje Haraldsson in som ersättare på myck-
et kort varsel och höll ett lysande föredrag om medicinen 
och det mänskliga. I humanistisk medicin sätts människan 
i fokus och dennas integritet och fria val respekteras. Han sa 
bland annat att »Samhället behöver sjukvård för att vi som 
för tillfället är starkare ska kunna hjälpa dem som för tillfäl-
let är svagare« och att sjukvårdens lönsamhet inte kan mätas 
i pengar. Efter detta beskrev Per-Åke Zillén, Leif Örnhäll, Per-
nilla Oskarsson och Anders Olsson sina personliga erfarenhe-
ter av att vara njursjuka och av mötet med njursjukvården. 
Professor Carl Kjellstrand från USA föreläste om framtidens 
dialys – daglig dialys, som han menar ska vara vår nya stan-
dard. Han hävdade att med daglig dialys uppnås lika bra pa-
tientöverlevnad som vid njurtransplantation och på sikt är 
det också kostnadseffektivt. 

Sista temat för dagen var »Att bli förälder som njursjuk«. 
Föreläste om detta gjorde Margareta Wennergren, docent 
och överläkare i förlossningsvården på Sahlgrenska univer-
sitetssjukhuset, Gunnela Nordén, docent och överläkare, 
samt Ulla Haljamäe, patientkoordinator båda från enheten 
för transplantation och leverkirurgi, Sahlgrenska universi-
tetssjukhuset. Alla tre har lång erfarenhet av vården av den 

njursjuka gravida kvinnan och de talade 
om förutsättningar för graviditet och att 
bli förälder, risker med en graviditet och 
omhändertagandet av den gravida kvin-
nan. ■

Text Annette Lennerling

i pengar. Efter detta beskrev Per-Åke Zillén, Leif Örnhäll, Per-
nilla Oskarsson och Anders Olsson sina personliga erfarenhe-
ter av att vara njursjuka och av mötet med njursjukvården. 
Professor Carl Kjellstrand från 
dialys – daglig dialys, som han menar ska vara vår nya stan-
dard. Han hävdade att med daglig dialys uppnås lika bra pa-
tientöverlevnad som vid njurtransplantation och på sikt är 
det också kostnadseffektivt. 

Sista temat för dagen

Föreläste om detta gjorde Margareta Wennergren, docent 
och överläkare i förlossningsvården på Sahlgrenska univer-
sitetssjukhuset, Gunnela Nordén, docent och överläkare, 
samt Ulla Haljamäe, patientkoordinator båda från enheten 
för transplantation och leverkirurgi, Sahlgrenska universi-
tetssjukhuset. Alla tre har lång erfarenhet av vården av den 

Gelinstipendiaterna 2004 och 2005: Madeleine 
Nilsson, Annette Lennerling, William Bennet och 
Ingela Fehrman-Ekholm. Fotograf Andrej Ekholm

Mikael Olausson 
berättade om me-
toden Auxiliär lever- 
och njurtransplan-
tation till patienter 
med multispecifi ka 
antikroppar.
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I 2000 gennemførtes på Rigshospitalets hæmodialyseafde-
ling og fysioterapien et fysisk træningsprojekt for hæmodialy-
sepatienter. Patienterne blev randomiseret til fem måneders 
træning to gange en time om ugen eller til kontrolgruppe. 
Træningen bestod af cykling, aerobic og styrketræning. Ho-
vedresultaterne var, at de trænende opnåede forbedret kon-
dital (VO2 max) og fysisk kapacitet (både bedømt ved funk-
tionstest og ved patienternes egen vurdering (spørgeskema 
SF36)). Nephron Clin Pract. 2004;96(3):76-81.

Sundhedsstyrelsen anbefaler mindst 30 minuters fysisk ak-
tivitet dagligt. Det er karakteristisk for gruppen af kroniske 
hæmodialysepatienter, at de generelt ikke dyrker motion. Pa-
tienterne sidestiller det, at gå i hæmodialyse med et fuldtids-
job og kan have svært ved at finde overskud i hverdagen. Man-
ge oplever, at de almindelige motionstilbud ude i byen, er for 
krævende. 

Siden træningsprojektets afslutning har der ikke været no-
get tilbud om træning til hæmodialysepatienter på Rigsho-
spitalet. Men i 2005 fik en dialysesygeplejerske idéen til at 
oprette et stavgangshold for denne patientgruppe. Med bag-
grund i træningsprojektets gode resultater, blev de fornød-
ne ressourcer, til at få ført idéen ud i praksis, afsat. Der blev 
oprettet en styregruppe bestående af dialysesygeplejersker, 
fysioterapeuter og overlæge. Gruppens arbejde bestod i at få 
udarbejdet rammerne for stavgangsholdet. Arbejdet udmøn-
tede sig i en brochure, som skulle motivere patienterne til 
at tilmelde sig. Personalet fik kyndig instruktion i stavgang 
af en fysioterapeut og var i oktober 2005 klar til at starte det 
første hold op. 

Tanken er at stavgangen skal være et løbende tilbud til dia-
lysepatienter og deres pårørende på Rigshospitalet og Frede-

Språkruta
Danska  Svenska
dyrke  tycka om
sidestille  jämföra
svaert ved svårt me
finde overskud har ork med
hold  grupp
utmöntede utmynnade
tilmaele  anmäla
kyndig  kunnig
grine  skratta

»NORDIC WALKING«

Stavgang for  
hæmodialysepatienter

Fysisk träning i natursköna Fælledparken.
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När det märks 
är det ofta för sent…

Djup ventrombos är en vanlig och allvarlig komplikation 

vid operationer. Djup ventrombos som orsakar lung-

embolier, leder till mer än 1 000 dödsfall per år1. Mer 

än 11 000 personer vårdas varje år på sjukhus för djup 

ventrombos eller lung emboli och antalet läkarbesök i 

öppenvård uppskattas till cirka 40 000  per år1.

Djup ventrombos går i viss mån att förebygga, i 

första hand genom behandling med anti koagulantia,

i samband med kirurgiska in grepp.1

Fragmin är ett anti-trombosmedel. Indikationer: Trombosprofylax vid kirurgi. Be handling

av akut djup venös trombos och lungemboli när trombolytisk behandling eller kirurgi inte 

är aktuell. Trombosprofylax-antikoagulation vid extra korporeal cirkulation under hemodialys 

och hemofi ltration. Instabil krans kärlssjukdom (instabil angina och icke Q-vågsinfarkt).

Förpackningar: Injektionsvätska 2 500 IE/ml, 10 000 IE/ml 12 500 IE/ml 18 000 IE/ml och 

injektionsvätska, lösning med konserveringsmedel 25 000 IE/ml. För mer information se 

www.fass.se Referens: 1. SBU rapport: Rapportnr: 158/ I, II, III: 4 ,10. September 2002.
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riksberg Hospital. Afdelingen har indkøbt et antal stave, som 
lånes ud til patienterne. Patienterne har således ingen udgift 
forbundet med træningen. Vi har oprettet to hold per uge, så-
ledes at patienterne kan gå stavgang i forbindelse med deres 
dialyse. Nogle patienter og pårørende vælger at komme på 
dialyse-fridage, hvor de føler, de har mere energi.

Stavgangen foregår i vores naturskønne »Fælledparken« 
lige ved siden af hospitalet og er (incl. opvarmning og ud-
strækning) af en times varighed. Siden start har der været 
ca. 12 patienter og to pårørende tilmeldt. Vi er 12 sygeplejer-
sker, én læge og tre fysioterapeuter, som skiftes til at have 
stavgangholdet. Af sikkerhedsmæssige årsager, er vi altid to 
til tre personaler afsted og har forfriskninger og mobiltelefon 
med i tilfælde af, at en patient skulle blive dårlig.

I starten skulle både personale og patienter overskride en 
grænse i forhold til at gå med stavene, men heldigvis kunne 
alle grine af det sammen. Vi tænker på, at det er stavene folk 
kigger efter og ikke os!

Stavgangstræningen giver socialt samvær mellem patien-
ter, pårørende og personale. Det skaber glæde, latter og godt 
humør. Patienterne får frisk luft og nyder at komme ud og 
mærke årstidernes skiften. Sidst men ikke mindst giver pa-
tienterne udtryk for, at den fysiske træning allerede efter få 
gange har givet dem mere energi. Objektivt ser vi, at patien-
ternes distance øges fra gang til gang.

Samlet set har patienterne fået det bedre både fysisk og 
psykisk. I forhold til fremtidige patienter, er tilbuddet om 
stavgang nu lagt ind som en fast del af vores startprogram 
for nye kroniske hæmodialysepatienter. Flere peritonaldialy-
se-patienter har vist interesse, så vi arbejder på, at også den-
ne patientgruppe, skal have tilbud om stavgang. Endvidere 
har vi i 2006 fået afsat midler til at etablere et motionsrum i 
dialyseafdelingen, herunder ansættelse af en fysioterapeut. 
Således kan vi nu, ud over stavgangen, tilbyde fysisk træning 
til vores patienter. 

Flere faktorer er vigtige i forhold til at etablere et motions-
tilbud i afdelingen. Først og fremmest økonomisk velvilje fra 
øverste ledelse, men også opbakning fra den øvrige persona-
legruppe i afdelingen, således at den nødvendige tid, til såvel 
planlægning som den praktiske udførsel, kan blive afsat. 

Alt i alt ser vi det som et stort fremskridt i vores behand-
ling og pleje, at vi har fået sat fokus på den fysiske træning 
af vores kroniske hæmodialysepatienter. Betydningen for 

patienterne er vi i gang med at 
dokumentere ved hjælp af en 
spørgeskemaundersøgelse (SF 
36). ■

Text Sygepejerske Käte Jensen og 

sygeplejerske Helle Wilmann Søn-
dergaard

»NORDIC WALKING«

Stavgang for  
hæmodialysepatienter



SNSF

Bli medlem i SNSF
Bli medlem i Svensk Nefrologsjuksköterske-
förening! Medlemsavgiften är för A-medlem 
(sjuksköterska som arbetar inom njursjuk-
vården) 140 SEK/år.  
B-medlemmar betalar 80 SEK/år (sjukskö-
terska som arbetar inom industrin). Som 
medlem får man sitt eget exemplar av tid-

ningen Dialäsen och en fin medlemsnål. Av-
giften sätts in på postgirokonto: 491 94 06-
1. Ange namn, adress och arbetsplats. 
Vid utebliven tidning eller ny adress kontakta 

Ewa Knutsson, Dialysavdelningen NÄL, 46185 

Trollhättan.  

E-post: eva.m.knutsson@vgregion.se

Mer information finner du på: www.snsf.nu 

Ny ordförande för SNSF, hoppsan som det kan bli! När 
jag i vintras fick frågan om jag var intresserad så behövde 
jag inte fundera så länge. Det lät jättekul och sån är jag, 
hoppar lätt på nya och kul spår. Först när jag satt på vårmö-
tet i Stockholm gick det riktigt upp för mig vad jag sagt ja 
till. Inte så att jag kände mig tveksam utan det gick snarare 
upp för mig vad hedrande uppdraget 
är. SNSF har under Elisabeth Frans-
sons ledning vuxit till en rejält stor 
förening med många väldigt dukti-
ga, aktiva medlemmar. Det är verkli-
gen något att leva upp till men med 
en så bra styrelse som årets kommer 
vi nog att bidra på vårt sätt till att för-
eningen blir ändå bättre.

Vi har fått mycket synpunkter på vad vi bör ta itu med; 
värdegrund, syftet med arbetsgrupperna, riktlinjer för 
omvårdnad, mer tyngd åt njursjukvård som inte är dia-
lys, uppdatera hemsidan och så vidare. I slutet av augus-
ti kommer nya styrelsen att träffas under två dagar för att 
lägga upp en strategi för vårt framtida arbete. Själv har 
jag försökt nå alla medlemmar i arbetsgrupperna och de 
flesta har svarat. Det känns mycket angeläget att hela ti-
den ha en dialog med er medlemmar. Ni får gärna maila 
mig om allt ni tycker föreningen bör jobba med. Jag kan 
inte lova att allt blir gjort men framför allt det som kom-
mer från flera håll lovar jag att vi ska ta upp på ett eller an-
nat sätt. Vi kommer att använda oss av hemsidan och Di-
aläsen för att få ut information. På årsmötet var alla eniga 

om att vi bör köpa oss hjälp med hemsidan så att den all-
tid ska vara uppdaterad. Arbetet med att hitta lämplig per-
son till det pågår.

Vem är då jag? Marie, 46 år, mamma till tre tonåring-
ar, bosatt i Lund, arbetar som enhetschef på Njurmedicin-

ska enheten i Hässleholm. Där har 
jag arbetat i snart tre år. Under 18 år 
arbetade jag på Dialysavdelningen, 
Universitetssjukhuset i Lund som 
HD-sjuksköterska, instruktionsskö-
terska och sjuksköterska med an-
svar för verksamhetsutveckling. Jag 
har tidigare varit aktiv i aferesfören-
ingen AFFE och varit revisor i SNSF i 

många år. Medlem i SNSF har jag varit i minst 15 år. Jag 
har alltid varit en aktiv skribent i Dialäsen och det gläder 
mig när jag ser att det är fler och fler som skriver. Det är 
så viktigt att vi alla uttrycker våra åsikter och har en stän-
digt pågående dialog. Det är det som är grunden för all ut-
veckling och då framför allt dialogen med dem som tycker 
olika. När vi bara håller med varandra och är överens om 

allt så är det lätt att vi bara konserve-
rar allt gammalt. Så fram för respekt-
fulla, heta diskussioner i Dialäsen så 
vi kommer vidare inom vårt område 
njursjukvård som är så fullt av utma-
ningar. ■

Marie Nykvist, marie.nykvist@skane.se 

Ny ordförande för SNSF

» Det är så viktigt att vi  
alla uttrycker våra åsikter 
och har en ständigt pågåen-
de dialog. Det är det som är 
grunden för all utveckling 
och då framför allt dialogen 
med dem som tycker olika. «
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Torsdagen den 15 juni strålade solen ned 
över Strömstad. Henrik Mulec, Elisabeth 
Fransson och deras medarbetare kunde 
äntligen ta fram saxen och klippa det blå-
gula bandet. Den nya Dialysmottagning-
en vid Strömstads sjukhus stod, efter någ-
ra veckors fastighetstekniskt krångel, klar 
för officiell invigning.

Det var på våren 2004 som tankarna på en dialysfilial till NÄL 
(Norra Älvsborgs Länssjukhus) tog sin början. Det behövdes 
fler dialysplatser och istället för att förlägga dessa på NÄL be-
slöt man att istället decentralisera verksamheten.

– Flera av våra patienter finns i Strömstad med omnejd 
men reser till Trollhättan för att få dialys. Det är tolv mil en-
kel resa i samband med varje dialys, berättar Elisabeth Frans-
son, vårdenhetschef vid dialysen på NÄL.

Det finns mycket att vinna med att flytta ut verksamheten 
från det stora sjukhuset, inte minst för patienterna som till 
exempel slipper långa resvägar.

STRÖMSTADS NYA      DIALYSFILIAL INVIGD
Ove Tyft är en av de patienter som varit med och »premi-

ärdialyserat« på den nya mottagningen under ett par veckor 
före den officiella invigningen.

– Jag har räknat ut att jag redan tjänat 15 timmar i restid 
under den här tiden, säger han.

Tiden och kraften som nu blir över kan han bland annat 
ägna åt att träna mer i samband med dialysen.

Så bortsett den ekonomiska aspekten som förstås också 
finns, i form av minskade resekostnader, ökar närheten livs-
kvalitén för patienterna.

– Närsjukvård ligger i tiden. Sjukvårdens uppgift är att 
bota, lindra och trösta, sade Per-Olof Blom, ordförande i sty-
relsen för NU-sjukvården, i sitt invigningstal. Men vi ska ock-
så ge trygghet och kvalitet till patienterna. Den skapas fram-
förallt genom personalens kunskap, men även genom närhet 
till vården och genom till exempel ett välbekant hus. 

Per-Olof Blom menar att det krävs nytänkande inom den re-
lativt konservativa bransch som sjukvården utgör. Det skapas 
bland annat genom samverkan över professionerna och att 

– Äntligen! Henrik Mulec och Elisabeth Fransson … Else Madsen, Susanne Schratz och Kerstin Ragnarsson… firar nya dialysfilialen         i Strömstad och … Per-Olof Blom välkomnar en nytänkande avdelning och en specialdesignad tårta – dagen till ära!
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STRÖMSTADS NYA      DIALYSFILIAL INVIGD
man använder sig av den stora kunskap personalen besitter. 

Och han får medhåll av Henrik Mulec, docent och överlä-
kare vid njurmedicinska kliniken på NÄL, som tillsammans 
med Elisabeth Fransson varit initiativtagare till den nya dia-
lysfilialen. Den är frukten av ett omfattande nytänkande där 
man sätter stor tillit till både personal och patienter och där 
man velat avdramatisera dialysbehandlingen.

– Det är viktigt att som läkare våga lämna över ansvar till 
personalen. De vet ju exempelvis mycket bättre hur en avdel-
ning behöver se ut för att fungera praktiskt, menar han. 

– NÄL är dessutom ett ledande sjukhus när det gäller delak-
tiga patienter. Det är vikigt att patienterna har en stor kun-
skap både om sin sjukdom och sin behandling. Det skapar 
också trygghet.

Men tankarna kring närsjukvård får naturligtvis aldrig 
äventyra patienternas säkerhet. Dialys kräver bästa teknis-
ka kvalité.

Birgitta Månsson, ordförande i Njurföreningen Västsveri-
ge, är inne på samma linje. 

– Det är viktigt att man som patient kommer till en bra 
plats, där kärleksfull och trygg vård ges, för att man ska orka 
med den tuffa tillvaron med dialys.

Hon betonar också betydelsen av delaktighet och att pa-
tienter vill ha kunskap.

Det finns för närvarande fem patienter som kommer att 
ha sin regelbundna dialys vid dialysmottagningen i Ström-
stad. De bor i kringområdet och är till stor del självgående. 
Tanken är att alla patienter ska passera undervisningen på 
självdialysenheten på NÄL innan de börjar dialysera i Ström-
stad, även de som inte är självdialyspatienter, för att ha så 
stor kunskap som möjligt om behandlingen. Läkare utgår 
från NÄL, och patienterna kommer förstås att stå under sam-
ma kontroll som tidigare. 

Under sommaren kommer mottagningen att skötas av till-
resta sjuksköterskor från NÄL men till hösten tar två sjukskö-
terskor som idag arbetar på Strömstads sjukhus över.

– En välkommen möjlighet att lära sig något nytt, menar 
Ann-Charlotte Skoglund och Vanja Lindqvist Udberg, som är 

– Äntligen! Henrik Mulec och Elisabeth Fransson … Else Madsen, Susanne Schratz och Kerstin Ragnarsson… firar nya dialysfilialen         i Strömstad och … Per-Olof Blom välkomnar en nytänkande avdelning och en specialdesignad tårta – dagen till ära!
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de två sjuksköterskorna som ska sköta mottagningen.
De har båda en mycket lång erfarenhet i yrket men det är 

inte så ofta det ges möjlighet att lära sig en ny specialitet på 
hemmaplan. 

Strömstads sjukhus är ett litet lokalsjukhus inom NU-sjuk-
vården, som likt många mindre sjukhus får kämpa för sin ex-
istens. Här finns röntgen, laboratorium, akutmottagning och 
en blandad vårdavdelning. Elektiv kirurgi utförs under vin-
terhalvåret, men operationsavdelningen är stängd på som-
maren. Då behövs all personal istället på akuten eftersom 
Strömstad då växer från vinterns 5000 invånare till hela 55 
000. Och turisterna har en tendens att halka på klipporna 
och skada sig.

Den nyinvigda dialysmottagningen är belägen på fjärde vå-
ningen i lokaler som för drygt tio år sedan inrymde en lång-
vårdsavdelning. De senaste åren har lokalerna använts till 
annat än sjukvårdsverksamhet. Mycket litet är nytt här. Man 
har använt sig av befintlig färg på väggarna och möbler som 
redan fanns, men det ger ett nytt och fräscht intryck. Som de-
koration är naturen själv nog.

Utanför fönstret glittrar havet mellan kobbarna med röda 
fiskebodar. Fiskebåtar och en blåvit färja som trafikerar Nor-
ge ger ständigt liv åt utsikten. I horisonten anas öarna Syd-
koster och Nordkoster. Alla dialysplatser har havsutsikt. 

Ute på terrassen, där det dagen till ära bjuds på cider och 
en specialdesignad tårta i form av en dialysmaskin, fläktar 
det skönt.

– Vi har ordnat med förlängningsladdar, berättar Elisa-
beth Fransson. Så om man vill finns det möjlighet att dialyse-

ra härute. Kanske under ett parasoll.
Förhoppningen är att dialysmottagningen kommer att 

kunna erbjuda många gästdialysplatser. 
– Vi har byggt mottagningen så att den ska kunna vara flex-

ibel när det gäller antalet platser. berättar Henrik Mulec. Vi 
kan vid behov både öka och minska antalet platser.

Och faller det här ut kanske nya mindre filialer skapas.
Birgitta Månsson är glad för att det skapas nya flexiblare 

möjligheter både till dialys och till gästdialys.
– Det kan vara jättesvårt att få gästdialys där man önskar, 

framförallt sommartid, säger hon. Många av våra medlem-
mar tvingas till »kommunarrest« av det skälet och snuvas på 
välbehövlig omväxling och vila. 

Strömstad med omnejd lämpar sig väl för rekreation. Det 
är endast tre mil till norska gränsen och bland annat turistar 
många tyskar i trakten. Även andra årstider kan Strömstad 
bjuda på en fin semester. Ett av stadens hotell har till exem-
pelvis ett utmärkt julbord och just nu byggs ytterligare ett ho-
tell med SPA-anläggning. 

Och den magnifika utsikten gör sig säkert bra även en grå-
disig decemberdag. ■

Text Anna-Lena Byström, foto Kerstin Nät-
torp och Anna-Lena Byström

Fotnot NU-sjukvården är en av fem sjukhusför-

valtningar inom Västra Götalandsregionen. I för-

valtningen ingår NÄL, Uddevalla Sjukhus, Lyse-

kils, Strömstads och Dalslands sjukhus. N står 

för NÄL och U för Uddevalla.

Framtida dialysbehandlingar i Ström-
stad sker med havsutsikt.

– Det är viktigt med samverkan mellan professionerna och att vi 
använder personalens stora kunskaper, menar Henrik Mulec.
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Albanien öppnar 
för omvärlden
Trottoarerna var fulla av hål och helst skulle man ha en jeep för att klara 
väglaget, men det jag kommer att minnas från Tirana är alla färgglada hus. 
Borgmästaren beslutade för några år sedan att man skulle pigga upp husfasa-
derna med konstnärlig färgsättning. Gamla hus blev som nya! 

Den åttonde april åkte jag till Albanien för att föreläsa om 
dialys för studenter från tekniska högskolan i Tirana. SIDA 
har ett projekt tillsammans med den albanska regeringen 
där man skall bygga upp den medicintekniska verksamhe-
ten på sjukhusen i Albanien. Samarbetet startade för tio år 
sedan och Swedish Health Care sköter det praktiska arbetet 
på plats. I oktober 2005 startades en tvåårig vidareutbildning 
i medicinsk teknik, och det är 24 ingenjör som deltar i pro-
grammet. I programmet ingår att studenterna ska praktisera 
på olika sjukhus som medicintekniska ingenjörer.

Lärarna kommer från Sverige och är experter inom sina 
ämnesområden, till exempel medicintekniskt management, 
laboratorieteknik, EKG, elektriska mätmetoder, röntgen och 
medicinteknisk säkerhet. Torbjörn Johansson från MTA på 
Akademiska sjukhuset i Uppsala, kommer att jobba två år i 
Albanien för att hjälpa sjukhusen att organisera medicintek-
niska avdelningar. Anders Norberg från MTA i Värnamo, för-
handlar med sjukvårdsministeriet om hur man ska kunna 
införa ett inventariesystem för den medicintekniska utrust-
ningen i landet. 

Jag föreläste fem dagar om dialysteknik med Gambro Ba-
sic programmet för sjuksköterskor som grund. Det funge-
rade mycket bra. Jag använde också Gambroprogrammmet 
för AK 200 S. För en lärare är basicprogrammen en stor hjälp 
när man skall förklara hur de olika delarna i dialysmaski-
nen fungerar. 

Vi gjorde studiebesök på dialysavdelningen på Moder The-
resas Hospital. Den är mycket välutrustad med åtta månader 
gamla Hospal Integra maskiner och Fresenius 4008S. Dialys-
apparaterna hade man fått som en donation från Grekland. 

Det finns 320 dialyspatienter i Albanien, plus några som får 
dialys i grannländerna Makedonien, Kosovo och Grekland. 

Av dessa har 29 personer CAPD hemma och kontrollerna sker 
i Tirana. PD-patienterna har fått tio dagars träning i att skö-
ta sina dialyser. Man har problem med peritoniter eftersom 
det är svårt att hålla en ren miljö i hemmen. PD är dessutom 
dyrare än HD.

Dialysavdelningen hade 16 platser fördelade på två rum. 
Antalet patienter var 60 och de fick behandling tre gånger 
per vecka. De flesta patienter var mellan 18–20 år och 40–50 
år enligt chefsjuksköterskan. Jag talade med en patient som 
var 20 år gammal. Hon hade gått i dialys ett år och hoppades 
på en transplantation med sin mammas njure. Men det görs 
inga transplantationer i Albanien, så de var tvungna att spa-
ra ihop 120 000 kronor till en transplantation utomlands. Pa-
tienten sa att pengarna inte var det största problemet utan 
det var att få ett visum.

På dialysavdelningen arbetar 16 sjuksköterskor och tre lä-
kare samt en verksamhetschef. En läkare tjänar ca 1 600 kr/

Studenter inom medicinsk teknik på Tekniska Högskolan i Tirana
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När det gäller maten kostar två liter glass 50 kr, men den 
kan man ju vara utan. Mjölk kostar tio kronor per liter i den 
lokala livsmedelsaffären

Många barn och handikappade tigger på gatorna och bad-
stränderna, och romerna verkar ha det allra sämst. Omkring 
en tredjedel av befolkningen saknar tillgång till ett eller fle-
ra av de mest grundläggande behoven som primärskola, rent 
vatten, avlopp och uppvärmning. De lever på cirka 15 kro-
nor per dag! 

Tirana ligger 40 km från hamnstaden Durres, och där kan 
man ta ett skönt dopp redan i april, men det känns lite job-
bigt att befolkningen kör bil på stranden ända nere vid vat-
tenbrynet. När vi var där kom det två bilkaravaner med nygif-
ta som skulle posera bland tiggande barn. 

Elsystemet i huvudstaden är en katastrof. Det hänger elka-
blar överallt och hur som helst, vilket innebär dagliga ström-
avbrott. Dialysavdelningen har dock en bra reservgenerator. 
Tirana är en stor byggarbetsplats, och massor av projekt har 
påbörjats och avslutats mitt i arbetet. Man behöver som sagt 
en Jeep eller en Mercedes för att ta sig fram; det är gropar, lera 
och vatten på de flesta gatorna i Tirana. Jag ramlade ner i en 
halvmeter djup grop på trottoaren, men klarade mig från att 
bryta benet som genom ett under.  

EU är den största biståndsgivaren till Albanien, och under 
2002–2004 avsattes 1,4 miljarder kronor. De mest prioritera-
de områdena är rätts- och inrikesfrågor följda av ekonomisk 

och social utveckling. Sverige har koncen-
trerat sina hjälpinsatser till sex områden; 
offentlig förvaltning, mänskliga rättighe-
ter och demokrati, jordbruk, miljö, hälsa 
samt utveckling av en privat sektor. ■

Text och foto Gunnar Malmström

månad, ingenjören 1 450 kr och sjuksköterskorna 1200 kr. 
En hemodialys kostar ca 1 500 kr. Läkarna jobbar ofta extra 
på privata kliniker för att klara familjens ekonomi. Ulphina 
Mici, ingenjören på dialysen, berättade att hon studerat fem 
år på tekniska högskolan och arbetat sex år på dialysen, men 
kan inte leva på den lön hon får utan måste jobba extra. Hon 
berättade att det är svårt att få reservdelar för att göra före-
byggande underhåll och när hon beställer delarna får hon 
ofta höra att det inte finns några pengar. Hon tycker dessut-
om att det är dåligt samarbete mellan ingenjörerna och lä-
karna och skulle vilja att läkarna tar mer ansvar för att det 
hålls rent och snyggt på dialysavdelningen. Ulphina talar ita-
lienska och engelska, hon skulle säkert kunna få jobb utan-
för Albanien, men vill jobba kvar i sitt land. Albanien har 
problem med produktiviteten eftersom ingen vill jobba hårt 
med de dåliga lönerna. 

Många välutbildade emigrerar för att arbeta i andra länder 
med bättre lön; enligt »mina« studenter är arbetslösheten 80 
procent i landet! Jag hoppas att det inte stämmer, andra säger 
att den är 30–40 procent. Arbetslösheten är svår att beräkna ef-
tersom det finns en stor informell ekonomi med »svarta« peng-
ar. En ensamstående pensionerad kvinna får 560 kr/månad i 
pension, det räcker lagom till elräkningen. Många är beroende 
av släktingar som jobbar utomlands och skickar hem pengar.

Priserna i Tirana verkar väldigt höga i förhållande till vad 
till exempel en läkare tjänar. Att äta lunch på en restaurang 
i svensk klass kostar cirka 80 kronor. Det är få turister som 
hittar till Albanien i april, och de som kommer på sommaren 
är oftast hemvändande albaner. Vi blev erbjudna ett dubbel-
rum på Grand Hotell för 200 kronor per natt, normalpriset är 
900 kr. Bensinen kostar tio kronor litern. Många albaner ver-
kar köra Mercedes, hur det nu går ihop? Säkert 80 procent av 
bilarna som tutar på gatan är Mercedes-bilar, men det finns 
ganska många BMW också.

Studiebesök på Moder Theresas Hospital i Tirana. Här finns åtta dialysplatser i ett rum. 
Totalt har avdelningen 60 hemodialyspatienter som behandlas tre gånger i veckan.
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Redan under 1898 presenterade två dermatologer, Fabry 
och Anderson var sin artikel om det tillstånd som senare kom 
att kallas Fabry’s sjukdom. De beskrev angiokeratom och pro-
teinuri och misstänkte en generaliserad bild. Det visade sig 
sedan vara en lysosomal inlagringssjukdom som är en av 
mer än 40 ärftliga metaboliska sjukdomar. Ansamlingen av 
en icke nedbrytbar glykosphingolipid beror på en lysosomal 
brist på enzymet α-galactosidase A. Inlagringsprodukten som 
går under flera namn, i allmänhet GL-3 alternativt GB-3, an-
samlas huvudsakligen i endotelcellerna men också i glatta 
muskelceller, epitelceller, nervceller med flera. Detta resul-
terar i allvarliga komplikationer som exempelvis njurinsuffi-
ciens, hjärthypertrofi och cerebrovaskulära och kardiella in-
farkter. 

Herediteten innebär att söner till en drabbad fader kom-
mer att vara friska medan döttrarna kommer att bli bära-
re av sjukdomen. En bärarmoder har 50 procents chans att 
överföra anlaget till barnen. Fabry’s sjukdom är således en X-
kromosombunden recessiv sjukdom; den är relativt sällsynt 
och uppträder enligt uppgift i form av ett fall på 177 000 le-
vande födslar eller om man hellre vill uttrycka det som en på 
40 000 manliga individer. Sönerna drabbas i allmänhet all-
varligast av sjukdomen medan döttrarna blir bärare och kan 
drabbas i varierande omfattning. Att den kliniska bilden va-
rierar hänger sannolikt ihop med att man känner till mer än 
200 mutationer i α-Gal-genen. Det är naturligtvis viktigt att 
spåra familjehistorien när man misstänker Fabry’s sjukdom, 
men det finns också de novo mutationer varför frånvaron av 

Svårtolkat  
behandlingsresultat 
vid Fabry’s sjukdom

ett familjeträd med sjukdomen inte utesluter diagnosen. För-
utom att den kliniska bilden ser olika ut, så varierar också ål-
dern när symptom på Fabry’s sjukdom debuterar. 

I litteraturen anges en genomsnittsålder för diagnos på 29 
år men den är helt beroende på olika läkares lyhördhet för 
sjukdomen. I många fall debuterar den i barnaåldern med 
smärtor framför allt i extremiteterna, feber, trötthet, mins-
kad svettningstendens och svårigheter att tåla värme och 
ansträngning utan att symptomen förvärras. I allmänhet 
uppträder symptomen cirka tio år senare hos heterozygota 
kvinnor än hos hemizygota män. Inlagringen av GB-3 i de oli-
ka organen leder till en förkortad överlevnad; medellivsläng-
den hos män är i allmänhet 50–55 år, kvinnorna blir något 
äldre. Hos män med Fabry’s sjukdom debuterar symptomen 
ofta omkring tioårsåldern med smärtor som accentueras vid 
ansträngning eller vid feber, nedsatt hörsel vid cirka 29-års 
ålder och behov av dialys/njurtransplantation strax före 40-
års ålder. 

Behandlingen av sjukdomen har i brist på specifika meto-
der varit inriktad på symptomen. Omkring år 2000 presente-
rades de första små studierna med inte mindre än två speci-
fika enzymvarianter av humant α-galactosidas. Efter att man 
vid djurförsök visat att enzymtillförseln hade förmågan att 
minska cellinlagringen av GB-3 testades de på människa. Båda 
preparationerna genomgick dosundersökningsstudier på ett 
fåtal patienter där Agalsidase alfa (Replagal) rekommende-
rades i en dos på 0,2 mg/kg kroppsvikt intravenöst varannan  ➝

Fabry’s sjukdom är ovanlig i Sverige och drabbar framförallt män. Det 
finns ännu ingen given behandlingsstrategi eftersom studier med lång 
observationstid och tillräckligt stora material saknas. En viss förbätt-
ring i form av ökad värmetolerans och något minskad användning av 
analgetika har man kunnat notera.
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Corneal opacity 

Angiokeratoma. 

Angiokeratoma

Fabry’s sjukdom: Inlagringsprodukten GL-3 
eller GB-3 ansamlas huvudsakligen i endotel-
cellerna men också i glatta muskelceller, epi-
telsceller och nervceller vilket resulterar i olika 
allvarliga komplikationer såsom njurinsufficiens.
Foton: Rj. Desnick, PhD MD.
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vecka, medan det andra preparatet Agalsidase beta (Fabrazy-
me) rekommenderades i en dosering på 1,0 mg/kg intravenös 
tillförsel var 14: e dag. Kostnaderna för behandling är mycket 
hög. De första randomiserade studierna genomfördes på små 
patientmaterial och under kort tid varför någon direkt studie 
att avgöra lämpligaste dosering fortfarande saknas. Båda de 
första inledande studierna visade att patienternas smärttill-
stånd förbättrades och att de patienter som tidigare inte hade 
kunnat svettas nu svettades som svar på värme. 

I studien som genomfördes med Agalsidase beta kunde 
man påvisa en minskad endotelinlagring av GB-3 i huden och 
i kapillärt endoteliom i njuren jämfört med patienter som 
fick placebo. Den kemiska sammansättningen är trots olika 
framställningssätt i det närmaste iden-
tiska men jämförelser mellan de två pre-
paraten är mycket svåra att genomföra 
på grund av de rekommenderade, varie-
rande dosmängderna. Endast en min-
dre del av enzymet når njuren för lokal 
påverkan då huvuddelen fångas upp i 
levern. I en nyligen publicerad artikel tycker man sig finna 
en stabilisering av normal njurfunktion under en period på 
drygt fem år medan resultaten är mer tveksamma på patien-
ter som redan vid behandlingsstart har en sänkt njurfunk-
tion som således försämras under åren. Om progresshastig-
heten av njurskadan påverkas signifikant av behandlingen 
är fortfarande tveksamt men då några större randomiserade 
studier med placebo i kontrollarmen inte föreligger, har man 
bara historiska kontroller att jämföra med vilket inte ger ett 
klart svar avseende behandlingseffekt. 

Med hänsyn till den låga förekomsten av patienter har vi 
försökt samla så många som möjligt till Göteborg där en 
grupp läkare och sköterskor genomför en rad undersökning-
ar för att söka utröna behandlingseffekten. Vi har ett drygt 
20-tal patienter under behandling med intravenös enzymtill-
försel varannan vecka. Ett något större antal kvinnliga pa-
tienter har diagnostiserats som bärare men inte fått behand-
ling då vi inte har kunnat påvisa några kliniska organskador 
trots omfattande utredningsprogram. 

I början utnyttjades Agalsidase alfa som dock efter ett an-
tal år ersattes med Agalsidase beta, eftersom den kliniska 
erfarenheten visade att preparaten är likvärdiga trots skill-
nader i doseringsrekommendationer. Det ena preparatet 
innebar en fem gånger högre dos jämfört med det andra till 
samma pris.

Vi har ännu inte kunnat bedöma om progressen av njurin-
sufficiensen påverkats positivt. Två patienter som startade 
behandlingen vid en kraftigt nedsatt njurfunktion har av-
lidit i kombinerad njurinsufficiens och massiv hjärthyper-
trofi. Den ena patienten behandlades med peritonealdialys 
under cirka sex månader. Behandlingseffekterna i övrigt ger 
ett intryck av en förbättrad värmetolerans, ökad tendens till 
svettning och viss minskning av smärtstillande medicinering 
såväl kontinuerligt som vid påfrestningar. Ett mindre antal 
patienter utvecklar antikroppar mot det givna preparatet vil-
ket har inneburit ett litet antal infusionsreaktioner. Både be-
handling i hemmet och på vårdcentraler förekommer.

De hudbiopsier som har genomförts 
har kunnat påvisa GB-3 inlagringar i 
huden, även efter flera års enzymbe-
handling. Detta är i sig inte förvånan-
de då enzymbehandlingen i Sverige i 
de flesta fall först har kunnat påbörjas 
sedan patienterna redan har passerat 

ungdomsåren. Diagnosen har många gånger först kommit 
fram i samband med njurbiopsi på grund av påvisad nedsatt 
njurfunktion. De patienter som i världen har genomgått en 
njurtransplantation har hittills, även i frånvaro av specifik 
enzymbehandling, visat sig ha en såväl patient- som trans-
plantatöverlevnad likvärdig med motsvarande transplan-
tationsresultat hos patienter utan Fabry’s sjukdom. Ensta-
ka patienter har också i Sverige transplanterats med Fabry’s 
sjukdom som uremiorsak. 

Trots drygt fem års erfarenhet av enzymbehandling vid 
Fabry’s sjukdom i Sverige har vi således fortfarande svårt att 
avgöra om en tillförd enzymmängd är för liten, om den till-
förs för sällan och om terapin har förmåga att på lång sikt 
åstadkomma en regress av de omfattande organskador som 
inlagringen av GB-3 innebär. Helt nyligen har man börjat un-
dersöka effekterna av ett peroralt preparat som om det är ef-
fektivt kanske kan underlätta framtiden för patienter med 

Fabry’s sjukdom men detta är i skrivande 
stund osäkert. ■

Text Jarl Ahlmén, docent, CEM, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset, Göteborg

» Endast en mindre del av 
enzymet når njuren för lo-
kal påverkan då huvudde-
len fångas upp i levern. «
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Årets upplaga av det njurmedicinska 
vårmötet ägde rum under några riktigt 
varma dagar i maj, och det var många 
som satt och njöt av solen utanför 
stockholmsmässans lokaler i Älvsjö inn-
an mötet startade. Sammanlagt 600 del-
tagare och 35 företag deltog i årets möte 
som gav en bred bild av aktuella njur-
medicinska frågor.

ANGELÄGNA FRÅGOR 
MED STOR VIDD

NJURMEDICINSKA VÅRMÖTET 2006
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Professor, tillika verksamhetschef vid Njurmedicinska 
klinken på Karolinska Universitets-sjukhuset i Huddinge, 
Carl-Gustaf Elinder inledde med en aktuell sammanfattning 
av läget för de njursjuka patienterna i Sverige och internatio-
nellt. Ökningstakten av antalet njursjuka i Sverige planar av, 
och för närvarande har 6–7 000 personer någon form av aktiv 
uremivård i vårt land. Ålder spelar roll liksom kön; ju äldre 
man blir desto större blir risken för att få njursvikt och dub-
belt så många män som kvinnor drabbas. I Europas länder är 
risken störst i Belgien och lägst i Norge. Internationellt hör 
aboriginerna i Australien till de mest drabbade.

Den så kallade ORFAN-studien har pekat på riskfaktorer för 
att utveckla njursjukdom. Analgetika, rökning, lägre skolut-
bildning, högt BMI och diabetes innebär ökad risk, däremot 
inte exponering för lösningsmedel som man kanske tidiga-
re trott.

Stefan Jacobsson, verksamhetschef på Njurmedicinska 
klinken på Danderyds sjukhus, kompletterade den statistis-
ka bilden med en uppdatering av MPO-studien (Membrane 
permeability outcome study). Där konstaterar man, att av 
100 patienter som startade i hemodialys för tio år sedan är 
60 döda idag. Dialyskvaliteten är en av de faktorer som borde 

kunna bidra till en bättre patientöverlevnad. Kanske enligt 
en så kallad »golden standard« som innebär: förlängd dialys-
tid, ökat antal dialyser per vecka, större membranarea samt 
ökat blod- och dialysatflöde.

Professor Sarah Prichard från Chicago i USA menade i sitt 
anförande »Cardiovascular Risk Factors in Dialysis Patients«, 
att visserligen har vi vetat i decennier att risken att dö i hjärt- 
kärlsjukdomar är mångfaldigt större för dialyspatienter än 
för en motsvarande njurfrisk population, men den direkta or-
saken är ännu inte klarlagd. Bilden är mycket komplex och 
innehåller flera okända komponenter. Senare publicerade 
studier har visat på olika faktorer som kan samverka, bland 
annat inflammation och störningar i mineralmetabolismen. 
PD-patienterna har en egen problematik när det gäller glu-
kosupptaget och dess inverkan på kroppen.

Kan patienten då göra något själv för att må bättre trots sin 
dialysbehandling? Ja, enligt Susanne Heiwe, sjukgymnast på 
Karolinska universitetssjukhuset, finns det mycket att vin-
na i ökad livskvalitet genom att vara fysiskt aktiv. Hon visade 
i sitt anförande »Behov av och effekter av fysisk träning vid 
kronisk njursvikt«, att även om syreupptagningen, muskel-
styrkan och uthålligheten i musklerna sjunker när patien-

Samlade utanför Älvsjö mässan: Lewis Cohen, 
Joan Berzof, John Cunningham och modera-
tor Nils Grefberg. Cohen och Berzof berättade 
om forumet Renal Pallitative Care Initiative och 
John Cunningham från England talade bland 
annat om hyperparathyroidism.
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ten börjar med dialys, kan man med regelbunden träning 
ändå behålla en stor del av funktionen. Det stora problemet 
för de flesta dialyspatienter är tröttheten som är både fysisk 
och psykisk. Patienterna har ofta tre strategier för att klara 
av sin trötthet, man tar bort det som tar lång tid, undviker 
det man inte orkar, vilar mycket och väljer det som man kla-
rar av att göra. Men tröttheten går att påverka med fysisk trä-
ning och ett individuellt träningsprogram. Det borde vara en 
prioriterad fråga vid all patient kontakt att upplysa om hur 
viktigt det är att »träna« efter förmåga även sedan man kom-
mit i dialys.

För att kunna följa och sammanställa statistik över vad 
som händer inom olika delar av nefrologin behövs ett väl-
fungerande register. Hittills har SRAU (Svenskt register för ak-
tiv uremivård) och SDDB (Svensk dialysdatabas) samlat infor-
mation från landets njurkliniker. Nu kommer de att slås ihop 
till ett från och med den första januari 2007 och kallas för 
Swedish Renal Registry, svenskt njurregister. Målsättningen 
är att både skapa riktlinjer och målvärden samt kontrollera 
hur de följs upp för att på sikt kunna förbättra mortalitet och 
morbiditet bland de njursjuka patienterna. Astrid Seeberger, 
överläkare på Njurmedicinska kliniken, Huddinge Universi-

tetssjukhus beskrev det nya svenska kvalitetsregistret.
Att få vara med och påverka den egna behandlingen är vik-

tigt för många patienter och höjer självkänslan. I London On-
tario i Canada skapade man ett nytt begrepp, »Home first«, 
och då menar man att behandling hemma är det bästa alter-
nativet, förutsatt att man orkar och vill ta det ansvaret. Bak-
grunden är en ökande mängd dialyspatienter som ofta har 
en lång och besvärlig väg till sin dialysbehandling. Man in-
rättade också ett mellansteg mellan hembehandling och di-
alys på det stora sjukhuset genom de nio dialysavdelningar 
som skapades på mindre sjukhus i regionen. Där kan patien-
terna göra det mesta själva förutom att klä maskinerna. En 
nyckelfråga enligt Rosemary Leitch är att utbilda patienter-
na så väl att de kan välja vilken behandling de vill ha. Titeln 
på föredraget var: »The pathway to independent dialysis-a 30 
year retrospective and trends for the future«.

PD är ju i högsta grad en behandling man utför hemma. 
Ann-Christin Karlsson, sjuksköterska vid Njurenheten på Vis-
by lasarett gav oss en inblick i patienternas upplevelser av 
att leva med nattmaskin, »Att leva med automatiserad peri-
tonealdialys APD«. Hon har i sitt magisterarbete i vårdveten-
skap visat att när patienterna själva sköter sin nattbehand- ➝

Dietisterna Sintra Eyre och Helena Simonssson, 
ingår båda i dietisternas referensgrupp inom 

njurmedicin och medverkande vid årets mycket 
populära dietistmöte!

Professor Anders 
Alvestrand talade 

om kalk, fosfat och 
om saltets ABC.

Sjuksköterska Marie 
Nykvist nyss vald till 
ordförande i Svensk 
Nefrologsjuksköter-
skeförening.

Sjuksköterskorna Char-
lotte Högfeldt, Rose-Ma-

rie Lindström och Magnus 
Lindberg, (Gävle). 
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ling blir de i högre grad samtalspartners och inte vårdtagare 
gentemot personalen, att klara av sin egen vård ger styrka. 
Den tyngsta delen av behandlingen är tanken på framtiden, 
som kan kännas som ett överhängande hot som inte går att 
kontrollera.

PD-relaterade infektioner kan för vissa patienter utgöra 
ett allvarligt hot. Det visade Beth Piraino, läkare och profes-
sor från Pittsburgh, USA, »Update on PD-related infections«. 
Enligt det material hon refererade till, dog fem procent av 
patienterna på grund av peritonit. Bland annat var ålder, 
malnutrition och förhöjt CRP prediktorer för detta. Som risk-
faktorer såg hon bland annat lågt serumalbumin och depres-
sion. Redan vid den inledande träningen måste man lära sig 
hur viktigt ett aseptiskt förhållningssätt och god handhygien 
är för att undvika infektioner. I förebyggande syfte använder 
patienterna på hennes klinik dagligen gentamycinsalva runt 
exit site. Dessutom har man som princip att ta bort katetern 
om inte peritonitsymtomen har försvunnit efter fem dagar 
eller om patienten får en re-peritonit. 

På frågestunden framkom att man enbart tvättar kateter-
utgången med koksalt. Professor Piraino kände inte alls till 
rutinen att tvätta med klorhexidinsprit, som är den förhärs-
kande metoden i Sverige, och hon blev intresserad av hur en 
jämförande studie skulle utfalla.

Inte bara patientens dialysbehandling kräver eftertanke 
och planläggning. Det gör också avslutningen på livet som 
dialyspatient. Doktor Lewis M. Cohen från Texas Tech Univer-
sity, USA, har skapat ett forum som han kallar för Renal Palli-
ative Care Initiative (RPCI). Det är en grupp av läkare, sjukskö-
terskor och socialarbetare som alla är utbildade i palliative 
medicin. Deras program inkluderar protokoll för symtombe-
handling, vårdplanering och ceremonier för de efterlevan-
de när den dagen kommer. Doktor Cohen menar, att pallia-
tive vård måste bli en del av dialysbehandlingen och de här 

patienterna måste få hospicevård vid behov precis som AIDS-
sjuka eller cancerpatienter. 

I Sverige finns ett projekt vid Kärnsjukhuset i Skövde, Stöd 
vid palliativ vård, som också var titeln på framförandet. An-
nika Johansson och Therese Tengbert från Njurmedicin be-
skrev hur det hade växt fram. Bakgrunden är ett regeringsbe-
slut om Värdig vård vid livets slut som sedan utvecklades av 
Landstinget. Målsättningen har varit att följa patienten över-
allt i vårdkedjan och tillvarata resurser hos både personal, 
patienter och anhöriga. Den speciella grupp med inriktning 
mot palliativ vår som funnits på sjukhuset, »Värna-gruppen«, 
har haft olika inriktningar, och arbetet är dokumenterat i 
en rad olika broschyrer. De har titlar såsom »Livets sista tid«, 
»Nutrition i palliativ vård« och »Symtomlindring i konserva-
tiv palliativ vård«.

Vårmötet avslutades med Coping och patient empower-
ment med Ulla Hoppe Jakobsson och Susanne Heiwe. En kro-
nisk sjukdom kräver mycket av en människa, inte minst att 
orka med alla förändringar som oftast är av negativ natur. Di-
alysbehandlingen är begränsande på många vis genom res-
triktioner i mat och dryck, tider som ska följas och begränsa-
de möjligheter att ta semester till exempel. Patienten måste 
själv skaffa sig en strategi för att klara av livet som det blir. 
Vi kan som personal lyssna och bekräfta patientens känsla, 
låta honom bli sedd och kanske föreslå åtgärder; understry-
ka det man fortfarande kan göra i stället för det som inte är 
möjligt längre. ■

Text Ulla Winge, foto Gunnar Malmström och 

Pia Lundström

Umberto Buoncristiani, från  
Perugia i Italien, berättade om 

25 års erfarenheter av korta dag-
liga hemodialysbehandlingar.

Björn Wikström, 
Svensk Njurmedicinsk 
Förenings ordförande 
med K-G Prütz.




