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Stiftelsen för Svensk Njurmedicinsk Forskning och 
Utbildning har till uppgift att stödja forskning som 
syftar till att förebygga njursjukdomar och förbättra 
behandling av akuta och kronisk njursjukdomar.

Stöd fortsatt forskning rörande njursjukdomar genom 
en gåva till stiftelsen.

Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stock-
holms län.

Bidrag ur denna stiftelse utdelas 
årligen till yngre forskare efter 
annonsering i Läkartidningen.

Plusgiro 19 52 12-6

Stöd njurmedicinsk forskning

LEDARE
PIA LUNDSTRÖM | ANSVARIG UTGIVARE

Ännu en Dialäsen har producerats och jag slås av tan-
ken att jag, efter nu 13 – snart 14 år med tidningen, fort-
farande tycker att det är så spännande att se sista utkastet 
innan materialet elektronisk skickas vidare till tryckeri-
et. Varför tycker jag det?… Är man lite udda eller knasig? 
(enligt mina barn kan det förstås det sistnämnda stäm-
ma…). Men förhoppningsvis är det som Marita Nilsson och 
Stefan Borghammar skriver i Malmös Budkavle nämligen 
»det som inte kan bli bättre slutar att vara bra«. 

Klart man ska vara glad och nöjd med tillvaron, men 
man bör nog aldrig helt slå sig till ro och sluta fundera på 
nytt. Istället fundera vidare! Och fundera igen, vänd och 
vrid på frågeställningen och kom fram till en bättre lös-
ning på ett eventuellt problem. Efter en tid kanske man 
finner att den lösningen inte heller var optimal. Och då 
ändrar man sig – och prövar nytt – igen. Erfarenheten av 

LÄSBREDD I NISCHAT OMRÅDE
de olika beprövade tillvägagångsätten är kanske det som 
berikar och gör att man fortsätter att vara nyfiken. Där-
till utvärderas arbetet så att till exempel arbetsmetoder 
kan bli till det bättre. 

Forskning ger ny kunskap och vägleder oss alla. I detta 
nummer sammanfattas en studie om barns upplevelser 
av livet efter en organtransplantation. Och längre fram i 
tidningen möter ni doktor Cohen från USA som intresse-
rat sig för njursjuka patienters avslut av livet.

Det är tvära ämneskast – men de är viktiga för oss att få 
ökad kunskap om och på så vis kan vi förbättra vårt fort-
satta arbete. Jag vill även slå ett slag för vår gemensam-
ma kraftsamling inför Världsnjurdagen den 8 mars 2007.  
Per-Åke Zillén ger dig tipsen om vad just DU inom profes-
sionen kan göra. Så god läsning i höstmörkret!

 Pia Lundström

myfortic® ger ett effektivt skydd mot akuta avstötningsepisoder1

Att förskriva myfortic® istället för mykofenolatmofetil (MMF) innebär:

-  motsvarande effekt och säkerhet1,2

-  magsaftresistenta tabletter

-  mindre tablettstorlek 

-  lägre läkemedelskostnad3 

 (mykofenolsyra, som natriummykofenolat) är en IMPDH-hämmare med indikationen profylax mot akut transplantatavstötning hos vuxna patienter efter 
njurtransplantation i kombination med ciklosporin och kortikosteroider. myfortic® tillhandahålls som enterotabletter, 180 mg respektive 360 mg. Se www.fass.se 
för full produktinformation. 

Referenser: 1) Salvadori M et al. Am J Transplant 2003;4:231-236 2) Salvadori M et al. Clin Nephrol. 2006;66 (2):112 3) Kostnadsbesparing med 2720 kr per
år och patient vid rekommenderad dosering. Se www.lfn.se för läkemedelspriser (prisjämförelsen är gjord i september 2006 mellan Roches 500 mg MMF 
tabletter och Novartis myfortic® 360 mg tabletter [120 st per förpackning). 

För njurtransplanterade patienter:

Mer än 
bara en 
magkänsla...

Nordiskt ansvar och engagemang inom transplantation och immunologi 
Som ledande företag har vi ett ansvar att driva forskningen framåt, vilket kräver ett stort engagemang hos oss samt 
hos studiedeltagare och sjukvårdspersonal som vi samverkar med. Novartis bedriver sedan 70-talet klinisk forsk-
ning inom transplantation, vilket medfört att vi som enda företag har täckning i fyra immunsuppressiva
klasser för transplanterade (PSI, IL-2Ra, MPA, CNI). Idag har vi närmare 20 pågående/planerade studier i Norden
och vi är intresserade av fler. Kontakta oss gärna – klinisk utveckling är ett gemensamt ansvar. 

Novartis Läkemedel | Box 1150 | 183 11 TÄBY | Tel 08-732 32 00 | Fax 08-732 32 01 | www.novartis.se
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Ekvimolär dos

Ekvimolär dos

Dosering med myfortic® = mindre tabletter

MMF

250 mg

500 mg

180 mg

360 mg
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Hur många av dina patienter
har ett serumfosfat ≤1,78 mmol/L?1

Nu finns Fosrenol® som en ny, effektiv behandling 
i monoterapi mot hyperfosfatemi2.

tel 08-412 98 00 
www.swedishorphan.com

1. K/DOQI-guidelines. 2. Fouad Albaaj & Alastair J Hutchison, Expert Opinion, Pharmacother. (2005) 6 (2): 319-328 
INDIKATIONER: Fosfatbindare för kontroll av hyperfosfatemi hos patienter med kronisk njursvikt i hemodialys eller CAPD. 
Tuggtabletter, 500 mg, 750 mg, förpackningsstorlek 90st.För ytterligare information: Se produktresumé på www.fass.se 

Hur många av dina patienter
har ett serumfosfat ≤1,78 mmol/L?1
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En ny metod i samband med lungtrans-
plantationer har utvecklats av professor 
Stig Steen och transplantationsgruppen 
vid universitetssjukhuset i Lund. Meto-
den är ett kliniskt genombrott och inne-
bär en möjlighet att funktionstesta lung-
funktionen utanför kroppen.

Antalet donatorer för lungtransplantationer är betydligt 
fler än det faktiska antal transplantationer som sker. Den 
största begränsningen är att de donerade lungorna inte 
kan användas på grund av ödembildning.

Den nya metoden ger en möjlighet att reparera skadade 
lungor före transplantation. De donerade lungorna pla-
ceras i en konstgjord bröstkorg i form av en plastlåda och 
kopplas sedan till en respirator. Ödemen elimineras med 
hjälp av en hjärt-lungmaskin som pumpar runt en konst-
gjord blodlösning, som drar ut vätska ur lungorna. Blod-
lösningen är från början syrefattig men när lungorna bör-
jar kunna syresätta lösningen anses de vara tillräckligt 

bra för transplantation.
Fram till nu har endast 20 procent av alla tillgängli-

ga lungor kunnat användas för transplantation, men nu 
hoppas man att siffran ska öka till 60 procent.

Sedan i somras är tekniken, som utvärderats i olika ex-
periment under flera år, klinisk rutin vid universitets-
sjukhuset i Lund. Under sommaren har tre patienter fått 
nya lungor tack vare den nya metoden, och man har ännu 
inte kunnat se någon skillnad i efterförloppet jämfört 
med patienter som transplanterats på traditionellt sätt. 
Då är lungorna utanför kroppen maximalt sex timmar 
och en möjlig nackdel med den nya tekniken kan vara att 
tiden som de donerade lungorna är utanför kroppen är 
längre, mellan 15 och 24 timmar. I gengäld kan den läng-
re förberedelsetiden vara både patienten och operations-
lag till godo. Operationen kan förläggas till dagtid, flera 
operatörer kan närvara och patienten får tid att förbere-
da sig mentalt.

Källa Dagens Medicin nr 37, 2006 

Pris till professor Groth
Carl-Gustav Groth, professor emeritus i transplantations-
kirurgi vid Karolinska Institutet, har tilldelats the Med-
awar Prize av the International Transplantation Society. 
Priset delas ut till den som bidragit med extraordinära 
insatser inom transplantationskirurgin och anses vara 
den högsta utmärkelsen man kan tilldelas inom områ-
det.

Professor Groth har genom sin forskning aktivt bi-
dragit till att man idag kan utföra både njur-och lever-
transplantationer med utmärkta resultat. Han var en pi-
onjär när det gäller att transplantera bukspottkörtel 
eller cellöar för att behandla av diabetes. I forskningen 
kring transplantation av organ från djur till människa 
har han också gjort pionjärinsatser. Han tillträdde som 
klinikchef 1973 vid den då nyöppnade transplantations-
kirurgiska kliniken på Huddinge Sjukhus. Under hans 
ledning har kliniken byggts upp till en välkänd och res-
pekterad klinik.

Läs mer om professor Groth i nästa nummer av Dialä-
sen.

Källa Svenska Dagbladet 24 september 2006

Ny metod reparerar donerade lungor

Professor Groth – en pionjär inom transplantationskirurgin.
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Diabetespris till Leif Groop
Diabetesforskningen vid Lunds universitet hör idag till den 
internationella toppen inom området och nu har professor 
Leif Groop tilldelats det prestigefyllda Claude Bernard-priset.

Priset delas årligen ut till en av världens främsta dia-
betesforskare av den europeiska diabetesforskningsorga-
nisationen EASD. Leif Groop har under många år forskat 
kring den genetiska bakgrunden till typ 2-diabetes.

Tidigare trodde man att det fanns två typer av diabetes, 
ungdomsdiabetes (typ 1) och åldersdiabetes (typ 2). För tio 
år sedan påvisade Groops forskargrupp att det även fanns 
en mellanform, LADA (Latent Autoimmun Diabetes in 
Adults). Varianten förekommer hos cirka tio procent av di-
abetikerna och är alltså lika vanlig som typ 1-diabetesen.

Professor Groops forskning har de senaste åren strä-
vat efter att med den senaste molekylärgenetiska tekni-
ken kunna hitta och beskriva ytterligare undergrupper 
av diabetes. Forskargruppen har nu funnit att en viss typ 
av störningar i mitokondrierna förekommer hos de flesta 
av typ 2-diabetikerna och fyndet ger ny kunskap om upp-
komst av den varianten av diabetes.

Det är för den här upptäckten Leif Groop har fått priset. 
Ceremonin ägde rum i Köpenhamn den 17 september.
Källa newsdesk 15 september 2006

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

Projekt om  
organdonation fortsätter

I Södra sjukvårdsregionen har ett projekt kring orgando-
nation pågått under tre år. Projektets syfte har varit att 
kvalitetssäkra donationsprocessen, göra en attitydun-
dersökning bland sjukhuspersonal och att ordna möten 
där medarbetare arbetat med frågor kring etik och mo-
ral när det gäller vård av svårt hjärnskadade.

Nu anser man att projektet uppnått sina mål, men 
landstingsstyrelsen ger sitt stöd för att projektet fortsät-
ter. Mer utbildning i donationsfrågor och attitydpåver-
kan behövs. För regionens sjukhus behövs en organisa-
tion med lokalt ansvar för organdonation.

Över nio av tio svenskar är positiva till donation av or-
gan och vävnader, men många har inte meddelat sin in-
ställning vare sig till donationsregistret eller till sina an-
höriga. Därför bli många möjliga donationer av.

Mer information om organdonation finns på www.
livsviktigt.se och här kan man även anmäla sig till dona-
tionsregistret. I Sverige lanseras under hösten nya dona-
tionskort. Mer om dessa kan du läsa om på sidan 49.

Källa newsdesk 28 augusti 2006



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 dialysfiltret.

WaterSoft används för kontroll av avhärdare för RO.

Herbahealth

Björkholmsv. 214

132 52 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

NYHETER

Äntligen har Stockholmsregionens undersköterskor fått 
möjlighet att gå en efterlängtad fortsättningskurs inom 
njurmedicin. Kursen omfattade totalt åtta dagar utsprid-
da under en tvåmånadersperiod, och de tre första dagar-
na var gemensamma med sjuksköterskorna. Deltagande i 
kursen förutsatte att man tidigare gått njurmedicinsk in-
troduktionskurs.

Det är bra och viktigt med utbildning. Många ar-
betsuppgifter görs av bara farten när man har arbetat i 
många år. Kursen gav möjlighet till eftertanke och leder 
till att man känner sig mer delaktig i sitt arbete. Det är 
dessutom mycket trevligt att få träffa kolleger från andra 
arbetsplatser inom njurmedicin och utbyta erfarenheter 
med varandra. Positivt var att utbildningen var förlagd 
till olika sjukhus så att vi på ett naturligt sätt kunde pas-
sa på att se varandras avdelningar.

Utbildningen hade många bra föreläsare som till och 
med gjorde det tråkigaste ämnet riktigt intressant och 
började man bli trött på att lyssna så kom kaffet i rättan 
tid. Det gavs också tillfälle att ta upp frågor med föreläsare 
om saker man undrat över. Vätskebalans, smakupplevel-
ser, patientens lärande och provtagning vid njursjukdom 
är exempel på ämnen som föreläsningarna handlade om.

Det ingick både grupparbete och projektarbete i utbild-
ningen, som gav möjlighet att utveckla och att engage-
ra sig i ett ämne utifrån den egna verksamheten. Vi fick 
många idéer som går att arbeta vidare med. Ett exem-
pel är att arbetet skulle underlättas betydligt om vi hade 
samma rutiner inom regionen gällande njurbiopsier, fis-
tel/graft operationer och vård av patient med PD kateter. 
Det händer ju att vi vårdar varandras patienter, så det 

känns viktigt att hålla oss till samma information och att 
göra på samma sätt. Något att fundera på.

Vi är alla erfarna inom vården, men en gemensam 
känsla som väcktes under föreläsningarna var att ofta 
saknas tiden att utföra arbetsuppgifterna så som vi skul-
le vilja. Har man inte en god kvalitet i sitt arbete tappar 
man lätt arbetsglädjen. Det är viktigt med utbildning för 
att stanna upp och reflektera över vad det egentligen är 
vi gör och varför.

Får du tillfälle och har gått introduktionskursen, så 
anmäl dig till nästa fortsättningsskurs. Den gav väldigt 
mycket. 

Cecilia Alinder och Karin Larsson, undersköterskor på vårdavdel-

ning K86-88, Karolinska Universitetssjukhuset huddinge

cecilia.alinder@karolinska.se , karin.larsson@karolinska.se

Kurs för undersköterskor får godkänt

Undersköterskor och kursledare på Njurmedicinsk Fortsätt-
ningskurs i Stockholmsregionen
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Indikationer: • Anemi vid kroniskt nedsatt njurfunktion hos patienter i dialys. Vid behandling varannan vecka kan 
dosökning bli nödvändig. • Symptomatisk renal anemi hos patienter som ännu ej erhållit dialys.

Förpackningar: Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 IE (6x0,3 ml) samt 10.000 
och 20.000 IE (6x0,6 ml). Reco-Pen®: Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i cylinderampull 10.000 (3 st), 20.000 
(3 st) och 60.000 IE (1 st). Multidos: Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100.000 IE, 5 ml, injektionsflaska + amp.

För ytterligare information: Se produktresumé på www.fass.se

Roche AB, Tel 08-726 12 00  www.roche.com  
För läkare med medicinska frågor: 020-76 24 32

Fluktuerande Hb är vanligt förekommande hos HD-patienter som behandlas med rHuEPO. Mer än 90% av HD-
patienterna har ett fluktuerande Hb. I genomsnitt justeras rHuEPO-dosen 6 ggr per år/patient. Hb-nivåer utanför
rekommendation leder oftast till dosjusteringar - med ökade kostnader och ökad risk för komplikationer som följd.*

www.neorecormon.se

Så här kan en anemibehandling med rHuEPO hos en 
patient med kronisk njursvikt se ut.*

*Fishbane S and Berns J.S: Hemoglobin cycling in hemodialysis patients treated with 
recombinant human erythropoietin. Kidney International, Vol. 68 (2005), pp. 1337-1343

NYHETER

Urinvägsinfektion är världens vanligaste bakterieinfek-
tion och mer än hälften av alla kvinnor drabbas åtmins-
tone en gång i livet. Nya forskningsresultat om urinvägar-
nas försvar mot bakterieangrepp men likväl bakteriernas 
försvarsstrategier presenteras i en ny avhandling från Ka-
rolinska Institutet.

Milan Chromek har funnit i sin studie Urinary tract in-
fection and renal scarring att bakteriedödande peptider pro-
duceras i urinvägarna och njurarna för att likt en sköld 
skydda njurarnas insida. Vid bakterieangrepp ökar pro-
duktionen av detta kroppsegna antibiotikum mycket 
snabbt för att döda bakterierna innan de hinner föröka 
sig.

Avhandlingen visar också att bakterierna i sin tur ut-
vecklar ett effektivt sätt att klara sig undan försvaret. Ge-
nom att samla sig i en så kallad biofilm, en samling av 
bakterier som beter sig som en flercellig organism, kan 
bakterierna stanna kvar i urinvägarna och motstå anfal-
let av peptiderna. På så sätt förhindras även att det övriga 
immunförsvaret aktiveras.

Kroppens försvar slås alltså effektivt ut och i värsta 
fall lyckas bakterierna vandra vidare ända upp till nju-
ren och orsakar en inflammation. Det leder alltid till att 
njurvävnaden förstörs och vill det sig illa kan ärrbildning 
uppstå. För optimal läkning är balansen mellan två pro-
teiner, MMP-9 och TIMP-1, viktig. Om för mycket av det se-
nare bildas i njuren under inflammationen förstörs mer 
vävnad och risken för ärrbildning ökar.

Avhandlingens resultat öppnar nya möjligheter både 
för att behandla och för att förebygga urinvägsinfektio-
ner. Milan Chromek och hans medarbetare kommer i 
fortsatta studier att försöka hitta möjligheter att öka den 
kroppsegna produktionen av bakteriedödande peptider. 
Det skulle innebära ett nytt sätt att förebygga bakteriein-
fektioner men även få betydelse för kampen mot andra 
infektionssjukdomar.

För mer information kontakta

Med dr Milan Chromek, milan.chromek@mtc.ki.se

Fet fisk skyddar mot njurcancer
En ny stor studie från Karolinska Institutet påvisar sam-
band mellan intag av fet fisk och minskad risk att drab-
bas av njurcancer.

I slutet av 80-talet skickades en enkät om kostvanor 

ut till 90 000 kvinnor i samband med att de er-
bjöds mammografiundersökning. Med hjälp av 
ytterligare en enkät i slutet av 90-talet och can-
cerregistret har man kunnat konstatera att de 
kvinnor som ätit minst en portion fet fisk var-
je vecka under hela perioden (1987-2004) löp-
te 74 procents minskad risk att drabbas av njur-
cancer.

Den grupp som vid studiens början åt fet fisk 
åtminstone en gång i veckan, men där uppföl-
jande information saknas, löpte 40 procents 
minskad risk.

Professor Alicja Wolk, som har lett studien, 
säger att tidigare studier har inte kunnat påvi-
sa något samband mellan fiskintag och utveck-
ling av njurcancer. Det beror på att man inte 
har skiljt mellan fet och mager fisk. Till fet fisk 
räknas lax, sill, sardiner och makrill, medan 
torsk och tonfisk räknas som mager.

Studien publicerades 20 september 2006 i 
den vetenskapliga tidskriften JAMA (Journal of the Ameri-
can Medical Association).

För mer information, kontakta

Professor alicja Wolk alicja.wolk@ki.se

Pressekreterare Katarina sternudd katarina.sternudd@ki.se

Mikroskopisk kamp på lika villkor

Fet fisk rekommenderas.
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Antalet patienter med behandlingskrä-
vande njursvikt ökar med omkring 1100 
per år, och siffran förväntas att stiga. 
Det faktum att vi blir allt äldre och ökad 
förekomst av diabetes är två avgörande 
faktorer. För bästa prognos är det nöd-
vändigt med tidig upptäckt av symtom 
på sviktande njurfunktion. 

I 40-årsåldern minskar njurfunktionen med ungefär en 
halv till en procent per år som ett led i det naturliga åld-
randet. Men det sker också en ökning av antalet personer 
som drabbas av ett mer dramatiskt sjukdomsförlopp som 
leder till terminal njursvikt. Idag finns ungefär 7 500 per-
soner som har en behandlingskrävande njursvikt, av dem 
går 3 500 i hemodialys.

Marie Evans, ST-läkare vid njurmedicinska kliniken på 
Karolinska universitetssjukhuset och doktorand vid Karo-
linska Institutet, har följt en grupp på närmare 1 000 pa-
tienter med kronisk njursvikt. Syftet har varit att kartläg-
ga könets och ålderns betydelse för sjukdomsprogressen 
samt att hitta andra faktorer som kan tänkas påverka för-
loppet.

Vad man funnit är att män har en tendens till ett snab-
bare sjukdomsförlopp och hamnar tidigare i terminal 
njursvikt. Två tredjedelar av patienterna med njursvikt är 
män och gloumerulonefriter är vanligare bland dem. Or-
saken till att kvinnor är mindre drabbade vet man inte, 
men det finns djurstudier som visar att östrogen har en 
skyddande effekt. Eftersom östrogen i sin tur är en riskfak-
tor för hjärt-kärlsjukdomar är det inget behandlingsalter-
nativ. En annan teori är att kvinnor inte får lika svåra sym-
tom och därför inte behöver påbörja dialys lika tidigt.

Åldern vid insjuknandet spelar också roll. När det gäl-
ler ålder har yngre patienter ofta en snabbare sjukdoms-
progress, även om man bortser från andra underliggande 
sjukdomar hos äldre. Orsaken till detta är ännu oklar men 

möjligen kan det bero på att de ofta drabbas av aggressiva-
re sjukdomar än äldre. 

Andra riskfaktorer som Marie Evans och hennes med-
arbetare har undersökt är om vissa läkemedel, fetma och 
lösningsmedel har betydelse för nedsatt njurfunktion. Till 
exempel har det visat sig att regelbunden användning av 
paracetamol och aspirin kan öka risken för kronisk njur-
svikt. I en kommande studie ska man titta på om dessa 
preparat även kan påverka själva sjukdomsförloppet. Lös-
ningsmedel som man framförallt exponeras för i vissa yr-
ken verkar inte ha betydelse för utveckling av njursvikt.

Högt BMI under ungdomsåren ökar risken för diabetes 
och utgör på så vis en risk för kronisk njursvikt. Däremot 
har studier visat att ett högt BMI är en skyddande faktor 
för patienter i dialys.

Medelåldern för när dialysbehandling påbörjades var i 
början av 90-talet drygt 50 år, idag är den 57,5 år. Bättre 
behandling av underliggande sjukdomar är den viktigas-
te förklaringen. Det finns mycket att vinna med att kun-
na skjuta upp dialysstarten, inte minst för patienten själv 
som får fler dialysfria år, men även samhällsekonomiskt. 

Det är viktigt med tidig upptäckt av en begynnande 
njursvikt för bästa prognos. Serumkreatinin är det mät-
värde man använder sig av idag för att mäta njurfunktio-
nen. Kreatinin bildas i kroppens muskler och värdet på-
verkas bland annat av muskelmassan. Det är därför inte 
ett helt tillförlitligt mått på njurfunktionen. Nu finns en 
ny markör, cystatin C, som också är ett kroppseget protein 
som utsöndras via njurarna, men som till skillnad mot kre-
atinin inte är beroende av muskelmassa. Det ger därför ett 
mer specifikt mått på njurarnas reningsförmåga och skul-
le kunna användas inom primärvården för patienter som 
till exempel söker med högt blodtryck, diabetes och hjärt-
kärlsjukdomar. ■

Källa Medicinsk Vetenskap nr 3 2006

sammanställt av Anna-Lena Byström

Effektivare behandling  
skjuter upp dialysstart
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BARN BERäTTAR:

LIVET EFTER  
TRANSPLANTATION

Organtransplantation är idag en etablerad behandlingsme-
tod för barn med terminal organsvikt. I Sverige började man 
transplantera njure på barn i mitten av 1960-talet, lever i mit-
ten av 80-talet, hjärta i slutet av 80-talet och lungor i början 
av 90-talet. Barn med organsvikt är ofta svårt sjuka före trans-
plantationen. Att få ett transplantat i tid kan vara skillnad på 
liv och död, utom för njursjuka barn som kan få dialys. Bar-
nen kan få stå på väntelistan för transplantation i många år, 
vilket innebär en stor påfrestning för hela familjen. En av 
ungdomarna i undersökningen hade fått vänta i sju år på sin 
transplantation. För ett barn kan en transplantation innebä-
ra en traumatisk upplevelse, ibland med lång sjukhusvistel-
se med provtagningar och undersökningar. De sistnämnda 
följer sedan barnet hela livet. Efter transplantationen måste 
barnet ha livslång medicinering med immundämpande läke-
medel vilket i sin tur ger en ökad risk för infektioner. Vid av-
stötning av transplantatet ges immundämpande mediciner i 
högre doser och just för avstötning finns ofta en oro. 

Allt detta innebär en påfrestning för barnet. Vad får barnet 
med sig för upplevelser? Hur ser barnet på sin situation? Hur 
har barnet det senare i livet?

Syftet med intervjustudien var att belysa betydelsen av 
transplanterade barns upplevelser av det dagliga livet.

Barnen som intervjuades 
De 18 transplanterade barnen som var med i undersökning-
en var mellan fyra och 18 år (median elva år). I figur 1 finns 
en närmare beskrivning. Det yngsta barnet var tre månader 
vid transplantationen och det äldsta var 17 år. Tiden mellan 
transplantation och intervju varierade mellan ett till 15 år. 
Intervjuerna av dessa barn skedde oftast i hemmet och de om-
bads att berätta hur de hade det och hur det var att leva med 
det nya organet. Barnen som intervjuades kom från hela Sve-

rige. Fyra av dem hade utländsk härkomst men förstod svens-
ka. Två av ungdomarna hade transplanterats akut. 

Resultatet av studien redogörs utifrån grupperna, yngre 
barn som var fyra till tolv år och äldre som var 13 till 18 år. 
Förskolebarnens berättelser var inte så uttömmande medan 
skolbarnen hade mycket att berätta. 

Berättelserna
Att intervjua barn skiljer sig från att intervjua vuxna. Efter 
presentation, går intervjuaren igenom hur intervjun går till 
och försöker skaffa sig en bild av barnets språk och utveck-
ling samt barnets motivation till att samarbeta. För att ana-
lysera barnens berättelser användes Fenomenologisk-Her-
meneutisk metod. Vid analysen visade sig två övergripande 
teman, Att vara nöjd med livet och Att vara missnöjd med li-
vet (figur 2). 

Resultatet av de transplanterade barnens och ungdomar-
nas berättelser var mestadels i en positiv anda. Ofta hade bar-
nen haft en lång sjukhistoria bakom sig och jämförde tiden 
före och efter transplantationen. Vid ett dramatiskt akut in-
sjuknande hade känslan av liv och död funnits i tankarna. Att 
då efter en transplantation återfå krafter och kunna funge-
ra som vanligt beskrevs som något fantastiskt. En av ungdo-
marnas reflektion var: 

»Det är väl bra. Jag hade inte klarat mig 
om jag inte transplanterats och fått en an-
dra chans«.

Det fanns också de som haft vissa svårigheter efter trans-
plantationen. En viss skillnad visade sig mellan de yngre 
och de äldre, där de yngre hade känt begränsningar vid fy-
sisk aktivitet medan enstaka av de äldre hade haft mer psy-

I en studie på Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus i  
Göteborg har man undersökt barns upplevelser av livet efter en  
organtransplantation. Barnen och ungdomarna levde i många fall 
ett normalt liv och var inte annorlunda än sina kamrater, de andra 
strävade efter det. Många kände att de kom tillbaka till livet efter 
transplantationen och de kände besvikelse om inte det blev helt bra. 

 ➝
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kologiska svårigheter. Vanligtvis kan tonårstiden vara be-
svärlig och det var därför något oväntat att barnen under 
tolv år framhöll fler negativa upplevelser än tonåringarna. 
En del av de yngre klagade bland annat på obehaget med att 
ta sin medicin och över smärta vid provtagning.

Att kunna leva ett normalt liv
Ett par teman var mer framträdande än andra. Ett av dem 
handlade om betydelsen av att kunna leva ett normalt liv. Det 
sammanfattades i orden från en 16-årig flicka:

»Jag tycker det känns väldigt bra för man 
har ett bättre liv än innan, man känner sig 
frisk och pigg«. 

När livet var bra uttrycktes det genom att barnen inte såg 
sig som annorlunda jämfört med sina kamrater eller när de 
kunde vara tillsammans med kamrater i olika aktiviteter. 
En njurtransplanterad pojke i tonåren sa: »Man ska försöka 
leva som sina kompisar, livet kretsar ju inte kring detta hela tiden«. 
Att få orken tillbaka efter en transplantation beskrev en poj-
ke så här: »Förut var det jättesakta men nu har jag blivit lite snab-
bare att springa, jag dansar bugg och det är jätteroligt«.

Tillfällen då barnen och ungdomarna kände att de inte 
kunde leva ett normalt liv var då de inte kunde göra det de 
ville. För de äldre var det bland annat yrken de inte kunde väl-
ja. Både de yngre och äldre talade om idrotter de inte kunde 
delta i. Så här sa en av de yngre: »Skulle vilja springa lika fort som 
dom andra och jag får inte spela bandy och fotboll«. När det gällde 
att känna sig annorlunda var det förändrade utseendet som 
både yngre och äldre berättade om. Dessutom ärr efter opera-
tionen och att de blev uppmärksammade bara för att de var 
transplanterade. En tonårsflickas beskriver: 

»När man kommer ny i klassen så skall 
alla fråga – Vad har du gjort?, och så får 
man stå och berätta hela historien. Det är 
faktiskt jobbigt och så kan man inte för-
klara det«.

Stöd
Det tema som var mest framträdande handlade om stöd, där 
både positiva och negativa åsikter framfördes av barnen och 

ungdomarna. Kamraternas stöd och förståelse var viktig och 
omnämndes av de flesta. Skolbarnen talade om sina kamra-
ter och om hur de brytt sig. Det fanns enstaka barn som sak-
nat stöd från kamrater. En skolflicka berättade:

»Man har ju berättat om sin sjukdom och 
det har lett till att de mobbat, fast man 
stått och berättat att man är född med den 
här sjukdomen. Sen började jag 7:an i hög-
stadiet och då tänker man ju få en kompis 
i klassen, men jag fick inte en enda«. 

Att få stöd av familjen talar ett barn som transplanterats akut 
om: »Dom gav aldrig upp fast jag var så sjuk innan transplanta-
tionen. Jag har bättre kontakt med min pappa efter living-opera-
tionen«. 

Skolans stöd var i många fall otillräcklig, vilket framkom 
av barnens berättelser, undantaget var de hjärt- och lung-
transplanterade som fått mer hjälp med anpassad undervis-
ning. Vid kronisk sjukdom eller för de barn som är transplan-
terade är det vanligt med fler frånvarotimmar än för friska 
elever. En flicka på högstadiet berättade: 

N=18 Antal

Flicka 10

Pojke 8

Yngre 4-�2 år 10

Äldre ��-�8 år 8

Njur Tx 4

Lever Tx 6

Hjärt Tx 6

Lungt Tx 1

Figur 1. Intervjudeltagare, transplan-
terad = Tx

 ➝
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»Jag missade halva terminen, det var gan-
ska jobbigt och lärarna verkade inte förstå 
heller. För när man kommer tillbaka så, 
Du har prov och du har prov och du har 
missat det. Då blir man ännu mera knäckt, 
då orkar man ingenting«.

Stöd från sjukvårdspersonal är av stor betydelse för de barn 
som har en kronisk sjukdom. Många av barnen i den här stu-
dien hade varit sjuka under lång tid före transplantationen 
och hade hunnit etablera en god kontakt med sin doktor och 
övrig sjukvårdspersonal. Efter transplantationen kommer 
kontroller och uppföljning av hälsa och välbefinnande att 
följa barnet hela livet. Vårdpersonal bör då vara lyhörd för 
barnets och även föräldrars behov av stöd. När barnet kän-
ner tillit till de personer de träffar vid sjukbesöken kan det 
upplevas så här: »Trygghet att man känner dem. Vårdpersonalen 
brydde sig både läkare, sjuksköterskor och städpersonal«. Tempot 
är idag högt på sjukhusen med så många undersökningar 
som möjligt på kort tid. Barnen hinner inte besöka lektera-
pin, något som varit ett positivt inslag i sjukhusbesöket för 
dem förut. En skolpojke sa: »På lasarett är det tråkigt med stick 
och det är inte kul, att man inte skulle behöva sticka med nålar hela 
tiden. Man hinner liksom aldrig gå på lekterapin«. Ökad hjälp från 
sjukvårdspersonal för kontakt med skolan behövs. En tonårs-
flicka uttryckte det så här: »Jag tycker dom på sjukhuset skall ha 
mera kontakt med lärarna i den skolan man går i«. Även barns för-
äldrar kan behöva hjälp och stöd när de ensamma inte orkar 
stödja barnet. En av flickorna sa:

»Jag kom hem och sa en massa om vad tje-
jerna sagt och vad som hänt och det orka-
de inte mamma höra, ingen orkade höra 
hur dåligt jag mådde«.

Helhetssyn
Det handlar inte bara om att barnet överlever transplanta-
tionen utan också att det får en god livskvalitet i det fortsat-
ta livet. Det är viktigt med en helhetssyn på barnet och för-
söka se till både fysiskt och psykiskt välbefinnande. För att 
detta ska fungera måste samarbetet öka mellan olika pro-
fessioner inom sjukvården, såsom kurator, psykolog, dietist 
och sjukgymnast. Ett sätt att underlätta detta är att barnet 
får en kontaktsjuksköterska som samordnar behoven, likaså 
kan sjuksköterskan vara en länk för att öka samarbetet mel-
lan sjukvård, skola och barnets familj. Inför en transplanta-
tion är det viktigt ta reda på vilket stöd barnet och familjen 
är i behov av och att ta vara på familjens resurser. 

Till sist det viktigaste är att lyssna på barnens och ungdo-
marnas synpunkter och involvera dem i sin egen vård. ■

Figur 2. Resultatet av barnens och ungdomarnas 
berättelser i teman

Huvudtema
ATT VARA NÖJD  
MED LIVET

Huvudtema
ATT VARA MISSNÖJD 
MED LIVET

Tema
Att kunna leva ett normalt liv

Subteman
Man märker inte så mycket av det 

Att få orken tillbaka 

Livet kretsar ju inte kring detta 

Framtidsplaner

Tema
Att inte kunna leva ett nor-
malt liv

Subteman
Att inte kunna göra det man vill

Att känna sig annorlunda

Tema
Någon som bryr sig

Subteman 
Att få stöd av kamrater 

Att få stöd av familjen

Att få stöd av skolan

Att få stöd av sjukvårdspersonal

Tema
Att sakna någon som bryr sig

Subteman
Brist på stöd från kamrater 

Brist på stöd från skolan 

Brist på stöd från sjukvården

Tema
Att hantera sitt nya liv 

Subteman
Att aldrig slarva med medicinen

Att ta ansvar för sitt dagliga liv

Tema
Att inte bli respekterad  

Subteman
Att känna sig lurad och besviken

Att känna sig kränkt

Tema
Existentiella tankar 

Subteman
Man tänker på hur länge man 

ska leva

Tankar om andras död

text Barbro Olausson, leg.sjuksköterska, före 

detta patientkoordinator vid enheten för trans-

plantation och leverkirurgi, sahlgrenska univer-

sitetssjukhuset i göteborg

e-post: o.barbro@telia.com

önskas referenslista kontakta artikelförfattaren. 

studien finns också publicerad.

Transplanted children’s experiences of daily living: children’s narra-
tives about their lives following transplantation. Pediatric transplanta-

tion 2006 aug;10(5):575-85 
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I samband med årets Världsnjurdag genomfördes en mängd 
aktiviteter runt om i världen. Till exempel presskonferenser, 
medverkan i pratprogram i radio och på TV och intervjuer. 
Ministrar, andra politiker och beslutsfattare uttalade sitt 
stöd för Världsnjurdagens tema och andra nyckelpersoner 
uppvaktades. Specialnummer av medicinska tidskrifter upp-
märksammade njurar och njursjukvård. Posters, broschyrer 
och annat informationsmaterial togs fram och distribuera-
des, bland annat via apoteken. Föreläsningar hölls och skrift-
lig information lämnades till medarbetare inom njursjuk-
vården. På ett antal ställen användes Världsnjurdagen för 
viktig information om tidig upptäckt och förebyggande till 
alla medarbetare inom primärvården och inom övrig hälso- 
och sjukvård. Föreläsningar för allmänheten hölls, liksom 
öppet hus på njurmottagningar. Fri screening – för mikroal-
buminuri, kreatinin och blodtryck – erbjöds till allmänheten 
i både permanenta och tillfälliga lokaler.

Den som vill se en mer komplett lista på vad som anordna-
des i olika länder i världen i anslutning till Världsnjurdagen 
2006 kan gå in på www.worldkidneyday.org och sedan klicka 
på »Organised events«. 

På initiativ av Njurföreningen Stockholm Gotland pro-
ducerades ett pressmeddelande och en pressträff hölls den  

STARTA  
PLANERINGEN NU!

9 mars, i vilken Svensk Njurmedicinsk Förening, Riksförbun-
det för Njursjuka och Karolinska Universitetssjukhuset också 
deltog. Responsen från media ledde bland annat till ett fem-
tontal artiklar i olika tidningar och ett radioinslag. 

Störst uppmärksamhet fick löpsedeln och en hel sida i Ex-
pressen. Allt eller det mesta som står på löpet och i artikeln 
inne i tidningen är helt rätt – och ändå inte riktigt rätt. Det 
är klart att en stor trötthet kan vara symtom på njursvikt, 
men alla som läser Dialäsen vet att när denna trötthet och 
andra symtom kommer har man redan förlorat mer än 60-
70 procent av sin njurfunktion. Och själva poängen i Världs-
njurdagens budskap var ju att njursvikten måste upptäckas 
och behandlas mycket tidigare, det vill säga innan man alls 
har några symtom. Att vänta på symtomet trötthet är att vän-
ta för länge. Slutsatsen blir att budskapet om behovet – eller 
rättare sagt nödvändigheten – av tidig(are) upptäckt behöver 
upprepas för att riktigt gå hem, bli förstått och leda till prak-
tiskt handlande.

Svensk Njurmedicinsk Förening gjorde också ett uttalande 
med anledning av Världsnjurdagen som stöd för betydelsen 
av tidig upptäckt, tidig behandling och utbildning samt mer 
forskning – se rutan på sidan 23. 

VäRLDSNJURDAGEN 2007:

Den första Världsnjurdagen någonsin hölls den 9 mars 2006. Temat var »Tidig 
upptäckt och förebyggande« och mängder av aktiviteter genomfördes över hela 
världen. Inspirerade av det stora gensvaret har initiativtagarna ISN och IFKF 
bestämt sig för att Världsnjurdagen skall bli en årlig manifestation för njurar 
och njursjukvård. Det är därför hög tid att starta idéflödet och planeringen för 
Världsnjurdagen den 8 mars 2007 – även i Sverige och inte minst lokalt.

 ➝
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Njursvikt i betydelsen nedsatt njurfunktion är ett vanligt 
tillstånd, men det är relativt få som drabbas av totalt bortfall 
av njurfunktionen. Antalet människor med någon grad av 
nedsatt njurfunktion är antagligen mer än ett hundra gång-
er fler än de som behöver dialys eller transplantation för sin 
överlevnad. Dock ökar antalet människor i behov av njurer-
sättning hela tiden i hela världen – och 
även i Sverige, av en rad olika skäl.

Att detta medför mycket stora och 
ständigt tilltagande påfrestningar för 
alla inblandade säger sig själv – allti-
från (över-) ansträngda resurser till stort 
personligt lidande. Att därför – som ISN 
och IFKF rekommenderar – organisera 
sig så att de tidigaste tecknen på begyn-
nande problem kan identifieras och be-
handlas och utvecklingen därmed bromsas eller rent av stop-
pas – det låter som en fullständig självklarhet.

Att lyfta fram njurproblem, förebyggande och effektiv 
njursjukvård – och att använda Världsnjurdagen som språng-
bräda för detta – borde därför vara av stort intresse för alla 
inom njursjukvården, för hela hälso- och sjukvården liksom 
för den breda allmänheten. Initiativ för en slagkraftig mani-
festation i mars 2007 borde vara en naturlig uppgift för såväl 
njursjukvårdens professionella organisationer som för lan-

dets patientorganisationer, både nationellt och lokalt – och 
i samverkan.

För att redan nu inleda arbetet inför nästa år följer här ex-
empel på ett antal idéer för vad man skulle kunna tänka sig 
göra inför och i anslutning till Världsnjurdagen 2007. 

• Uppvaktningar för ministrar, hälso-
vårdspolitiker och andra höga besluts-
fattare på riksnivå. Information till 
nyckelpersoner i god tid i förväg som 
förberedelse för stöd och uttalanden.

• Motsvarande kontakter med och 
uppvaktningar för lokala beslutsfattare 
inom hälso- och sjukvården.

• Publika skrivelser, öppna brev, in-
sändare, etc med slagkraftiga argument 

för en bättre njursjukvård.
• Nationella och lokala pressmeddelanden, pressträffar, in-

bjudningar till »hemma-hos-reportage« på njurkliniker, in-
tervjuer, personliga berättelser, etcetera.

• Öppet hus på njurkliniker, information om njursvikt (af-
fischer, broschyrer, bildspel, videos, miniföreläsningar, etce-
tera), förfriskningar.  Inbjudan till öppet hus annonserad i till 
exempel lokalpress och lokalradio samt via affischer på sjuk-
hus och andra ställen.

Expressens löpsedel om 
njurar – rätt men ändå inte 
riktigt adekvat

» Initiativ för en slagkraftig 
manifestation i mars 2007 
borde vara en naturlig upp-
gift för såväl njursjukvår-
dens professionella organi-
sationer som för landets 
patientorganisationer.«
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• Gratis »testning«, speciellt för riskgrupperna, för t ex al-
buminuri, kreatinin och blodtryck – på njurkliniker, prov-
tagningscentraler och/eller i tillfälliga lokaler på företag, hos 
föreningar eller »på stan« – för bästa möjliga tillgänglighet 
och största möjliga uppmärksamhet.

• Gratis »testning« på alla eller många vårdcentraler, an-
nonserat i lokalpress, med mera.

• Utbildningsinsatser för all njurpersonal (i god tid innan 
mars), föreläsningar, uppdateringar, till exempel om even-
tuell nyorientering eller -organisation, 
med mera.

• Informationsdrive för hela primär-
vården genom skriftligt material, upp-
daterade rutiner för upptäckt och om-
händertagande av patienter med de 
allra tidigaste tecknen på begynnande 
njursvikt, föreläsningar, studiecirklar, 
med mera.

• Informationsdrive för personal inom företagshälsovår-
den och andra hälsoinriktade verksamheter.

• Offentliga föredrag för allmänheten, annonserade i lokal-
press, om njurar, njurproblem och njursjukvård – presenta-
tioner av både njurläkare och njurpatienter.

• Kurser, studiecirklar, etcetera för nydiagnosticerade pa-
tienter och deras närstående.

• Informationsdrive till allmänheten till exempel via Apo-
teken (affischer, broschyrer, videos) med anvisning om var yt-
terligare information kan erhållas.

• Väl genomarbetad information i förväg till all personal 

I samband med världsnjurdagen vill Svensk 
Njurmedicinsk Förening framhålla följande:

1. Kronisk njursjukdom är en dold och för många okänd 
folksjukdom. Kronisk njursjukdom/njurskada är mycket van-
ligt och då tidig njursjukdom ofta inte ger några påtagliga 
symtom är njursjukdomen ofta okänd. Undersökningar i Usa 
och holland ger en uppskattning av att så mycket som 6,5-
10 procent av befolkningen har tecken på njurskada i form av 
äggvita i urinen eller tecken på sänkt njurfunktion. Det finns 
inga liknande undersökningar från sverige, och även om före-
komsten i sverige skulle vara lägre är det troligt att stort an-
tal svenskar har tecken på njursjukdom. Det är angeläget att 
kartlägga hur situationen är i sverige.
2. Kronisk njursjukdom ökar risken för hjärtkärlsjukdom. 
tecken på njurskada (i form av äggvita i urinen eller tecken på 
sänkt njurfunktion) är en stark riskfaktor för alla typer av hjärt-
kärlsjukdom.
3. Kronisk njursjukdom kan leda till total njursvikt. obe-
handlad njurskada kan leda till kronisk njursvikt med påtagliga 
komplikationer, behov av kronisk livsuppehållande behandling 
med konstgjord njure (dialysbehandling) och/eller njurtransp-

lantation med stora samhällsekonomiska kostnader, och för-
sämrad livskvalitet och stort lidande för många människor.
4. Det är därför viktigt att riskgrupper undersöks för teck-
en på njurskada. Viktiga riskgrupper är patienter med dia-
betes, högt blodtryck, njursjukdomar i släkten och/eller hjärt-
kärlsjukdom. I sverige ingår detta ofta i rutinkontrollerna av 
många av dessa patienter, men ett stort problem är att många 
patienter har åldersdiabetes utan att veta om det.
5. Behandling finns. Idag finns effektiva läkemedel för att 
skydda njurfunktionen (vissa typer av blodtrycksmediciner) 
och tydliga behandlingsmål finns. 
6. Patientmedverkan och patientutbildning är nödvändigt 
för att förbättra behandlingsresultaten genom livsstilsföränd-
ringar (rökstopp, motion, kost mm) och följsamhet med medi-
cinering.
7. Förebyggande insatser behövs. Viktiga åtgärder för att 
förebygga njursjukdom är att minska rökningen och att mot-
verka fetmaepidemin genom förbättrad kost och ökad motion.
8. Ökad forskning behövs, dels för att kartlägga hur van-
ligt det är med njursjukdom i sverige, dels för att finna och ge-
nomföra förbättrade behandlingsåtgärder.
Källa: www3.svls.se/sektioner/nm/

vid t ex sjukvårdsupplysningar och till andra inom hälso- och 
sjukvården som svarar på allmänhetens frågor via telefon. 

• Inrättande av en speciell telefonservice för allmänhetens 
frågor om njurproblem (via ett speciellt och annonserat tele-
fonnummer).

• Utarbetande av en plan för hur och var intresset för nju-
rar, som väckts genom budskap och aktiviteter under Världs-
njurdagen, kan tas om hand och följas upp – både omedelbart 
och på lite längre sikt.

Som sagt, den här listan är bara exem-
pel på tänkbara aktiviteter. Den är av-
sedd att i bästa fall stimulera tankeflö-
de och kreativitet. Det viktigaste är att 
planeringen, idéflödet och samordning-
en startar NU – om någonting bra skall 
kunna hända i mars nästa år.

Mer information
ISN, International Society of Nephrology och IFKF, Internatio-
nal Federation of Kidney Foundations kommer fortlöpande 

att förse respektive organisationer med 
faktamaterial om planerna för Världs-
njurdagen 2007. Sådant material kom-
mer också att finnas på den gemensam-
ma hemsidan 
www.worldkidneyday.org.  ■ 

text Per Åke Zillén, pazillen@telia.com

» Det viktigaste är att plane-
ringen, idéflödet och sam-
ordningen startar NU – om 
någonting bra skall kunna 
hända i mars nästa år.«
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Flertalet njursjuka har behov av långvarig intravenös till-
försel av järn i kombination med erytropoetinbehandling 
för att uppnå ett optimalt hemoglobinvärde. Att tillföra järn 
intravenöst är förknippat med risk för anafylaktiska reak-
tioner vilket gör att det ska hanteras med försiktighet. Idag 
har man dock lång och god erfarenhet av den här behand-
lingsformen. Men rädsla för att långvarig användning av in-
travenöst järn skulle kunna bidra till hjärtkärlssjukdom och 
infektionskänslighet på basen av oxidativ stress begränsar 
möjligen användningen av det. Oxidativ stress uppstår när 
det finns en obalans mellan antioxidantförsvaret och reakti-
va syreföreningar i kroppen. Det är framförallt i sin fria joni-
serade form som järn har en toxisk inverkan på cellerna.

Järn absorberas av specifika receptorer i gastrointestinal-
kanalen, och inuti cellen omvandlas järnet sedan till ferritin. 
Aktivt pumpas detta sedan ut i blodbanan där det transporte-
ras som tvåvärt järn bundet till transferrin. Det är kroppens 
eget sätt att förhindra att oxidativ stress uppstår på grund av 
fritt cirkulerande järn.

 Allt järn som tillförs kroppen intravenöst omges av ett 
skyddande hölje av glukospolymerer, för att förhindra att 
fritt järn börjar cirkulera i blodbanan. Kroppens förmåga att 
ta upp järnmolekylen beror på kärnans storlek och på ytskik-
tets storlek. Ju mindre kärna desto större omgivande mem-
bran och därmed ett större upptag av järnet.

 Det stora flertalet av dessa partiklar tas om hand av reti-
kuloendoteliala systemet som transporterar det till benmär-
gen. Den lilla andel som blir kvar i cirkulationen, bunden 
till transferrinet kan möjligen orsaka ökad risk för oxidativ 
stress. 

Intravenöst järn kan transporteras in genom cellmem-
branet på patogena bakterier och därmed ge dem en god 
grogrund. Järn kan dessutom minska leukocytfunktionen. I 
kombination med sänkt immunförsvar som många njurin-
sufficienta patienter har skulle alltså intravenöst järn kunna 
bidra till en ökad infektionsbenägenhet.

Professor Aronoff presenterade under sin föreläsning ett 
stort material från studier som utförts för att utröna huru-
vida tillförsel av intravenöst järn utgör en riskfaktor när det 
gäller oxidativ stress, anafylaxi, infektioner, hjärtkärlsjukdo-
mar och död.

Hos dialyspatienter är försvaret mot oxidativ stress som 
svagast när ferritinnivåerna är höga, och det finns ett sam-
band mellan hjärtkärlsjukdomar och oxidativ stress. Följs 
ferritinvärdet noggrant, så nivåerna inte stiger för högt, eli-
mineras den risken. 

När det gäller allergiska reaktioner handlar det inte om 
en reaktion mot järnet i sig utan mot tillsatsen. I en studie 
utförd av Bailie et al har man tittat på samtliga intravenösa 

VÅGA GE JÄRNET
Professor Georg R. Aronoff, Louisville 
USA, besökte Njurmedicinskt Vårmöte och 
delgav de senaste forskningsresultaten när 
det gäller intravenös tillförsel av järn. Han 
är en välkänd forskare och har bland an-
nat fått utmärkelsen »Best doctors in Ame-
rica« vid två tillfällen.

Professor Georg R. 
Aronoff vid Njurmedicinskt 
Vårmöte i Stockholm.
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injektioner givna i USA under perioden januari 1997 till och 
med september 2002. Dosen var alltid 100 milligram järn och 
det fanns tre olika förekommande järnpreparat. Man delade 
in reaktionerna i fyra kliniska kategorier anafylaxi, anafylak-
toid reaktion, urticaria och angioödem. Resultatet visar att 
järnsubstans med tillsats av dextran har en betydligt högre 
biverkningsfrekvens än preparat med tillsats av sucros (29.2 
jämfört med 4,2 fall/miljon 100 mg dos). Av dessa var fatala 
reaktioner 1.4 för dextrantillsats jämfört med 0.0 för sucros. 
Dextranpreparat var de som var först på marknaden, men 
idag används i mycket stor utsträckning sucrospreparat.

Vid 19 franska dialyscenter följdes totalt 988 patienter un-
der ett halvår avseende förekomst av infektioner. Infektions-

benägenheten var relaterad till tidigare bakteriemi, AV-graft 
och immunosuppression. Inget samband påvisades däremot 
mellan nivåer av ferritin, dosering av järn och infektioner.

Det finns heller inga studier som visar på ett samband mel-
lan tillförsel av intravenöst järn och ökad förekomst av kardi-
ovaskulär sjukdom eller död. Sammanfattningsvis kan sägas 

att vinsten för patienten vida överväger 
de relativt små risker som finns med in-
travenöst järn. ■

text av Anna-Lena Byström 

Jämför den bleka handen hos en 
patient med järnbristanemin till vän-
ster , med handen hos en frisk per-
son till höger. Anemi innebär att 
mängden hemoglobin, som ger blo-
det dess röda färg och transporter 
syre, är för lågt. 
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BUD-
KAVLEN

Malmö stad växer så det knakar. Det byggs 
mer eller mindre spektakulära hus, bro-
ar, tunnlar och arenor, och nu börjar det 
ännu en gång bli dags att bygga ut dialys-
avdelningen på Universitetssjukhuset MAS 
(UMAS). Vi väntar bara på besked från Re-
gion Skåne.

I Malmö har vi organiserat njursjukvården inom Kliniken 
för Njurmedicin och Transplantation, vilket innebär att vi 
har både en medicinsk och en kirurgisk specialitet inom kli-
niken. Hemodialysavdelning finns både i Malmö och Trelle-
borg, PD-mottagning, njurmottagning och en vårdavdelning 
för njurmedicin och transplantation i Malmö. Att ha alla spe-
cialiteterna inom en klinik underlättar för patienterna och 

» Det som inte kan  
göras bättre  
slutar att vara bra«

 ➝
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för vårt samarbete kollegor emellan. Vi har också andra för-
delar, som att transplantationskirurgerna lägger våra AV-fist-
lar och njurmedicinarna sätter in både CDK- och PD-katetrar, 
vilket innebär att dialyspersonalen har kort väg att gå när ac-
cesserna strular. 

Dialysavdelningen i Malmö invigdes 1968 och bestod av 
ett rum med plats för fyra patienter på en medicinavdel-
ning. Nästa utökning kom 1972 då en hel avdelning byggdes 
om och vi fick 11 behandlingsplatser. 
Tack vare olika ändringar i arbetssche-
mat samt att en dialysavdelning öpp-
nades i Trelleborg 1997 klarade vi dia-
lysbehovet fram till 1998, då vi flyttade 
in i våra nuvarande lokaler. De är nu 
också för små trots att Citydialysen ta-
git 45 patienter under de senaste fem 
åren. Vår utmaning inför 2007 är att 
planera för nästa dialysavdelning. 

I Malmö har vi alltid testat de flesta 
maskiner och behandlingar som finns 
och funnits. Just nu kör vi HD, HDF och 
HF och maskinparken består av AK200, AK 200 Ultra samt AK 
200 Ultra S. Sedan 1978 har dialysavdelningen också utfört 
plasmaferes-behandlingar och i slutet på 80-talet började vi 
med immunoadsorbtion. 1994 förändrades organisationen 
inom Blodcentralen i Region Skåne vilket innebar att dialy-
sen startade en egen gren kallad hemoimmunoterapi (HIT). 
Här behandlas olika sjukdomar med hjälp av centrifug el-
ler plasma exchange monitor (PEM) men även LDL-aferes, en 
behandling där vi minskar de »onda« blodfetterna, ADA-be-
handling, en aferesbehandling som minskar granulocyter 
och monocyter/makrofager i blodet, fotoferes och det senas-
te ABO-inkompabilitet inför transplantation. I Malmö är det 
patienter med svårbehandlad morbus Crohn eller Ulcerös co-
lit som får denna behandling

Dialysavdelningen har 17 behandlingsplatser och vi har 
fyrskift. Det innebär att vi kan ta lite mer än 60 kroniska pa-
tienter, men vi ska också kunna starta akuta behandlingar. 
Det är de patienter som kräver mer omhändertagande som 
får sin dialysbehandling på UMAS. Övriga malmöbor får sin 

behandling på annan avdelning, oftast på Citydialysen. 
På dialysavdelningen i Malmö arbetar cirka 40 sjuksköter-

skor, sju undersköterskor, två dialysingenjörer som också 
servar Trelleborgs maskiner, och inom kliniken cirka 10 lä-
kare. Vi har avdelningschef, sektionsledare och instruktions-
sjuksköterska på heltid. Vårt arbete blir rätt varierande tack 
vare alla de olika HD- och plasmabehandlingarna. Sjukskö-
terskor och läkare har beredskap för akuta patienter, både 

på arbetstid och på beredskapstid dyg-
net runt. Dessa patienter körs på dialys-
avdelningen, IVA, Infektionskliniken el-
ler på Kardiologen beroende på deras 
status. 

Vårt kvalitetssystem är mycket väl ut-
vecklat och det är något vi är stolta över. 
Det blir förvisso mycket att läsa och sig-
nera för personalen men å andra sidan 
håller diskussionerna om kvalitet och 
rutiner oss aktiva och driver oss fram-
åt i vårt arbete. Upplärningstiden för 
ny personal ligger mellan 2-3 månader. 

Vi har arbetsgrupper inom access, dokumentation, kvalitet, 
etik med mera. Uremikoordinator har kliniken sedan några 
år tillbaka och vårt nya projekt är att fånga upp och undervi-
sa njursviktiga så att dialysstarten kan fördröjas.

Med Växjö som förebild har vi satt igång ett PARAD-projekt 
(Patienten Alltid en Resurs i All Dialys) även här med riktigt 
bra resultat. Problemet är nu att dialysplatserna inte räcker 
till för att kunna ha individuella patienttider. Men vi arbe-
tar på det. För att utveckla kliniken ytterligare har vi tillsatt 
arbetsgrupper inom arbetsmiljö, organisation och friskvård 
bland annat.

Vi arbetar utifrån mottot att »det som inte kan bli bättre 
slutar att vara bra« och under tiden ska vi ha det QUL tillsam-
mans. När vi skriver detta pågår Malmöfestivalen, så nu går vi 
ut i folkvimlet och skickar budkavlen vidare till Lund! ■

Hälsningar från Malmö!

text av Marita Nilsson och Stefan Borgshammar.

» Vårt kvalitetssystem är 
mycket väl utvecklat och 
det är något vi är stolta 
över. Det blir förvisso 
mycket att läsa och signera 
för personalen men å andra 
sidan håller diskussionerna 
om kvalitet och rutiner oss 
aktiva och driver oss fram-
åt i vårt arbete.  «



Vid EDTNA-ERCA konferensen i Madrid i september 2006 
diskuterades erfarenheter av dagliga dialyser. 

Den levnadshistoria som Vincent Moolenaar från Hol-
land berättade berörde mig starkt. Han berättade hur det 
var att växa upp med dialys och att 
alltid känna sig trött och orkeslös. 
Vincent föddes 1987 med en njursjuk-
dom. När han var 3 år startade han 
peritonealdialys (PD). Vid fem års ål-
der blev han transplanterad för första 
gången. Efter två veckor slutade nju-
ren att fungera. Han fortsatte med PD 
och blev transplanterad på nytt när han var sex år. Den 
njuren höll i fyra veckor. När han fyllde tio år fick han byta 
till hemodialys (HD) på sjukhus. Två år senare började han 
med hemdialys med hjälp av sina föräldrar. Han visade en 
bild som beskrev hur han alltid kände sig trött. Skolan var 
svårt att orka med. Vändpunkten i hans liv kom 2004 när 
han startade med nattliga dialyser sex nätter per vecka. 
Han visade en bild på stålmannen. Vincent fick ork till 
skolan igen och jobbar nu med att utbilda dialyssjukskö-
terskor i hemdialysteknik. Han har flickvän och föräldrar 
som turas om att hjälpa honom med dialyserna. De blev 
också bjudna till Madrid för att lyssna på hans föredrag. 
Dialys fick han på en dialysavdelning i Madrid. Hans be-
rättelse fick mig att förstå att det är en enorm förbättring 
av livskvaliteten att köra dagliga/nattliga dialyser. Dagliga 
dialyser innebär fler än fyra dialyser per vecka.

På Nocturne & dialyscenter i Groningen, Holland har 
man stor erfarenhet av barndialyser. Man har idag elva 
barn i åldern 8–17 år. Tio av dem går på dagliga dialyser 
under tre timmar 5–6 gånger per vecka. I studier har man 
följt upp 249 barn under 15 år och konstaterat att de har 
många medicinska problem. Dödligheten är 30 gånger hö-
gre än hos kontrollgruppen. Bland de medicinska proble-
men kan nämnas att 60 procent har tillväxtrubbningar, 
50 procent osteoporos och många har hjärtproblem. IQ lig-

ger tio procent lägre än hos kontrollgruppen. Rekommen-
dationerna för barn med njurfel är; transplantera tidigt, 
undvik PD, kör dagliga dialyser. 1998 hade 67 procent av 
barnen PD, idag är det bara en som har PD. Det är fort-

farande få patienter, 2–3 procent i 
västvärden, som har hemdialys, men 
när fler får möjlighet till dagliga dia-
lyser kommer antalet säkert att öka 
snabbt. 

Nya Zeeland är föregångsland med 
25 procent av patienterna i hemdia-
lys. Där finns fem barn 3–14 år gam-

la som har dagliga dialyser. Man har 3,5 års erfarenhet av 
verksamheten.

Anneli Hållström och Lena Björnberg Sederlin från Karo-
linska sjukhuset presenterade en litteraturstudie de gjort 
om erfarenheter från dagliga dialyser. Deras slutsats är att 
det lönar sig med dagliga dialyser, även ur ett ekonomiskt 
perspektiv på lång sikt, eftersom patienterna mår så myck-
et bättre. De behöver inte så många dyra mediciner som 
till exempel erytropoetin och hjärtmediciner. 

Boka redan nu in seminariet om Svensk läkemedelsstan-
dard, SLS – 2007, i Stockholm den 1 februari 2007 på Dande-
ryds sjukhus AB. Nytt för seminariet är föreläsning om ruti-
ner vid nybyggnation/ombyggnation av dialysavdelningar. 
Seminarieprogram kommer att skickas ut till alla dialysav-
delningar och medicintekniska avdelningar i oktober. Det 
kommer också att finnas på vår hemsida www.mtfd.se

» Vincent fick ork till sko-
lan igen och jobbar nu med 
att utbilda dialyssjukskö-
terskor i hemdialysteknik «

Mycket att vinna  
med dagliga dialyser

MTF-D

text Gunnar Malmström, enhetschef 

Mta, Danderyds sjukhus aB samt ord-

förande i svensk Förening för Medicinsk 

teknik och Fysik-dialys www.mtfd.se
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Frihed for uræmiske symptomer (træthed, kvalme, hud-
kløe osv.) er ikke et sufficient mål for dialyseeffektiviteten, 
idet selv den symptomfrie kroniske dialysepatient har en 
markant øget morbiditet (underernæring, infektioner, hy-
pertension, accelereret arteriosklerose med mere) og deraf 
følgende øget mortalitet, som muligvis kan tilskrives under-
dialyse.

Peritoneal dialyse (PD) patienter som har været i behand-
ling igennem en årrække når et punkt, hvor de har proble-
mer med ultrafiltration, utilstrækkelig dialyseeffektivitet, 
klinisk og/ eller laboratoriemæssigt. Patienten kan da få til-
bud om at supplere PD med hæmodialyse en til to gange om 
ugen.

Siden 2001 har 22 patienter, 16 mænd og seks kvinder, på 
Rigshospitalet været i behandling med hybriddialyse. Peri-
tonealdialyse form var CAPD hos 17 og APD hos fem. Årsagen 
til behandlingsskiftet var utilstrækkelig dialyseeffektivet på 
PD hos 14 patienter, ultrafiltrationssvigt hos seks og svære 
neuropati hos to. Ved utilstrækkelig dialyseeffektivet havde 
patienter en Kt/V mindre end 1.8. 

I Japan er 600 patienter på en kombineret PD og HD behand-
ling, blandt andet fordi der ikke fortages så mange transplan-
tationer på grund af at den buddistiske religion ikke tillader, 

Hybriddialyse er en kombination af hæmo- 
og peritonealdialyse med peritonealdialy-
sen som basis-behandling. Hvornår er en 
dialyse effektiv, det vil sige tilstrækkelig, 
og hvordan måles effektivitet? Spørgsmå-
let har været genstand for diskussion siden 
behandlingens introduktion. Diskussionen 
er endnu ikke afsluttet. 

Kombinerad behandling 
ger god livskvalitet
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· En enkel bolusdos vid hemodialys 1

· Mindre påverkan av plasmalipiderna 
jämfört med heparin 2

Ref: 1. Beijering R et al. Randomised long-term comparison of Tinzaparin and
Dalteparin in haemodialysis. Clin Drug Invest 2003; 23: 85-97 2. Elisaf MS
et al. Effects of conventional vs. low – molecular weight heparin on lipid profile
in hemodialysis patients. Am J Nephrol 1997; 17:153-7
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För mer information se FASS eller kontakta
LEO Pharma Nordic
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at man modtager orga-
ner fra andre.

Artikler publiceret 
i 2003 af Fukui H,Hara 
S, et al., beskriver den 
kombinerede behand-
ling, som gør overgan-
gen til HD mere accep-
tabel. Udover dette har 
patienter en bedre livs-
kvalitet, og de kan sta-
digvæk passe deres 
arbejde og sociale ak-
tiviteter.

Konklusionen blir at hybriddialyse som kombineret be-
handling vil blive mere almindelig i fremtiden. Det kan til-
bydes patienter, som fortsat ønsker at være i hjemmedialyse 

behandling og gør overgang til hæmodia-
lyse, eventuelt i form af hjemme – hæmo-
dialyse, mere acceptabel. ■

skrivet av Elsebeth Hildebrand, afdelings-

sygeplejerske, P-dialyse ambulatoriet,  

Rigshospitalet, København.

Kombinerad behandling 
ger god livskvalitet

Språkruta
Danska  Svenska
tilstraekkelig tillräcklig
måle  mäta
genstand for föremål för
kvalme  illamående
hudklöe  hudklåda
tilbud  erbjudande
tilbyde  erbjuda
to gange  två gånger  
om ugen i veckan

fortages  sker
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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 

Vi har haft en alldeles underbar sommar, vädermäs-
sigt i alla fall. För många har det också varit en jobbig peri-
od på arbetet. Somrarna inom vården kan vara slitsamma 
och på våra hemodialysmottagningar är det många gång-
er besvärligt att få ihop bemanningen. Många olika model-
ler används; mindre semester, dubbelturer och extraturer 
och/eller lägre bemanning. Person-
ligen tror jag det bästa är att vara 
restriktiv med extrapass och istäl-
let gå ner i bemanning, jobba extra 
hårt på sina ordinarie pass och sen 
få sina fyra veckor sammanhängan-
de semester. Vilken modell som är 
bäst beror på vilken typ av verksam-
het man har. Mycket oplanerad akut verksamhet ställer 
större krav på bibehållen personaltäthet. Har man däre-
mot mest planerad verksamhet med väl kända patienter 
kan man på många ställen minska på bemanningen en hel 
del under en begränsad period. Viktigast tror jag är att per-
sonalen är med och planerar och finner de lösningar som 
passar de olika enheterna och individerna bäst. 

Jag vill ge en eloge till dem som trots sommarbeman-
ning tar emot gäster för dialys. Det betyder mycket för 
dem som har möjlighet att få komma iväg och jag skul-
le önska, trots det jag beskrivit ovan, att det var fler som 
pressade sig lite extra för att ge fler njursjuka möjlighet 
att röra på sig i landet. I Hässleholm fick vi under våren ut-
byggt med två tappställen, det var patienttillströmning-
en året innan som gjorde att vi fick beviljat pengar till det. 
När vi nu har fler tappställen så har antalet patienter åter 
minskat. Det är verkligen inte lätt att ha framförhållning 

när antalet patienter varierar så. Som tur var hann vi inte 
rekrytera och bemanna till dessa platser, det är lika tokigt 
att ha för mycket personal som för lite. Det vi däremot har 
kunnat göra är att vi frikostigt tagit emot gästdialyser och 
det har känts väldigt bra. Har man bara platserna så brukar 
det gå att få ihop även personalmässigt bara viljan finns 

och den har funnits i Hässleholm.
Nu står vi då i början av ett nytt verk-

samhetsår. Mina utmaningar blir dels 
att jobba samman SNSF:s nya styrelse, 
dels mitt nya jobb som avdelningschef 
på Dialysmottagningen i Trelleborg. 
Det blir spännande bägge delarna. Det 
är verkligen en förmån att få träffa så 

många olika människor som arbetar inom samma område. 
Efter 20 år inom njursjukvården lär jag mig fortfarande nå-
got nytt varje dag. Kompetensutveckling behöver inte alltid 
vara att åka på kurs eller att gå i skolan. Genom att träffa 
många med olika erfarenheter och nya sätt att se på varda-
gen lär jag mig mycket. 

År efter år diskuteras föreningens namn. Vi i styrelsen 
tar gärna emot era förslag. Beslut om namnändring sker 

vid årsmötet 2007. Förslag kan skickas 
till marie.nykvist@skane.se eller till nå-
gon annan i styrelsen, adressuppgifter 
finns på vår hemsida www.snsf.nu. ■

Marie Nykvist, marie.nykvist@skane.se 

ordförande i svensk nefrologsjuksköterske-

förening

Sommarreflektioner  
i höstmörkret

» Viktigast tror jag är att 
personalen är med och plane-
rar och finner de lösningar 
som passar de olika enheter-
na och individerna bäst.  «

DIALÄSEN 5.2006 �7
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Arbetsgruppen för utbildningsfrågor åtog 
sig vid föreningens årsmöte i Linköping 
2005 uppdraget att genomföra en kartlägg-
ning över medlemmarnas kompetens och 
utbildningsbehov. Resultatet från enkätun-
dersökningen redovisades under årsmötet i 
Stockholm den 8 maj och här följer en sam-
manfattning. 

Föreningen skickade under december 2005 ut enkäten till 
de 701 medlemmarna tillsammans med avin för medlemsav-
giften. Svar inkom från 371 vilket ger en svarsfrekvens på 53 
procent. Med tanke på att varannan svarat och osäkerheten 
kring hur väl de svarande återspeglar medlemmarnas fördel-
ning över landet bör man vara försiktig med att dra några 
generella slutsatser. Fördelningen av deltagarnas yrkesverk-
samma år som sjuksköterska inom njursjukvård redovisas i 
tabell 1.

Tabell 1. Fördelning av antal år som nefrologsjuksköterska.

Av de svarande medlemmarna angav 41 procent att de inte 
hade någon poänggivande utbildning inom njurmedicin, 51 
procent angav att de hade upp till 10 poäng och 8 procent 
hade upp till 20 poäng. När det gäller akademisk grad an-
gav 26 procent att de hade kandidatexamen och två procent 
att de hade magisterexamen. Önskemål om poängutbildning 
inom ämnesområdet njurmedicin/dialys presenteras i tabell 
2. Åtta procent anger att de skulle vilja läsa på heltid medan 
41 procent föredrar kvartsfart och 40 procent halvfartsstu-
dier. Övriga elva procent har angett flera tänkbara alterna-
tiv för studietakt.

FLERTALET NJURSJUKSKöTERSKoR FöREDRAR

20-poängskurser 

Tabell 2. Önskemål om poängutbildning inom njurmedicin/dialys.

När det gäller utbildningsform angav 37 procent att de före-
drar Campus (sammankomster om 1–2 dagar vid några till-
fällen med egna studier/gruppstudier däremellan), 30 pro-
cent Distans (en sammankomst per poäng på högskola med 
studieuppgifter däremellan) och 8 procent föredrar Internet 
(enbart studier via nätet, eventuellt med introduktionsdag). 
En fjärdedel fördrar att ha en utbildningsform där man kan 
kombinera de olika alternativen. För att beskriva regionala 
skillnader har andelen med önskemål om utbildning delats 
in efter i vilken del av landet de bor (tabell 3).

Tabell 3. Andel per region som föredrar viss utbildningsform

Av de 371 svarande har 82 personer skrivit en eller flera kom-
mentarer. Dessa kommentarer har grupperats och de vanli-
gast förekommande redovisas. Vi tittade på vad de 21 pro-
cent som inte avser söka utbildning hade för kommentarer: 
Några går redan utbildning, några vill inte söka för att de är 
nära pension, några vill ej i nuläget och nio personer vill gå 
kortare kurser. Övriga kommentarer är: Utbildning i hem-
kommunen har flera kommenterat, exempelvis »Filial i Äng-
elholm«. Några hade önskemål om en specialistutbildning 

Yrkesverksamma år Andel

0–2 år 8 %

3–5 år 20 %

5-10 år 27 %

Mer än 10 år 45 %

Omfattning Andel

5 poängs utbildning 4 %

10 poängs utbildning 24 %

20 poängs utbildning 32 %

Mer än 20 poängs utbildning 19 %

Ingen poänggivande utbildning 21 %

Föredrar

Södra 
(79% har  
önskemål om 
utbildning)

Mellersta
(86% har  
önskemål om 
utbildning)

Norra
(70% har  
önskemål om 
utbildning)

Campus �9 % 28 % 4� %

Distans 29 % 24 % 4� %

Internet 7 % �0 % 5 %

Kombination 20 % �2% 7 %
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FLERTALET NJURSJUKSKöTERSKoR FöREDRAR

20-poängskurser 

som IVA har. Flera skrev att de ville ha lön och studiedagar 
under utbildningen. En skrev: »Halvfart är max vad man kla-
rar av om man samtidigt ska jobba på sitt ordinarie schema, 
finns ett behov av att arbetsgivaren bjuder till«.

De inkomna svaren ger oss lärdomen att framtida utbild-
ning inom njurmedicin/dialys huvudsakligen ska anordnas 
på B/C nivå. Detta för att ett tillräckligt antal behöriga sökan-
de ska finnas tillgängligt. Samtidigt behöver möjlighet fin-
nas att läsa på D-nivå för att inte begränsa möjligheterna för 
den enskilde. Det bör satsas på 10-poängskurser och därutö-
ver eftersom få anger intresse av att ta mindre poäng. Valbara 
och flexibla utbildningsformer bör erbjudas för att tillgodo-
se önskemålen. Dessvärre kan denna lärdom inte generalise-
ras till att gälla samtliga medlemmar eftersom den bara åter-

speglar vad ungefär varannan har för önskemål. 
Parallellt med enkätundersökningen till SNSF:s medlemmar 

ställdes även samma frågor till icke medlemmar och den svars-
sammanställningen återfinns på föreningens hemsida. ■

arbetsgruppen för utbildningsfrågor: Maud gyberg, Karolinska universi-

tetssjukhuset, Ulla holm, Karolinska universitetssjukhuset, Pia Johans-

son, Karolinska universitetssjukhuset, anneli Jönsson, Lunds universi-

tet, Magnus Lindberg, gävle sjukhus/Uppsala universitet/högskolan i 

gävle, Kerstin Lundström-Landegren, Danderyds sjukhus aB

sammanfattat för arbetsgruppen av Magnus Lindberg, Leg sjukskö-

terska gävle sjukhus, doktorand Uppsala universitet och vik universi-

tetsadjunkt högskolan i gävle. magnus.lindberg@lg.se
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Kan sång och dans vara en möjlighet att 
kommunicera i personalgruppen? När det 
var temat för vårens temadagar var käns-
lorna först blandade hos dialyspersonalen 
i Hässleholm. Men dagarna blev fyllda av 
glädje och skratt. Marie Nykvist återger 
här valda delar av vad som hände när per-
sonalgruppen fick möjlighet att skapa mu-
sik tillsammans.

Som jag tidigare berättat i Dialäsen har vi i Hässleholm 
deltagit i ett projekt som heter Kultur i vården. Åsa Håkansson, 
violinist, kom till oss och spelade under pågående dialysbe-
handlingar. Åsa och jag fann varandra i våra tankar kring mu-
sikens välgörande effekt och kom att diskutera hur vi skulle 
kunna använda musiken kring temat kommunikation i per-
sonalgruppen. Vi fick i våras möjlighet att pröva vår idé ge-
nom att anordna två dagar med samma innehåll där halva 
personalgruppen deltog den ena dagen och andra halvan den 
andra och det blev så bra!

När Åsa började beskriva för mig vad hon planerade för 
kände jag lite oro för hur personalen skulle ta det. Skulle de 
ställa upp på alla »övningar«? Vi bestämde oss ändå för att ta 
ut svängarna men att allt naturligtvis skulle vara helt frivil-
ligt. Ingen fick veta programmet innan, det enda jag sa var 
att vi skulle sjunga och dansa lite. En del bleknade då men 
andra tyckte det lät kul. Jag tröstade dem med att allt var fri-
villigt och att vårt mål i första hand var att ladda våra batte-
rier. Med Åsas tillåtelse har jag klippt in delar av hennes slut-

ANNoRLUNDA TEMADAG I HäSSLEHoLM

Musik ska byggas utav  glädje
rapport som heter Bibbedibabbedibopp, Halleluja och Ska bara…..
Om två heldagar med klingande förtecken:

»Varför genomför man en dag med vårdpersonal där de får 
delta i musikaliska och teatraliska aktiviteter? De senaste 
åren har jag jobbat med ett motto att musik är ett uttrycks-
medel som alla kan och får använda sig av. I vår kultur har 
man placerat musikaliska aktiviteter vid sidan om vardagsli-
vet, och ofta är det så att uttalat musikaliska personer är de 
enda som förväntas syssla med musik. Somliga har fått höra 
att de inte kan sjunga, redan som unga, och det har många 

»Hymn of dialysis« 

Är det skillnad att dirigera en grupp som följer och en som inte 
följer..?

»Crazy walking« 
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Hur många tabletter behöver dina patienter
för att kontrollera sitt serumfosfat?

När du väljer Fosrenol® behöver majoriteten av patienterna 
endast en tuggtablett per måltid*.
* SPC
INDIKATIONER: Fosfatbindare för kontroll av hyperfosfatemi hos patienter med kronisk njursvikt i hemodialys eller CAPD. 
Tuggtabletter, 500 mg, 750 mg, förpackningsstorlek 90st.För ytterligare information: Se produktresumé på www.fass.se 

tel 08-412 98 00 
www.swedishorphan.com

Hur många tabletter behöver dina patienter
för att kontrollera sitt serumfosfat?

ANNoRLUNDA TEMADAG I HäSSLEHoLM

Musik ska byggas utav  glädje

gånger gett dem en bild av sig själva som omusikaliska som 
dröjer kvar resten av livet. 

Att delta i musicerande är en kollektiv handling som har 
många positiva effekter.«

Dessa dagar var för mig rena fröjden. Vi har haft förmå-
nen att kunna vara iväg på olika aktiviteter med avdelning-
en men jag har i alla fall aldrig haft så kul. Så mycket skratt 
och det ger kraft. Jag tror de flesta kände samma sak, det lät 
så på dem som kommenterade. Här nedan kommer några re-
flexioner som nådde Åsa:

»Hej Åsa! 
Jag tycker det var en helt underbar dag. Har framfört det till 
Marie och tycker att du också ska få veta att det var en myck-
et mer betydelsefull dag för mig än när vi ska sitta och pra-

ta om dialysens alla problem och brister. Med jämna mel-
lanrum flikade du in ett och annat tankesätt och hur vi kan 
använda det i vår vardag. Jag kom fram till att vi är ju riktigt 
bra. Det lät ju bra när vi sjöng, och att vi med din hjälp kun-
de få ihop en sång om dialysen. Men utan din hjälp hade vi 
aldrig klarat det.«

»Hej och tack för mycket bra dagar. Det känns så härligt när 
jag kommer på mig själv att sitta och flina på tåget när jag 
tänker på dessa dagar. Det är många som uttryckt samma 
sak. Den här gången kom vi hem med glädje i bagaget, inte 
en massa problem.«

 
»Hejsan Åsa.. tack själv för en mycket trevlig dag! Alla som jag 
pratat med tyckte också att det var roligt! Tänkte höra om du 
har lust att skicka texten till Falk min falk? Den va så bra men 
ingen kommer riktigt ihåg den. Ha en bra sommar!«

En av övningarna var att vi gjorde ett musikstycke, Hymn 
of dialysis, med ljud som finns på vår avdelning. Snart har vi 
alla den på en cd som ett minne från dessa dagar. För den som 
vill veta mer om vad vi gjorde under dagen finns Åsas rapport. 
Hör i så fall av er till mig så skickar jag ett exemplar.  ■

text av Marie Nykvist, marie.nykvist@skane.se 
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Begreppet livskvalitet ligger  
i tiden. Vad som uppfattas som 
livskvalitet är högst individuellt 
men alla vill ha respekt för sin 
personliga uppfattning. 
Lika självklart borde det vara 
att ge kvalitet åt och respekt för 
individens önskemål kring livets 
oundvikliga, nämligen döden.
Professor Lewis Cohen, psyki-
ater och forskare vid Baystate 
Medical Center, New England 
USA, har speciellt intresserat  
sig för hur njursjuka patienters 
avslut av livet ser ut.

RESPEKT OCH  
KVALITET  

VID LIVETS SLUT
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 Tekniskt sett utvecklas dialysbehandling hela ti-
den, och stor del av fokus placeras här. Samtidigt 
blir njursjuka patienter allt äldre med en ganska 
komplicerad sjukdomsbild där flera diagnoser så-

som diabetes med multipla senkomplikationer, kardiovasku-
lära sjukdomar och malignitet ofta finns med. Av alla patien-
ter med terminal njursvikt dör 23 procent varje år. Det är ett 
ganska högt dödstal, att jämföra med non-Hodgkinlymfom. 
Och det är högre än de offer som exempelvis HIV, colorectal-
cancer och ovarialcancer skördar varje år. Behovet av pallia-
tiv vård finns alltså egentligen ständigt närvarande, även un-
der pågående behandling, och mer kraft måste satsas på det 
här området.

 – Med hjälp av modern teknologi kan vi göra observatio-
ner av solen så låt oss då inte undvika att utforska hur lidan-
de och död påverkar oss, menar dr Cohen.

Baystate Medical Center är ett stort 
sjukhus som rymmer både somatisk 
och psykiatrisk vård. Som psykiatrisk 
konsult kom dr Cohen i kontakt med 
en kvinna som tagit en överdos i sui-
cidsyfte.

Under deras samtal framkom att hon 
skulle starta i dialys och det var skälet 
till att hon vill dö.

– Men varför då ta en överdos? Du har ju möjligheten att 
inte alls påbörja din behandling, sade dr Cohen till henne.

Den möjligheten hade kvinnan inte ens övervägt då hon 
trodde det var omöjligt. Både personal och hennes anhöriga 
tryckte på att hon skulle börja i dialys.

Kvinnan bedömdes som psykisk frisk, inte deprimerad. 
Men hon ansåg att dialysen skulle inkräkta alltför mycket på 
det liv hon önskade leva. Samtal med anhöriga ledde slutli-
gen fram till att kvinnan aldrig påbörjade behandlingen. När 
de förstod hennes absoluta motstånd mot att gå i dialys lade 
de ner sina »krav« på henne. 

Det var då, för cirka 15 år sedan, som dr Cohen började in-
tressera sig för hur njursjuka patienter dör. 

I USA är det vanligt att man väljer att avbryta sin livsuppe-
hållande behandling. I dr Cohens delstat New England visar 
till exempel en studie från år 2000 att en tredjedel av döds-
fallen hos njurpatienter beror på att man valt att avbryta sin 
dialysbehandling. 

Det finns en relativt stor acceptans för individens önske-
mål, även om det också råder starka motsättningar när det 
gäller att avsluta livet på det här sättet. Politiker blir valda på 
grund av sitt motstånd och dr Cohen är rädd för att klimatet 
håller på att bli hårdare i den här frågan. 

De patienter som väljer att avsluta sin dialysbehandling 
har ofta en hög ålder, över 70 år. De har många gånger förlo-
rat sin livskamrat. Det är ofta diabetiker med ett flertal svå-
ra komplikationer som amputation och blindhet. Eller så har 
det tillstött någon allvarlig medicinsk försämring, som till 

exempel stroke, med förändring av livs-
situationen som följd. Men det händer 
också att yngre personer upplever att di-
alysen tar så mycket av deras livskvalitet 
att de önskar avbryta. 

 Etnicitet, kön och religion spelar ock-
så in. Till exempel avbryter vita i stör-
re utsträckning än svarta, män har en 
ökad tendens jämfört med kvinnor. 

Är det egentligen självmord? Från början samlades alla 
patienter som hade dålig compliance, självdestruktivitet el-
ler som önskade avbryta dialysen under rubriken »suicide«. 
Men i USA ser man det numer som en möjlighet för dialyspa-
tienter att ta till när sjukdomen inkräktar för mycket på li-
vet. 

– Ge patienten hopp om att det finns möjlighet att sätta 
punkt när lidandet tar överhanden.

Men man måste förstås utesluta att patienten inte är drab-
bad av behandlingsbar psykisk sjukdom, menar dr Cohen.

 Som exempel nämner han patienter med bipolära sjukdo-
mar. I ett maniskt skov kan patienten uppfatta sig som helt 
njurfrisk och förneka att han behöver dialys. Här är det för-

» Etnicitet, kön och religion 
spelar också in. Till exem-
pel avbryter vita i större 
utsträckning än svarta, 
män har en ökad tendens 
jämfört med kvinnor.«
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stås inte rimligt att tillmötesgå patienten innan manin har 
behandlats.

Dr Cohen menar att det sällan är frågan om personlighets-
störningar med ett självdestruktivt beteende som önskar av-
bryta behandlingen.

– Jag skulle hellre vilja säga att det är personligheter. Det 
är ofta personer som är vana att kontrollera sitt liv och som 
är mycket självständiga. De kan tycka att det är extra svårt att 
anpassa sig till ett liv i dialys.

 
Det är naturligtvis svåra frågor och många gånger påver-
kas patientens beslut av vad anhöriga, läkare och vårdperso-
nal anser. Många har svårt att acceptera att någon aktivt vill 
avbryta en livsuppehållande behandling. 

En studie bland blivande nefrologer har visat att utbild-
ning i frågor som gäller att avböja behandling har alltför li-
tet utrymme. Det krävs betydligt större 
kunskap och utbildning i frågan.

– Att avbryta borde ses som en del av 
behandlingen och diskussion om hur 
patienten ställer sig i frågan bör finnas 
med ända från det att dialysen påbörjas. 
Klimatet bör vara tillåtande för sådana 
frågeställningar, menar dr Cohen.

Till hjälp att mäta kvaliteten på patientens sista dagar i li-
vet utvecklade han mätskalan »Dialysis Ouality of Dying Ap-
gar«, som liknar den apgarskala som används på nyfödda 
barn. Den mäter fem olika variabler, smärta, annat fysiskt li-
dande, tid innan döden inträffar, sinnesro och hur den termi-
nala vården fungerat. Varje dag från och med patientens sista 
dialysbehandling fram till dess döden inträffar görs skatt-
ningen. Det är dock inte patienten själv som utför den utan 
anhöriga och vårdpersonal, i vissa fall har man använt jour-
nalanteckningar för att bilda sig en uppfattning. I en studie 
har man tittat på totalt 319 dödsfall och sammanställt kvali-
tén på dessa med hjälp av »Dialysis Quality of Dying Apgar«. 
Resultatet visar att det som uppfattas som en god död är en 
död som inträffar inom kort tid, gärna i sömnen, utan fysiskt 

och psykisk smärta i närvaro av nära och kära. 
Det låter självklart, ändå visar resultat att en åttondel av 

dödsfallen har uppfattats som en mycket dålig död.
– Är patienten modig nog att avsluta sin behandling, varför 

ska vi då inte kunna se till att döden blir så bra som möjligt.

Den kunskap som de studier, bland annat studien med »Di-
alysis Quality of Dying Apgar«, som i början av 90-talet utför-
des vid Baystate Medical Center om hur njursjuka patienters 
sista dagar i livet ter sig har idag lett fram till att »the Renal 
Palliative Care Initiative«, RPCI, bildats. 

Med dr Cohen i spetsen har man utvecklat ett team där 
både läkare, sjuksköterskor och kuratorer arbetar som kon-
sulter för att stödja njurkliniker i arbetet med palliativ vård. 
Det täcker in ett stort geografiskt område där patienterna 
kommer från storstad såväl som glesbygd med olika etnici-

tet och religion. RPCI:s intention är att 
arbeta med symtomlindring, ge stöd för 
efterlevande, planera för den terminala 
vården och att hålla månatliga samman-
komster för personalgrupper för att ge 
ökad kunskap om vård i livets slutske-
de. 

Likt befintliga VAS-skalor har RPCI ut-
vecklat mätinstrument för specifika ure-

miska symtom såsom illamående, trötthet och smärta. Speci-
ella »guidelines« för symtomlindring finns också.

Med tanke på den digra sjukdomsbild som de flesta pa-
tienter har är det också nödvändigt att planera den sista ti-
dens vård tillsammans med både patient, anhöriga och per-
sonal. Här använder man sig av »the Five Wishes« som med 
fem punkter hjälper till att få fram patientens önskningar 
när det gäller hur vården ska se ut, både medicinsk och om-
vårdnadsmässig, vilka personer som ska vara delaktiga samt 
vad patienten vill förmedla till sina närstående. (www.aging-
withdignity.org)

Efter det att patienten har avlidit kan både anhöriga, vård-
personal och även medpatienter uppleva att kontakten av-

» är patienten modig nog 
att avsluta sin behandling, 
varför ska vi då inte kunna 
se till att döden blir så bra 
som möjligt. «

 ➝
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brutits lite abrupt. Både personal och medpatienter har ju 
ofta haft kontakt med patienten under flera år och man kan-
ske undrar över hur patientens sista tid blev, i de fall då döds-
fallet inträffat på annan institution. Vårdpersonalen kan ha 
spelat en central roll för de anhöriga under patientens sjuk-
domstid och plötsligt avbryts den kontakten. Som stöd och 
som uppföljning anordnas därför en årlig minnesceremoni 
där de patienter som avlidit hedras. Här finns möjlighet för 
alla inblandade att delta. 

– Det bästa med RPCI är nog att det har medvetandegjort 
behovet av kunskap som har med vård i livets slutskede att 
göra, säger dr Cohen. På de kliniker som vi samarbetar med 
har det blivit något självklart.

En studie presenterades 2005 där man gjort en uppfölj-
ning av hur anhöriga mår fem år efter dödsfallet. Man vil-
le undersöka om det fanns någon skillnad i sorgearbetet när 

döden inträffat genom att man gjort ett aktivt val att avslu-
ta sitt liv. Telefonintervjuer utfördes med 26 familjemedlem-
mar där man ställde frågor kring acceptans och eventuella 
tecken på psykiskt illamående. Resultaten visar att familje-
medlemmarna i mycket stor utsträckning accepterat sin an-
höriges val och bortgång, och kommit vidare i sorgen. Något 
högre frekvens av psykiska obehag sågs hos make/maka.

Hitintills har amerikanska njurpatienter avlidit i mycket 
liten utsträckning på hospice. På sjukhus avlider hela 61 pro-
cent, 24 procent dör på vårdhem och endast 15 procent avli-
der i hemmet eller på hospice. En teori om varför det är så är 
förmodligen att kunskaper om njurpatienters behov är för 
dåliga inom hospiceverksamheten, som framförallt har en 
stor kunskap när det gäller cancerpatienter. Det är en trend 
som bör ändras och nästa projekt som dr Cohen planerar för 
handlar just om det. »Sharing the caring« kommer att påbör-
jas september 2006 och har just till syfte att öka kunskapen 
om njursviktspatienter inom hospiceverksamheten och på så 
sätt bereda väg för dem att avsluta sitt liv här. 

Den 26 oktober 2006 kommer en internationell konferens 
att hållas i London, »Palliative care and end life care in kidney 
disease«. Här möts nefrologer, njursjuksköterskor, psykolo-
ger, kuratorer samt läkare och sjuksköterskor inom palliativ 
vård för att diskutera och vidareutveckla den palliativa vår-
den av njursviktspatienter. Det är det andra mötet i sitt slag, 
det första mötet hölls 2003, även det i London.

I medeltal inträffar döden åtta dagar efter sista dialysbe-
handlingen, men stora variationer finns.

Dr Cohen berättar om en man som för en tid sedan valt att 
avbryta sin dialysbehandling. Just innan dr Cohen reste till 
vårmötet i Stockholm besökte han mannen som då var inne 
på sin 29:e dag utan dialysbehandling. 

– Det är helt otroligt, hade mannen sagt, det här är faktiskt 
den bästa tiden i mitt liv. Vänner strömmar till mig hela ti-
den. Däremot undrar jag faktiskt varför jag inte dör? ■

text av anna-Lena Byström

Lewis Cohen och hans fru Joan Berzof berättade tillsammans om 
forumet Renal Pallitative Care Initiative vid vårmötet i Stockholm.
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Under hösten är en rad aktiviteter och för-
ändringar på gång för att främja tillgång-
en på organ för donation. Det är viktigt att 
fler människor tar aktiv ställning, och att 
de meddelar sin vilja på något sätt. Dona-
tionsrådet satsar också på riktlinjer och 
stöd för donationsansvariga inom vården.

Den 14 oktober inföll europeiska donationsdagen och i 
samband med den lanserades de nya donationskorten. De 
har fått ett nytt utseende jämfört med de tidigare korten med 
grönt fält för ja och rött för nej. Man kan nu välja ett av fyra 
naturmotiv på sitt kort och på kortets framsida står »Jag har 
tagit ställning«. 

– Tanken är att kortet ska få en mer personlig prägel som 
tydligt uttrycker den egna ställningen. För många signale-
rar formuleringen stolthet och att man har tagit aktiv ställ-
ning, säger Johan Järnesund, informationsansvarig på dona-
tionsrådet.

Att man har valt naturmotiv har flera orsaker. Man har ar-
betat efter hypotesen att svensken i grunden har en positiv 
relation till naturen, och har velat att korten ska vara stäm-
ningsfulla och kontemplativa. En frökapsel vars frön sprids 
med vinden ger en logisk koppling till livets kretslopp. Natur-
motiv är också klassiska och står sig bra över tid. 

Nya donationskort 
lanserade

 ➝
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De nya korten har en framsida i plast, för ökad hållbarhet, 
och en matt baksida där man kan skriva till undantag för vis-
sa organ och vävnader.

Tillsammans med en informationsfolder i fickformat kom-
mer de att finnas tillgängliga på apotek, och i framtiden även 
på vårdcentraler.

Johan Järnesund trycker på att det viktigaste är att man 
tar ställning och meddelar den på något sätt, vare sig man 
säger ja eller nej. Om man sedan väljer att meddela sig till 
donationsregistret, genom donationskort eller genom att 
tala med sina närstående spelar min-
dre roll. 

– Det är viktigaste är att det blir av. 
Alla sätt är lika giltiga, säger han.

Man vet idag att de flesta svenskar 
idag egentligen är positiva till organ-
donation, men det oftast inte är något 
man talar om.

En rad aktiviteter genomfördes under donationsdagen på 
olika håll i landet. Livet som gåva och donationsrådet hade 
montrar utställda centralt i Stockholm, Göteborg och Mal-
mö. På flera andra håll hade olika patientföreningar också 
aktiviteter.

– Vi visar att profession, patientorganisationer och Dona-
tionsrådet arbetar för samma sak – att tillsammans kan vi 
rädda svårt sjuka till ett bättre liv, säger Johan Järnesund.

Under årets första halvår var antalet avlidna donatorer 73 
i jämförelse med 64 samma tid 2005. Antal avlidna donato-
rer 2005 uppgick totalt till 128. Svenskarnas intresse för att 
anmäla sig till donationsregistret har dock svalnat jämfört 
med 2004-2005, då 300 000 registrerade sin vilja. Hittills i år 
har bara 32 800 svenskar anmält sig.

Professor Gunnar Tufveson, chef över transplantations-
verksamheten i Uppsala och Örebro län, anser också att det 
viktigaste inte är att folk anmäler sig till donationsregistret 
bara de meddelar sin ställning på något sätt.

Han menar att kan man satsa mer på utbildningsinsatser 
och organisationsförändringar inom vården. Spanien är före-

gångsland inom området och landet ligger nu på Europatop-
pen när det gäller organdonationer. De har nått dit genom 
att stärka organisationen inom vården istället för att bearbe-
ta allmänheten.

Enligt en ny lag måste varje sjukhus ha tillgång till dona-
tionsansvariga läkare och sjuksköterskor, och donationsrå-
det har utarbetat nya rekommendationer till stöd för dona-
tionsansvariga läkare och sjuksköterskor. Remisstiden för 
de nya rekommendationerna för donationsansvariga läka-
re och sjuksköterskor löpte ut i slutet av sommaren och re-
missvaren kommer att sammanställas under hösten. Målet 
är att rekommendationerna ska träda i kraft i slutet av året. 
Nu kommer också en mer enhetlig benämning för dem som 
är donationsansvariga. Socialdepartementet har godkänt 
att den tidigare benämningen kontaktansvarig sjuksköter-

ska (KAS) ersätts med donationsansvarig 
sjuksköterska (DAS). Donationsansvarig 
läkare benämns som tidigare DAL.

Donationsrådet har nu funnits under 
drygt ett år. Johan Järnesund berättar 
att mycket tid har ägnats åt att bygga 
upp relationer med främst sjukvårds-

personal runt om i landet. Det är viktigt att skapa sig en bild 
av vad de som arbetar med donationsfrågor behöver stöd och 
hjälp med. 

Donationsrådet arbetar nu även med en hemsida om or-
gan- och vävnadsdonation för professionen. Sidan kommer 
att bli klar under hösten. ■

Den 15 november hålls ett seminarium om donationsfrågor på svenska 

Läkarsällskapet i stockholm. huvudtema är samtalet med den avlidnes 

anhöriga. Program och information om anmälan finns på www.social-

styrelsen.se/amnesord/halso_sjuk/donationsrad/index.htm

seminariet är kostnadsfritt. 

text Anna-Lena Byström
Information är delvis hämtad ur Donationsrådets 
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»  Man vet idag att de flesta 
svenskar idag egentligen är 
positiva till organdonation, 
men det oftast inte är något 
man talar om. «




