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LEDARE
PIA LUNDSTRÖM | ANSVARIG UTGIVARE

Hur känns det när patienten informerar dig om senaste 
nytt inom njurmedicin? Och dessutom berättar om den 
nya medicinen från Japan som höjer blodvärdet eller om 
apparaten som kommer att förändra behandlingsproces-
sen eller om det nya pillret i hälsokostaffären som tar bort 
klådan? Blir du intresserad och vill veta mera? Eller avfär-
dar du patientens nyheter på ett artigt sätt? 

Patienten har idag – om de vill – flera källor till kunskap 
och fler och fler använder dem. De söker information på 
nätet, läser facklitteratur, åker på medicinska kongresser, 
ifrågasätter behandlingar och därtill informerar och upp-
daterar de oss inom professionen. Hur reagerar vi? Olika 
förstås.

En del yrkesverksamma har sannolikt svårt för denna 
förändring i »makt- och kunskapsbalansen« och kan ha 
svårt att möta de kunniga patienterna. De gör nämligen 
personalen osäkra när de tassar in på vårt yrkesområde. 
Den kunniga patienten ställer nya och annorlunda önske-
mål – kanske rentav kräver – och därmed går tidigare in-
vanda yrkesrutiner ibland i stöpet eller måste göras om. 

KUNSKAP ÄR MAKT 

 PÅ GÅNG

  American Society of Nephrology (ASN), �� oktober–5 november 

2007, San Francisco, USA. www.asn-online.org

  Norsk Forening for Nyresykepleieres Høstmøte, �–2 november 

2007, Oslo, Norge.

  Njurmedicinskt regionmöte, ��–�4 november 2007, Uppsala,  

Sverige. www.akademiska.se

  Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, 28–�0 november 2007, 

Stockholm. www.sls.se

  ISN Nexus: Hypertension and the Kidney, 29 november– 

2 december, 2007, Vienna, Austria. www.nature.com/isn/index.html

  Congress of Asian Society of Transplantation, �–4 december, 

2007 Pattaya, Thailand. www.cast2007.org 

  Nordiatrans, 7–8 mars 2008, Göteborg, Sverige. www.nordiatrans.org

  Världsnjurdagen �� mars 2008, www.worldkidneyday.org

  Nationella Njurkonferensen, �8–�9 april 2008 i Göteborg. 

  Vascular Access Society: VAS course, Alexandropoulis, Greece  

�8 –�9 april 2008. www.vascularaccesssociety.com

  Asian Pacific Congress of Nephrology, 5–8 maj 2008,  

Kuala Lumpur, Malaysia. www.apcn2008.org.my

  Vascular Access Society of the Americas, VASA, Vascular Access 

for Hemodialysis ��th Symposium, 9–7 maj, 2008, Orlando, USA. 

www.vasamd.org

  European Renal Association ERA-EDTA �0–�� maj 2008,  

Stocholm, Sverige. www.eraedta2008.org

  ERA-EDTA kongress, �0–�� Maj 2008, Stockholm, Sweden.  

www.eraedta2008.org

  Vårmöte, Svensk Njurmedicinsk sjuksköterskeförening, �8–20 maj 

2008, Saltsjöbaden, Ystad, Sverige. www.snsf.nu 

  World Congress on Prevention of Diabetes and its Complica-
tions, �–4 June 2008, Helsinki, Finland. www.wcpd2008.fi

  International Society of Renal Nutrition and Metabolism, ��–�5 

juni 2008, Marseilles, Frankrike. www.isrnm-marseilles2008.org

  International Society for Peritoneal Dialysis, 2�–24 juni 2008,  

Istanbul, Turkiet. www.ispd2008.org 

  The Transplantaion Society, �0–�4 augusti 2008, Sydney,  

Australien. www.transplantation-soc.org

  EDTNA/ERCA Kongress. September 2008, Prag, Tjeckoslovakien.

  European Society of Artificial Organs, ESAO, �–5 oktober 2008,  

Amiens, Frankrike. www.eutox.info 

  World Congress of Nephrology, ESAO, I samarbete med Interna-

tional Society of Nephrology (ISN) 22–26 maj 2009, Milano, Italien. 

www.wcn2009.org 

  Vårmöte, Svensk Njurmedicinsk sjuksköterskeförening,  

�0–�2 maj 2009, Luleå, Sverige.

  Nordiska Njurdagar Helsingfors 26–29 augusti 2009,  

Helsingfors, Finland.

  Nordiatrans, mars 2009, Stavanger, Norge.

Nya möten? E-posta: info@dialasen.com

Hur ser vår yrkesroll ut då? Och vad blir egentligen vår 
funktion?

Andra har en mer positiv, och framförallt en mer flexi-
bel, syn på den kunniga patienten och förstår att patien-
ten och vi kan bli ett team. Tillsammans är vi starka i pa-
tientens fortsatta behandling. 

Men för de patienter som inte har kunskaper eller helt 
enkelt inte vill engagera sig i sin sjukdom – hur får man 
dem att medverka till sin behandling? 

Enligt Aslaug Myrseth på Rikshospitalet i Oslo ska per-
sonalen främst se till att ge information och kunskap för 
att få en medverkande patient. Att få ett samarbete och en 
teamkänsla mellan patient och personal är A och O, och 
i ett team respekterar man varandras kunskaper. Läs mer 
om patientmedverkan i den norska artikeln på sidan 29. 

Framtiden är inte som den brukade vara. Yrkesroller för-
ändras – sjuksköterskan kanske till exempel kommer att 
bli mer av en informatör eller patientcoach?

Mer om detta och om de nyss avslutade Chefsdagarna 
kan du läsa i nästa nummer av Dialäsen. pia Lundström
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Kurser i transplantation – 
halvfart vårterminen 2008
Kurserna Organtransplantation och Omvårdnad av or-
gantransplanterade patienter ges i samarbete mellan 
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgren-
ska Akademin på Göteborgs universitet och Transplan-
tationsenheten, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Gö-
teborg. Ytterligare information finns från den 8 oktober 
2007 på institutionens hemsida www.caresci.gu.se/Ut-
bildning/uppdragsutbildning/ Där finns ansökningsblan-
ketter till uppdragsutbildningar. Övrig information som 
kursplaner och kurskostnad finns att läsa i kurskatalo-
gen. Sista ansökningsdag 2 november 2007. 

Välkommen med din ansökan!

Annette Lennerling, kursansvarig, 031-342 70 39, 031-786 60 74, 

annette.lennerling@gu.se

Harrieth Thunberg Sjöström, studierektor, 031-786 60 24,  

harrieth.thunberg-sjostom@gu.se 

Första blodgruppsinkompatibla  
lungtransplantationen genomförd
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Den första blodgruppsinkompati-
bla lungtransplantationen har ge-
nomförts på ett transplantations-
center i Tyskland. Mottagaren 
behandlades med Glykosorb-AB0 
för att undvika en avstötningsre-
aktion orsakad av blodgruppsin-
kompatibiliteten mellan givare och 
mottagare. Behandling med Gly-
kosorb-AB0 möjliggör transplanta-
tion där givare och mottagare är 
blodgruppsinkompatibla och an-
vänds huvudsakligen i samband 
med blodgruppsinkompatibla njur-
transplantationer med levande do-
nator. 

Källa: www.newsdesk.se 
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Reagensstickor för dialysavdelningar
• Acid Test- Citrosteril© (Citronsyratest). NY
• Blodläcksticka
• RenalCheckPX- Dialox© (Peroxidtest)
• WaterCheck2- Klor (0,1mg/liter). Krav i LS
• WaterSoft- Vattenhårdhet

Reagensstickorna förvaras i rumstemperatur. Enkelt handhavande.  

Analyserna ger svar inom 1/2 minut.

Reagensstickorna för klor, peroxid och citronsyra används för resttest  

efter desinfektion av dialysapparater och vattenrenare.

Blodläckstickan reagerar på hemoglobin 0,1 mg/dL och albumin  

10 mg/dL. Den detekterar blod och proteinläckage i dialysfiltret.

WaterSoft används för kontroll av avhärdare för RO.

Herbahealth, Norrholmsv. 250, 132 31 Saltsjö-Boo, Sverige

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

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

Sundsvalls-
pris till dialys-
sköterska
Den 13 september tilldelades Ulla Holm-
lund, sjuksköterska på dialysavdelningen 
vid Sundsvalls sjukhus, Konferensstaden 
Sundsvalls Ambassadörspris. Priset delas ut 
varje år till en person som med god ambas-
sadörsanda och gott värdskap lyckas få ett 
arrangemang eller konferens till Sundsvall. 
Ulla var tillsammans med kollegan Anna 
Hallberg huvudansvarig för årets vårmöte 
som gick av stapeln i maj. Mötet samlade 
400 deltagare.

Motiveringen till utnämningen innefattar bland annat 
uppskattning för att Ulla genom hårt ideellt arbete, för-
måga att med stolthet och engagemang inom sitt nät-
verk åter lyckats få Sundsvall att bli platsen för SNFS vår-
möte. Med glatt humör och brinnande entusiasm såg 
hon till att konferensen blev en succé.

Och Ulla kan bekräfta att mycket skratt blev det, men 
även en del svett och svordomar under det år av hårt ar-
bete som föregick konferensen.

– Anna och jag har väldigt roligt när vi gör något. Det 
gäller att ge av sig själv. Vi har tidigare gjort regionmöte. 
Nu när vårmötet är avklarat är det bara att vänta på er-
bjudande om att ordna EDTNA-möte, menar Ulla.

Kärleken till hemstaden är stor och en viktig drivkraft 
har varit att sätta Norrland på kartan och visa att man 
kan även där. 

– Sundsvall är en vacker stad som bjuder på både kul-
tur, fritidsaktiviteter, nöjen och flera bra kongressalter-
nativ. Vad mer kan man önska?

Priset, som är på 20.000 kronor samt en statyett, delar 
Ulla med Anna. De kommer även att dela med sig till öv-
riga som hjälpte till med mötet. Och tårtkalas kommer 
det med all säkerhet att bli på kliniken.

text av Anna-Lena Byström

Sjuksköterska Ulla Holmlund vann Konferenstaden Sunds-
valls Ambassadörs pris för sitt arbete med Vårmötet.
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I Sverige drabbas 1000 personer av njurcan-
cer varje år, och 600 avlider i sjukdomen 
under samma period. Behandlingen är ki-
rurgisk om tumören är begränsad till nju-
ren, och prognosen är då god. Om tumören 
däremot är spridd är behandlingsmöjlig-
heterna sämre. Medicinsk behandling med 
hormoner eller immunstimulerande medel 
har osäker och kortvarig effekt. Njurcancer 
har dessutom en dokumenterad motstånds-
kraft mot cytostatika.

Angiogenes, nybildning av blodkärl, är centralt vid tu-
mörtillväxt och uppstår bland annat som följd av hypoxi, 
lågt pH och genmutationer. Hypoxi i tumörer sätter fart 
på angiogenesen som ofta leder till metastasering, reci-
div och sämre prognos.

För att överleva i syrefattig miljö finns hos organismer 
en rad skyddsfaktorer såsom angiogenes och ökad pro-
duktion av röda blodkroppar. Skyddsfaktorerna regle-
ras av hypoxia inducible factor (HIF). HIF inaktiveras av 
normala syrenivåer i en process som styrs av von Hippel-
Lindaugenen (VHL). Vid klarcellig njurcancer är HIF-sys-
temet aktiverat till följd av både hypoxi och VHL-muta-
tioner. Celler som saknar VHL får då ett högt HIF-uttryck 
oavsett syrenivå.
Den 19 september lade Johanna Sandlund vid Umeå uni-
versitet fram sin avhandling som visar på att låga nivåer 
av dessa blodkärlsbildande faktorer, som relateras till 

Ny markör för  
aggressiv njurcancer

hypoxi och kärl-
täthet, talar för 
en mer aggressiv 
njurcancer med 
sämre prognos. 
Studien visar att 
kopplingen mellan 
dessa faktorer är 
svårbegriplig men 
förklaringsmodel-
ler som inkluderar 
mutationers påver-
kan på angioge-
nes och individu-
ella angiogenetiska 
faktorer kan antag-

ligen tillföra information om prognosen för den som är 
drabbad av njurcancer.

Det finns en potentiell möjlighet att använda den 
här kunskapen för att följa sjukdomsförlopp och för att 
kunna ge en mer tumör-och individanpassad behandling. 
Studien pekar mot att angiogeneshämmande läkeme-
del skulle kunna vara av stor betydelse för behandling av 
njurcancer.

Läs hela eller delar av avhandlingen på  

http://www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=1331 

Källa: newsdesk

Johanna Sandlund

Stamcellstransplantation i hjärnan
Ett forskarlag vid Center for Brain Repair and Rehabilita-
tion vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg har funnit att 
stamceller som transplanteras in i hjärnan hos möss bil-
dar både fler och mer mogna nervceller om de hjärncel-
ler som kallas astrocyter inte aktiveras. Upptäckten är ett 
kliv framåt för stamcellsforskningen. Transplantation av 
stamceller och aktivering av kroppsegna stamceller an-

ses vara en lovande framtida behandling vid flera neuro-
logiska sjukdomar. Intensiv forskning pågår i världen för 
att hitta ett sätt att få stamcellerna att utvecklas till rätt 
sorts cell, vandra till rätt plats och sedan överleva. Fors-
karlagets resultat vid Sahlgrenska Akademin är ett vik-
tigt steg i rätt riktning. 
Källa: www.newsdesk.se
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Vissa personer har en ökad benägenhet att drabbas av 
upprepade urinvägsinfektioner, ofta redan i barndomen. 
I värsta fall kan det leda till upprepade njurbäckeninflam-
mationer som på sikt skadar njurarna så svårt att det kan 
leda till kronisk njursvikt.

Det har länge funnits en önskan bland läkare att kunna 
skilja ut den lilla grupp som är i riskzonen för njurbäck-
eninflammation. Obehagliga undersökningar och eventu-
ell förebyggande behandling skulle då kunna ges endast 
till dem som tillhör riskgruppen.

Nu har forskare i Lund hittat en gen som skulle kunna 
fungera som riskmarkör och på så sätt sålla fram den spe-
ciellt känsliga gruppen.

Genen tillverkar ett protein som ingår i immunförsva-
ret, och som styr både de vita blodkropparnas vandring 
till njuren och deras arbete att oskadliggöra bakterier där.

Samma gen har tidigare visat sig skydda mot njurbäck-
eninflammation i djurförsök. Både barn och vuxna med 
upprepade njurbäckeninflammationer har nu studerats, 
och förändringar i just denna gen är mycket vanligare hos 
dessa än i den friska kontrollgruppen.

Man har också sett låga nivåer av det protein som ge-
nen tillverkar även hos de patienter som inte har genför-
ändringar. En kombination av en genundersökning och 
en proteinundersökning vore därför ett bra sätt att hitta 
patienter som befinner sig i riskzonen.

Forskningsresultatet har publicerats i den internatio-
nella nättidskriften PLoS ONE. 

www.plosone.org/home.action

Källa: Lunds universitet
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Gen bakom njurbäckeninflammation

Cosmofer®
(lågmolekylärt järndextran)

Möjligheten till höga doser (upp till 20mg/kg 
kroppsvikt) medför att doseringsintervallen kan 
förlängas. För t.ex. polikliniska patienter kan det 
innebära två järninfusioner per år istället för var 
fjärde vecka.
Ref: ”Riktlinjer för omhändertagande av patienter med njursvikt” 
Svensk Njurmedicinsk Förening, version 2, 2007. www.njur.se

Kontakta oss gärna!
Mats Eliasson  073 326 91 63      m.eliasson@q-med.com
Christina Leitner  070 974 90 69      c.leitner@q-med.com

Järn(III)hydroxiddextran-komplex. 50 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning. Glasampuller 5x2 ml. 
Cosmofer är indicerat vid järnbrist då järndepåerna snabbt behöver fyllas, perorala järnpreparat inte 
tolereras eller har bristande effekt. För fullständig information se www.fass.se

Q-Med AB, Seminariegatan 21, 752 28 Uppsala 
Tel. 018-474 90 00 Fax 018-474 90 01
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innebära två järninfusioner per år istället för var 
fjärde vecka.
Ref: ”Riktlinjer för omhändertagande av patienter med njursvikt” 
Svensk Njurmedicinsk Förening, version 2, 2007. www.njur.se

Kontakta oss gärna!
Mats Eliasson  073 326 91 63      m.eliasson@q-med.com
Christina Leitner  070 974 90 69      c.leitner@q-med.com

Järn(III)hydroxiddextran-komplex. 50 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning. Glasampuller 5x2 ml. 
Cosmofer är indicerat vid järnbrist då järndepåerna snabbt behöver fyllas, perorala järnpreparat inte 
tolereras eller har bristande effekt. För fullständig information se www.fass.se
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Socialstyrelsen öppnar möjligheten för att så 
kallad elektiv ventilering, eller icke-terapeu-
tisk ventilering ska bli tillåten.
Det innebär att patienter med till exempel 
svåra hjärnblödningar kan komma att vårdas 
i respirator även sedan allt hopp är ute, i syfte 
att öka antalet organdonatorer.

Enligt dagens lagstiftning ska all vård endast gynna pa-
tienten själv. Vård och behandling ska ges enligt vetenskap 
och beprövad erfarenhet, och ge varje patient bästa möjliga 
individuella omvårdnad. Det innebär att respiratorbehand-
ling av en döende patient inte får fortsätta efter den tidpunkt 
då allt hopp anses vara ute.

Stängs respiratorn då av hos patienter med stora hjärn-
blödningar avlider patienten med stor sannolikhet på grund 
av att hjärtat upphör att slå.

Tanken med att fortsätta intensivvården ytterligare en tid 
skulle kunna innebära att patienten istället avlider genom 
hjärndöd och blir då en möjlig organdonator. 

I en debatt som pågått i Dagens Medicin finns flera före-
språkare av en lagändring som skulle ge utrymme för en 
längre tids intensivvård och på så sätt öka tillgången på or-
gan för donation. 

Nils Lynöe, professor i medicinsk etik vid Karolinska Insti-
tutet och ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation 
för medicinsk etik, menar bland annat om patientens vilja är 
att bli organdonator är det sjukvårdens skyldighet att tillse 
detta. Vård för att öka tillgången på organ borde alltså vara 
tillåten, förutsatt att patientens vilja till organdonation är 
känd.

Som lagen ser ut idag finns ingen möjlighet att ta reda på 
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om patientens inställning finns i Donationsregistret, förrän 
patienten konstaterats hjärndöd (nr 18/07).

Stellan Welin, professor vid tema hälsa och samhälle vid 
Linköpings universitet och medlem i etikrådet, anser att det 
inte kan vara fel att rädda så många liv det går utan att skada. 
Med en lagstiftning som möjliggör en tid av icke-terapeutisk 
ventilering ges ett utökat rådrum. Man kan exempelvis för-
söka utröna om patienten är villig att bli organdonator. Om 
det visar sig att patienten inte är det avbryts behandlingen 
och döden inträder genom cirkulationssvikt. Är patienten 
villig fortsätter ventileringen, i samförstånd med anhöriga, 
och patienten avlider möjligen i total hjärninfarkt. 

Patienten är djupt medvetslös och kommer inom kort att 
avlida, oavsett behandling. Däremot bidrar detta, rätt hand-
lagt, till att rädda liv utan att någon skadas (nr 22/07).

Kristina Söderlind Rutberg är överläkare vid hjärtcentrum 
på Universitetssjukhuset i Linköping och samordnare av do-
nationsverksamheten i Östergötland. Tillsammans med två 
kolleger vid Universitetssjukhuset; Christer Andersson, chef-
läkare och Orvar Finnström, överläkare samt ledamot i etiska 
rådet i landstinget i Östergötland, har hon krävt att socialmi-
nister Göran Hägglund (kd) ger Socialstyrelsen i uppdrag att 
ta fram nationella riktlinjer för hur läkare ska förhålla sig till 
elektiv ventilering. Det lyftes fram i Dagens Medicin i april 
2007 (nr17/07). Kristina Söderlind Rutberg med kolleger me-
nar att det sker en glidning i praxis och att patienter i prak-
tiken behandlas olika beroende på hur behandlande läkare 
tolkar nuvarande lagstiftning.

De menar att den döende patienten och dess anhöriga ris-
kerar att hamna i ett ovärdigt vakuum och blir rättslösa om 
det inte står helt klart vad som gäller.

Här finns ett viktigt medicinetiskt vägskäl, där vård ska ges 
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till en patient, som inte gagnar henne själv, i syfte att rädda 
en annan människas liv.

Kristina Söderlind Rutberg skriver återigen i en debattar-
tikel i Dagens Medicin i början av september (nr 36/07) att 
det är svårt att förstå att det saknas riktlinjer för tiden från 
det att prognosen bedömts som hopplös fram till dess att to-
tal hjärninfarkt inträder. All annan verksamhet inom områ-
det organdonation, såsom dödsbegrepp, dödsdiagnostik och 
samtyckesregler, är väl omgärdat av föreskrifter och lagar.

Hon ser klara risker med att vårdgivaren agerar efter egen 
övertygelse, att närstående kanske inte informeras om den 
dåliga prognosen och om nu vården handlar om att möjlig-
göra donation, kan samtycket till eventuell organdonation 
inte utredas enligt rådande lagstiftning förrän patienten 
konstaterats död. 

I England prövade man elektiv ventilering i slutet av 80-ta-
let, vilket visade sig öka antalet organdonatorer. Men det vi-
sade sig också att enstaka patienter överlevde en kortare tid 
med svåra hjärnskador som följd. Försöken upphörde 1995, 
eftersom den engelska hälso- och sjukvårdslagstiftningen 
inte tillåter vård som inte gagnar patienten.

Vidare menar Kristina Söderlind Rutberg att utan klara 
riktlinjer finns även risken att forskning skulle kunna bedri-
vas på den döende patienten, i syfte att rädda annat liv, och 
att intensivvården kan påverkas om målet är att ge möjlighet 
för utveckling av total hjärninfarkt.

I oktober kommer Donationsrådets etiska kommitté att 
diskutera en rad känsliga etiska frågor gällande donations-
processen. Donationsrådet är en statlig myndighet med upp-
gift att främja donation av organ och vävnader. Mötets syfte 
är att skaffa underlag för en eventuell begäran om lagänd-
ring hos regeringen. Socialstyrelsens generaldirektör Kjell 
Asplund välkomnar mötet och menar att det är svåra frågor 
som verkligen behöver diskuteras på djupet. Socialstyrelsen 
håller för närvarande på att sammanställa en enkät ställd till 
landets verksamhetschefer inom intensivvård, gällande sy-
nen på svårt sjuka patienters möjligheter att bli organdona-
torer. Det uppger Dagens Medicin i augusti (nr 34/07). ■

Källa dagens Medicin

sammanställt av Anna-Lena Byström

» Tanken med att fortsätta 
intensivvården ytterligare en 
tid skulle kunna innebära att 
patienten istället avlider ge-
nom hjärndöd och blir då en 
möjlig organdonator. «
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I april i år arrangerade njursektionen i Borås 
en utbildningsdag för undersköterskor inom 
njurmedicin i Västra Götalandsregionen. Den 
mycket goda uppslutningen visar att behovet 
av utbildning för denna yrkesgrupp är stor. 
Njurmedicinska vårdavdelningar, dialysavdel-
ningar och mottagningar från de olika centra 
var representerade.

I VG-regionen finns olika nätverk för sjuksköterskor 
bland annat inom access, anemi, självdialys transplantation 
och PD verksamhet. Även uremikoordinatorerna har en refe-
rensgrupp. Däremot saknar undersköterskorna denna typ av 
kollegialt stöd, och just därför har de kanske större behov av 
att träffas i grupp. 

Carola Eriksson, sjuksköterska på M4/UVA, i Borås inledde 
med att beskriva vilka nutritionsproblem den inneliggande 
njursjuke patienten har. Vårdavdelningen har i samarbete 
med klinikens dietist Gun–Britt Fhager gjort ett nutritions-
underlag för den här patientgruppen. Gun-Britt gav också 
tips på åtgärder och uppföljning av patienterna, bland annat 
hur man kan sänka förhöjda fosfathalter genom att använda 
Rapsypulver i matlagningen

Jim Turesson, idrottslärare i Borås och coach för basket-
landslaget är en entusiastisk föreläsare om positivt tän-

kande och vilka effekter det har på oss människor. Han be-
tonade hur viktig vår attityd är till arbete, arbetskamrater 
och omgivning. Att vi behöver bli bättre på att se och upp-
märksamma varandra genom att ge beröm oftare, och att vi 
ska ha roligt på våra arbetsplatser. Exemplen på positivt tän-
kande var många och gav oss både tankeställare och många 
härliga skratt. 

Doktor Sara Degerman-Karlsson som är mycket engage-
rad i etiska frågor inom sjukvården. föreläste om Att göra det 

Utbildningsdag för    undersköterskor

Några av kursens deltagare samlade övre raden: Anna-Karin Gustafsson, Kristina Larsson, Birgitta Möllbrink, Antonio Castro,Yvonne  
Axelsson. Nedre raden: Christina Olofsson, Ann-Charlotte Falkehed, Marie Fridén, Nevena Milakovic, Eva Sahlström, Kerstin Persson. 

Sjuksköterska Carola Eriksson talade om njursjukas 
nutrionsproblem.
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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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Utbildningsdag för    undersköterskor
rätta – om etik i praktik. Etisk stress finns i allas vardag, och 
hon relaterade till de skenande ohälsotalen för främst kvin-
nor mitt i livet, anställda inom offentlig sektor. För Sara De-
german-Karlsson är etik är en arbetsmiljöfråga. 

–Livet består av möten och relationer och den viktigaste 
framgångsfaktorn är hur väl vi relaterar till våra medmän-
niskor.

Olika händelser och företeelser värderas olika beroende 
på vilka »glasögon« vi har, och vad vår »ryggsäck« innehåller. 
Den stora frågan är kanske inte att lösa etiska problem och 
ge ett facit, utan att öka medvetenheten om att de finns, me-
nade Sara Degerman-Karlsson.

Utvärderingen av dagen var mycket positiv. Budkavlen går 
vidare till Skövdes njursektion att anordna en utbildnings-
dag. ■

text Kerstin Persson, avdelningschef, dialysavdelningen, södra Älvs-

borgs sjukhus, borås.

Idag finns det inget nätverk för undersköterskorna i Västra Göta-
landsregionen – något som kan komma att ändras – eftersom de 
flesta är i behov av kollegialt stöd. 
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Under de senaste 25 åren har professor Ar-
thur Matas forskat för att förbättra resulta-
ten för patienter som njurtransplanteras. Han 
är en flitigt anlitad föreläsare runt om i värl-
den och har publicerat över 500 artiklar om 
njurtransplantation.

Arthur Matas är transplantationskirurg och forskare på 
University of Minnesota Hospitals i Minneapolis. Staden Minne-
apolis har omkring en miljon invånare och ligger vid floden 
Mississippi i staten Minnesota i USA. 
Ursprungligen kommer Arthur Matas 
från Winnipeg i Canada. Där utbildade 
han sig till läkare på Manitoba University 
och fick sin läkarexamen 1972. Efter lä-
karexamen ville han gärna pröva forsk-
ningsområdet för att se om det var nå-
got för honom. I sin fortsatta utbildning 
behövde han därför välja forskning för 
att senare kunna använda det som en karriärväg. University 
of Minnesota i Minneapolis erbjöd möjligheten att forska som 
en del av den kirurgiska utbildningen och det gjorde att han 
sökte sig dit. 

Under andra året av utbildningen hamnade han under en 
praktikperiod på transplantationsavdelningen, en verksam-
het som han redan då tyckte var väldigt intressant och fasci-
nerande.

– Transplantationskirurgi skiljer sig från annan kirurgi, sä-
ger han. Det är inte bara kirurgi, där finns medicin, immuno-

ARTHUR MATAS 

Världsledande inom  
njurtransplantation

logi och man har långa vårdrelationer med patienterna och 
deras familjer som gör det till en väldigt spännande verksam-
het. 

Och han tillägger;
– Dessutom finns det många forskningsfrågor öppna inom 

fältet. 
Sin forskarkarriär började han för många år sedan med la-

boratoriearbete på pancreasöar och han vill gärna framhålla 
sina handledare: Najarian, Simmons, Sutherland och Kjell-
strand, alla välkända inom transplantationsforskningen, och 

som han tycker var helt fantastiska. 

När Matas på tidigt 80-tal var färdig 
med kirurgutbildningen flyttade han 
till New York och började arbeta på Mon-
tefiore Medical Center i Bronx, också där 
med njurtransplantation. Han kom att 
stanna i New York i åtta år.

– I New York var transplantation ett 
relativt litet område som man fick ta itu med efter att man 
löst alla andra problem med svältande barn och fattigdom, 
säger han.

Det var den största skillnaden mellan att arbeta i Minnea-
polis och New York. 

– I New York var det inte heller vanligt med njurtransplan-
tationer med levande donator, fortsätter han, och många pa-
tienter blev mycket förvånade när frågan om det fanns någon 
levande givare togs upp. 

Efter åren i New York flyttade han tillbaka till Minneapolis 

» I New York var transplanta-
tion ett relativt litet område 
som man fick ta itu med efter 
att man löst alla andra pro-
blem med svältande barn och 
fattigdom «
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och där är han nu ansvarig kirurg för njurtransplantations-
programmet på University of Minnesota Hospitals. På transplan-
tationsavdelningen finns 28 vårdplatser och man vårdar både 
barn och vuxna. 

Han menar att en transplanterad patient är ett livslångt 
åtagande. Oavsett vad patienterna söker för tas de omhand 
på transplantationsenheten. Enda undantaget är om en pa-
tient söker för bröstsmärtor som då 
läggs in på en hjärtavdelning. 

– Fördelen med att ha patienten på 
transplantationsenheten är att man 
kan ta hand om transplantationsrelate-
rade problem innan det är för sent, vil-
ket är risken om de ligger på någon an-
nan avdelning, säger Matas. 

– Det kan ta flera dagar innan man på andra avdelningar 
uppmärksammar ett stigande s-kreatinin och tar en njurbi-
posi, som sedan kanske visar att det handlar om en avstöt-

ning. Därför är det bättre att ta hand om patienterna på 
transplantationsavdelningen direkt så att patienten får rätt 
behandling i tid. 

På transplantationsenheten på University of Minnesota Hos-
pitals genomförs cirka 200 njurtransplantationer per år, 60 
till 70 levertransplantationer och omkring 100 bukspottkör-

teltransplantationer. Man transplan-
terar också ö-celler till diabetiker och 
ingår med det programmet i en multi-
center studie. 

Omkring 60 procent av alla njur-
transplantationer genomförs med nju-
rar från levande givare. Det har alltid 
på transplantationsenheten haft en 

större andel levande givare än avlidna givare för njurtransp-
lantation. Det finns en lång tradition att använda levande do-
natorer i Minnesota och patienter som behöver njurtransp-

» Fördelen med att ha patien-
ten på transplantationsenhe-
ten är att man kan ta hand om 
transplantationsrelaterade 
problem innan det är för sent «

Sandy och Arthur Matas besökte Göteborg vid årets Nordiska Njurdagar.

 ➝
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lanteras har nästan alltid med sig en potentiell givare när de 
kommer på läkarbesök. 

– Om det fanns tillräckligt med bra organ från unga av-
lidna donatorer skulle inte levande donatorer behövas, men 
bristen på organ är stor och därför behövs de, säger Matas.

Sju transplantationskirurger arbetar på transplantations-
enheten och alla i teamet har två olika kombinationer i sin 
tjänstgöring. Matas har njurtransplantation och forskning 
som sitt fält,  någon annan av kirur-
gerna har lever- och njurtransplanta-
tion och så vidare. Matas hävdar be-
stämt att för att forskningen ska kunna 
gå framåt och forskningsresultat ska 
kunna redovisas måste tid avsättas.

– Om man inte har tiden så blir det 
inget. 

Han menar att det är viktigt att också 
redovisa och publicera forskningsresul-
tat som visar olika problem och svårig-
heter och inte bara den forskning som 
visar bra resultat. 

– Att bara publicera bra resultat hjälper ingen, säger han. 
Han understryker vikten av att ha ett bra teamarbete och 

menar att det är teamet som gör det möjligt med god patien-
tvård och bra forskning, inte en enskild person.

På enheten ansvarar Matas bland annat för att utforma 
olika protokoll för immundämpande läkemedelsbehandling 
efter transplantation. Dessa protokoll följs strikt oavsett vem 
som tjänstgör och det möjliggör att man sedan kan gå ige-
nom till exempel 100 patienter som följt ett specifikt proto-
koll och se hur det har gått för dem. Till exempel har ett så 
kallat kortisonfritt protokoll arbetats fram som innebär att 
man bara ger den transplanterade patienten kortison de för-
sta fem dagarna efter operationen. Så här långt har det vi-
sat sig fungera mycket bra och patienterna slipper många bi-
verkningar som kortison annars ger. 

För blivande donatorer och deras familjer har en informa-
tionsfilm producerats. Filmen beskriver hela donatorsutred-
ningen och riskerna som det innebär att donera. De blivande 
donatorerna får filmen innan de kommer på det första lä-
karbesöket och kan se den hemma flera gånger. Matas be-
rättar att när han tidigare, innan filmen fanns, informerade 
den eventuelle donatorn om att det finns risk att dö efter en 
operation, upplevde att personen efter det inte hörde något 
mer av vad som sades. Med filmen fungerar informationen 
mycket bättre. Matas har också hand om ett så kallat fellow-

ship program, där läkare både från USA och andra delar av 
världen kan få utbildning och extra träning inom transplan-
tationskirurgi. Utbildningen är ettårig och de som deltar får 
först arbeta med njurdonatorer under sex månader och där-
efter med njurtransplantationspatienter i sex månader. 

Arthur Matas har mer än 30 års erfarenhet av njurtransp-
lantationsverksamhet och när jag frågar honom vad som varit 

höjdpunkterna för honom under denna 
tid blir det först tyst en stund, sedan sä-
ger han – Det är att det blivit så mycket 
bättre resultat för patienterna. Både 
transplantat- och patientöverlevnaden 
har förbättrats väldigt mycket. På kort 
sikt är allt mycket bättre, men på lång 
sikt finns det fortfarande utrymme för 
förbättringar. Han fortsätter; 

– På 70-talet var patienterna mycket 
sjuka och hade ofta svåra infektioner. 
Nu transplanteras de, sedan skrivs de ut 

fyra, fem dagar efter transplantationen och hälften av dem 
behöver aldrig mer läggas in på sjukhuset.

Matas är ofta inbjuden att föreläsa på möten i olika länder 
vilket gör att det blir många och ofta långa resor. Han tycker 
om att resa men en nackdel med resandet är det hårda ar-
betet det medför eftersom arbetsuppgifterna hemma också 
måste skötas. Fördelarna överväger dock tycker han.

– Jag får möjligheten att se delar av världen som jag inte 
skulle se annars. 

Numera är hans fru Sandy ofta med honom på resorna. Hon 
har slutat sitt arbete som fastighetsmäklare för att kunna 
följa med och det uppskattar han mycket. 

– Det är mycket trevligare att ha någon att dela alla upple-
velser med, säger han. 

Den här gången är de båda i Göteborg där han gästförelä-
ser på kongressen Nordic Society of Nephrology. För Sandy är tu-
ren till Sverige mycket speciell, morföräldrarna härstammar 
ifrån Skandinavien. Hennes mormor kom ifrån Karlstad och 
hennes morfar ifrån en liten by norr om Oslo. De utvandrade 

till Amerika tillsammans i slutet av 1800-
talet. När kongressen i Göteborg är över 
åker Sandy och Arthur Matas på några da-
gars semester till Karlstad och Oslo för att 
få se dessa platser innan de flyger tillbaka 
hem över Atlanten. ■

text Annette Lennerling

» På 70-talet var patienterna 
mycket sjuka och hade ofta 
svåra infektioner. Nu trans-
planteras de, sedan skrivs de 
ut fyra, fem dagar efter trans-
plantationen och hälften av 
dem behöver aldrig mer läg-
gas in på sjukhuset «
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Sjuksköterskans roll har genom åren genomgått stora för-
ändringar. Patienten är numera mer delaktig i sin egen vård 
och den snabba kunskapsutvecklingen inom sjukvården har 
gjort det värdefullt att kunskap förmedlas mellan kolleger. 
När det sker en utökning av verksamheten innebär det både 
fler patienter och mer personal. Detta ställer nya krav på oss 
som yrkesarbetande sjuksköterskor och som medmännis-
kor. 

Det höga tempot och de ökade kraven på effektivitet inom 
sjukvården gör det svårt att finna tid för erfarenhets- och kun-
skapsutbyte. Detta ökar behovet av reflektion och handled-
ning för sjuksköterskan.

Under vår utbildning i njurmedicin och omvårdnad vid di-
alys 10 poäng i Göteborg, gjorde vi en litteraturstudie. Vi ville 
belysa vikten av regelbunden och syste-
matisk handledning som ett bra sätt att 
ge sjuksköterskegruppen möjlighet att 
dela med sig av sina kunskaper, olika 
erfarenheter och reflektera över vad vi 
gör och hur vi gör det och därmed kva-
litetssäkra den vård vi ger våra patien-
ter samt öka vår egen kompetens. En duktig handledare kan 
leda samtalet så att alla kommer till tals och skapa en känsla 
av gemenskap. Detta är en viktig förutsättning för det genu-
ina erfarenhetsutbytet mellan deltagarna.

Vi fokuserar i detta arbete på handledning i den yrkes-
mässiga växten. Denna handledningsform kan benämnas 
på många olika sätt, här benämner vi det processhandled-
ning. Handledning är en pedagogisk process där deltagarna 
reflekterar över teoretiska kunskaper och praktiska erfaren-
heter och sambandet mellan dem. Deltagarna lär sig genom 
att använda sina kunskaper och känslor. Den »röda tråden« 

för kunskapsutveckling i handledning är reflektion. Eftertan-
ken före, under och efter en handling.

Det krävs ett systematiskt genomförande där ett ärligt 
och öppet klimat råder och ansvar, stöd och utmaning utgör 
grunden. Handledning sker på frivillig basis i fasta grupper 
om 4–7 deltagare, som träffas regelbundet under 1–2 års tid 
under ledning av utbildad handledare. Vanligtvis upprättas 
ett kontrakt där deltagarna förbinder sig att komma under 
avsedd tid och att tystnadsplikt råder inom gruppen. För oss 
betyder processhandledning förmedling av kunskap och er-
farenhet mellan sjuksköterskor.

Personlig kunskap innefattar sjuksköterskans personliga 
hållning till omvårdnaden relaterat till självuppfattning och 
förmåga att skapa en relation och att ha lyhördhet för en an-
nan människa. Att använda personlig kunskap innebär att 

sjuksköterskan har förmåga att utveckla 
engagemang dels till patienten och dels 
till den uppgift hon/han utövar. Genom 
att reflektera över självupplevda situa-
tioner skapas en fördjupning och vidg-
ning av den egna erfarenheten.

Studien visade vikten av att få möjlighet att dela med sig 
av sina kunskaper och erfarenheter mellan kolleger. Genom 
reflektion gavs utrymme för bearbetning av tankar och käns-
lor. När erfarenheter delades kunde deltagarna få »aha-upp-
levelser« och därigenom känna sig stärkta av att andra hade 
liknande upplevelser. Den som delade med sig av sina erfa-
renheter fick feedback på sitt handlande, men även nya per-
spektiv (1,2).

Den visade också ett förändrat beteende hos sjuksköter-
skan i förhållandet till patienten vilket innebar att hon/
han började prioritera annorlunda, bland annat kunde sam-

Handledning stärker  
yrkesroll och kvalitet

En mer delaktig patient ställer nya krav på sjuksköterskans roll. Erfaren-
hetsutbyte mellan kolleger blir då extra viktigt. Möjlighet till reflektion 
och handledning i grupp kan ge en bättre arbetsgemenskap och bidra till 
en ökad självkännedom hos individen. 

» För oss betyder process-
handledning förmedling av 
kunskap och erfarenhet mel-
lan sjuksköterskor. «

 ➝
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tal med patienten ses som en viktigare del i arbetet. Genom 
handledning vågade man ta tag i upplevda problem mera se-
riöst och förmågan att lösa dem blev bättre med tiden. Då 
man i handledningssituationen kan granska sitt handlande 
kritiskt kan ens förhållningssätt förbättras vilket gynnar pa-
tienten (1, 2).

Handledning är ett sätt att utvecklas från »novis till expert«, 
som får den nyutexaminerade sjuksköterskan att snabbare 
känna sig trygg i sin yrkesroll och säker i sitt arbete (2, 3).

Studien visade, att i handledningen fokuserade sjukskö-
terskorna mest på det professionella perspektivet. De valde 
ämnen som var relaterade till rollen som professionell sjuk-
sköterska.

Deras samtal handlade ofta om utvecklingen av och proble-
men med sjuksköterskerollen.

De talade om vikten av införande av ny kunskap i det prak-
tiska omvårdnadsarbetet (4).

Förståelsen för varandra ökade på 
grund av känslan av samhörighet mel-
lan deltagarna i handledningsgruppen. 
Därmed såg de sig själva som ett stöd 
för varandra vilket i sin tur främjade 
gemenskapen och samarbetet. Utveck-
ling av god samarbetsförmåga hade 
att göra med professionell kunskap. 
När sjuksköterskorna bekräftades och fick stöd kunde de ut-
vecklas i sin yrkesroll och bli skickligare i omvårdnad. De-
ras självförtroende ökade genom den förbättrade förmågan 
till problemorientering och reflektion, som handledningen 
gav. Sjuksköterskorna stärktes i sitt yrkesutövande genom 
vetskapen/insikten om att det fanns flera alternativa sätt att 
hantera en situation på. Handledning ledde till en ökad själv-
kännedom, känsla av personlig växt och djup vänskap mel-
lan gruppdeltagarna. Självförtroendet ökade då man genom 
handledningen fick kontroll på sitt liv och den stress man ut-
satts för och samtidigt minskade känslan av oförenliga krav 
(1, 2, 3, 4).

Handledningen var ett samspel inom en trygg ram där 
man lärde sig att observera och analysera sig själv genom att 
sätta ord på tankar och känslor och reflektera tillsammans 
med kolleger. Man inspirerade varandra att få ökad förstå-
else till orsakerna bakom det egna och andras handlande. 
Nya förhållningssätt hittades, som kunde leda fram till en ge-
mensam värdegrund som styrkte och utvecklade yrkesrollen. 

Sjuksköterskorna upplevde, att de fick träning i att argumen-
tera och därigenom fick de i större utsträckning än tidigare 
gensvar för sina synpunkter. Genom detta kände sjuksköter-
skorna en bekräftelse på, att duga och att våga vara den man 
är. I studien framkom att denna bekräftelse ledde till ökad to-
lerans och flexibilitet i yrkesutövandet (1, 2, 3).

För att driva en verksamhet framåt krävs kunskap inom 
många områden. Det finns därför ett stort värde i, att kun-
skap förmedlas mellan kolleger då alla inte kan veta allt. Ge-
nom studien har det framkommit att processhandledning 
har stor betydelse för att sprida kunskap och erfarenhet i 
sjuksköterskegruppen. 

Omvårdnad är kombinerad teori och praktik. Utan teore-
tiska kunskaper blir det svårt att utföra ett bra arbete sam-
tidigt som praktisk erfarenhet behövs för att förankra teore-
tiska kunskaper.

Processhandledning är ett bra hjälp-
medel för att utveckla verksamheten, 
men även för att sjuksköterskorna skall 
kunna växa som person och utvecklas 
i sin yrkesroll. Det skapas en känsla av 
samhörighet. Att låta sjuksköterskorna 
dela med sig av sina kunskaper och erfa-
renheter stärker både den enskilde och 
gruppen. När samhörigheten mellan 

deltagarna i handledningsgruppen ökar förbättras även för-
ståelsen för varandra. Detta främjar gemenskapen och sam-
arbetet. Förbättrad förståelse, sammanhållning i gruppen 
och insikt om yrkesrollen skapar en gemensam värdegrund. 
Detta ger en trygghet i arbetet där konkurrens eller tävlan 
mellan sjuksköterskorna minimeras (1, 3).

Sjuksköterskan får bättre självförtroende och förbättrad 
förmåga till problemorientering. Handledning utvecklar ett 
reflektivt förhållningssätt, som vidgar och fördjupar de egna 
erfarenheterna. Att kunna få möjlighet att delge upplevel-
ser och händelser som berört, och lära sig var man har sin 
gräns gör det möjligt att orka arbeta vidare trots ökade krav. 
På så sätt får man mera kontroll och kan hantera stress på 
ett bättre sätt.

Processhandledning sker under en längre tid då kunskap 
och erfarenhet delges och kompetensen ökar hos medarbe-
tarna. Genom samtalen synliggörs bland annat rutiner, be-
mötande och behov av stöd från till exempel kurator eller 
dietist. Den enskilde reflekterar över eget handlande och kan 

» Att kunna få möjlighet att 
delge upplevelser och händel-
ser som berört, och lära sig 
var man har sin gräns gör det 
möjligt att orka arbeta vidare 
trots ökade krav.  «
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förändra det och växa. Härigenom kan vården kvalitetssäkras 
och verksamheten utvecklas, vilket gagnar alla (1, 4). 

När både verksamheten och sjuksköterskorna ges möjlig-
het att utvecklas kommer detta oavkortat patienterna till del. 
I en välfungerande organisation med sjuksköterskor, som är 
skickliga i omvårdnad finns förutsättningar för, att patien-
terna skall få ett bra bemötande och omhändertagande. 

Sannolikt kan man reducera personalproblem till ett mi-
nimum genom processhandledning och möjligen också före-
bygga utbrändhet (3).

Studien pekar på, att det finns så många vinster med att 

få utbyta erfarenheter och dela med sig av sina kunskaper 
att processhandledning borde ingå som en naturlig del i 
arbetet. ■

text av Agneta Bauer, sjuksköterska 

dialysmottagningen, Ängelholms sjuk-

hus agneta.bauer@skane.se

Birgitte Hagård, sjuksköterska dia-

lysmottagningen, Ängelholms sjukhus 

birgitte.hagard@skane.se
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Bli medlem i SNSF
bli medlem i svensk njurmedicinsk sjuksköterskeförening 
Medlemsavgiften är för a-medlemmar (sjuksköterskor som 
arbetar inom njursjukvården) och för b-medlemmar (sjuk-
sköterskor som arbetar inom industrin) 140 seK/år. som 
medlem får man sitt eget exemplar av tidningen dialäsen 
och en fin medlemsnål.  

avgiften sätts in på postgirokonto:  
491 94 06-1. ange namn, adress och ar-
betsplats. 
vid utebliven tidning eller ny adress kon-

takta Ewa Knutson, e-post:  

ewa@knutson.nu

Mer information finner du på: www.snsf.nu 

Jag måste börja med att kommentera Jarl Ahlméns in-
lägg om Njursjukvårdsindex i förra numret av Dialäsen. 
Även om det finns brister i undersökningen så finns nog 
där mycket vi kan ta till oss. Det som jag reagerar mest på 
i Jarls inlägg är meningen »Att ha andelen deltagande pa-
tienter i njurskola som en parameter ter sig närmast pa-
rodiskt« Vad är det för roligt med det? Vi är många som 
arbetar hårt för att kunna erbjuda njursjuka utbildning 
och de flesta av oss vet att de har ett stort värde för fram-
tida så kallad coping och även com-
pliance. Jag hoppas att jag missupp-
fattat Jarls avsikt med meningen.

 
Hemma igen från EDTNA:s konfe-
rens i Florens försöker jag samla 
tankar och intryck. Återigen funde-
rar jag över det som jag tidigare skri-
vit om avseende samarbete mellan föreningar. Samarbete 
och nätverksbildande tror jag är viktigt och en framgångs-
faktor och det europeiska samarbetet känns väldigt ange-
läget. Det som gör det svårt är att vi alla arbetar med så 
olika förutsättningar, pratar olika språk och har olika kul-
tur och synsätt. En viktig sak i sammanhanget tycker jag 
då är att det inte bara handlar om vad vi kan få utan även 
om vad vi kan bidra med. Ofta hör jag att människor om-
kring mig säga att den konferensen inte ger mig något, det 
där gjorde vi för flera år sedan. Det är säkert till viss del sant 
men då kan jag bara undra varför inte fler är på plats och vi-
sar det eller publicerar artiklar. Min beundran är enorm för 
de sjuksköterskor som knappt kan någon engelska och som 
ändå lägger ner ett enormt arbete på att presentera vad de 
gjort, det krävs mod för det. Nu hade vi en del modiga, be-
undransvärda svenskar på plats. Med stor stolthet vill jag 
tala om att Ingrid Petersson, Ewa Johnsson, Daniel Engvall 

och Per Jonsson faktiskt fanns där och gjorde mycket bra 
muntliga presentationer. Vi hade även en svensk poster 
gjord av Marie Junde och Jeanette Wallin. Eva-Lena Nilsson, 
Lorna Engblom och Gunnar Malmström är aktiva i EDTNA/
ERCA och var moderatorer på flera sessioner. Fin reklam för 
Sverige. Naturligtvis ska även Ingrid Ledebo nämnas, hon 
höll två mycket uppskattade presentationer.

Vid mötet för de nationella föreningarnas ordförande 
efterfrågade EDTNA:s styrelse synpunkter. De upplevde att 

de fick för lite respons från oss på det 
de gör. Vi fick alla reflektera lite på 
plats och jag försökte förklara att vi 
har en väldigt aktiv förening med ar-
betsgrupper och att det tar mycket 
tid att driva det. Däremot under-
strök jag vårt intresse för samarbete 
i mer övergripande frågor. Det är vik-

tigt att vi inte isolerar oss på vår kalla halvö och nöjer oss 
med att »vi redan hunnit så mycket längre«. Då halkar vi 
snart efter. 

Om vi alla funderar över vad vi kan bidra med så kanske 
alla dessa föreningar och konferenser kan leva vidare. Det 
är ju trots allt oss medlemmar och konferensdeltagare det 
hänger på om det ska bli bra, vi ingår alla i en helhet. Kan 
och vill man inte göra presentationer så kan man bidra ge-
nom att ta del av det som skrivs och berättas. Ha synpunk-
ter, diskutera och beröm gärna varandra. Alla ni som ar-
betar inom specialområden och/eller arbetsgrupper, titta 
in på EDTNA:s hemsida www.edtnaerca.org Det är en guld-
gruva med vetenskapliga publikationer om allt inom njur-
medicin och lite till. ■

Marie Nykvist, marie.nykvist@skane.se 

ordförande i svensk njurmedicinsk sjuksköterskeförening

EDTNA I FLORENS

Sverige väl representerat

» Min beundran är enorm för de 
sjuksköterskor som knappt kan 
någon engelska och som ändå 
lägger ner ett enormt arbete på 
att presentera vad de gjort, det 
krävs mod för det. «

MARIE NYKVIST | ORDFÖRANDE I SNSF
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kvalitetskrav bristfälliga. Kraven på kvaliteten borde vara 
lika höga som de är på sjukhusen.

Kommunalt vatten har genomgått en effektiv reningspro-
cess, vattnets kvalitet är nästan samma året om och man har 
sällan svårigheter med vattentrycket. De problem som fun-
nits vid hemhemodialys har berott på bostädernas egna vat-
tensystem.

Vatten som används 
för dialys ska ha god 
kvalitet. Man vet 
mycket om dialysvatt-
nets beredning och 
hur man följer upp 
kvaliteten. Det finns 
noggranna bestämmel-
ser för vattnet som an-
vändas vid hemodia-
lysbehandlingar, men 
när det gäller hemhe-
modialys finns inga 
allmänna kvalitetskri-
terier.

När hushållsvatten  
blir dialysvatten

Kvaliteten på hushållsvattnet varierar mycket mellan 
olika länder men även inom samma land. I många länder li-
der man dessutom brist på vatten åtminstone en del av året. 
Standarderna för vattnets beredning varierar och det finns 
ingen universallösning som passar alla. 

Troligen på grund av dessa orsaker och på grund av det låga 
antalet hemhemodialyspatienter är kunskapen om vattnets 
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En egen hushållsvattenbrunn är i sig inget hinder för hem-
hemodialys, och det lönar sig alltid att undersöka brunnens 
vattenkvalitet innan man börjar göra förändringar hemma 
hos patienten. Kommunens vattenverk kan ofta ge informa-
tion om grundvattnets egenskaper i området.

Det finns två olika slags brunnar – grävda ringbrunnar 
samt borrbrunnar. Största nackdelen med en ringbrunn är 
att orenheter kan rinna ner i brunnen, vilket kan leda till att 
vattnets kvalitet fluktuerar. Man bör utreda om det har fun-
nits problem med brunnen tidigare. En annan viktig sak är 
huruvida brunnens vatten räcker till. Vanligtvis medför en 
bra brunn inte några extra problem.

En borrbrunn är säkrare än en ringbrunn när det gäller 
orenheter i vattnet. Om det inte finns bakterier i vattnet från 
början, brukar det inte heller senare uppstå problem med 
detta. Vattnet räcker till, men vattenpumpar förorsakar ib-
land problem. Nära havet kan natrium 
och kalk orsaka svårigheter.

Vattnet kan ha speciell smak- och lukt 
om mängden syrgas är liten, men detta 
är inte ett hinder för att använda vattnet 
vid hemodialys.

I Finland har största delen av hemhe-
modialyspatienterna ett kombinations-
filter som innehåller aktivt kol inne och 
ett snörfilter i det yttre lagret som tar bort större orenlighe-
ter. Efter detta kopplas sedan RO-maskinen. Om vattnet kom-
mer från en egen brunn, finns det ett ultrafilter i dialysmaski-
nen. De här arrangemangen räcker vanligtvis, men då och då 
behöver man ett extrafilter om det finns problem med brunn-
nen. I Finland är vattnet så mjukt att jonbytare inte behövs.

I Helsingfors tar vi vattenprov efter följande schema: mik-
robiologiska prov två gånger om året och på samma gång un-
dersöks vattnet för endotoxiner. Kemiska prov tar vi en gång 
om året. Provet tas naturligtvis oftare om det anses nödvän-
digt. Vattenprov tas efter RO-maskinen. Vid tolkningen av 
proven använder vi AAMI:s (The Association for the Advance-
ment of Medical Instrumentation) standarder för vattnet. Pro-
blemen som förekommer är vanligtvis i RO-maskinen, i bosta-
dens egna vattensystemen eller i patientens egen brunn. 

Halten av naturens radioaktiva ämnen är större i borr-
brunnars vatten än i grävda brunnar. 

Grundvatten kan innehålla radon, uran, radium, bly och 
polonium. Radon, som är en luktlös, smaklös och osynlig ra-
dioaktiv gas, är den mest betydande av dessa. Radonhalten 
kan vara för hög i dialysvattnet om man inte har kolfilter 
som eliminerar vattnets radon före huset. Fast marken under 
ett hus är den viktigaste radonkällan när det gäller inneluf-
ten kan radon komma ut i inneluften också från hushålls-
vattnet. I synnerhet borrbrunnar kan ha en så hög radonhalt 
att inomhusluftens radonhalt stiger. Radon lösgör sig från 
vattnet till exempel när man duschar, tvättar eller diskar. 

Om radonhalten överskrider 1000 Bq/l rekommenderar strål-
säkerhetscentralen i Finland att man vidtar åtgärder för att 
minska den.

Aktiva kolfilter avlägsnar radonet. Nackdelen är att rado-
nets sönderfallsprodukter som utsänder gammastrålning 
samlas i dessa. Det kan ha betydelse när man har en borr-
brunn och en hemhemodialysapparat i familjens vardags-
rum. 

Radon i vattnet förhindrar inte hemhemodialys, men 
några specialarrangemang måste göras.

Dialysbehandlingen måste utföras i ett separat rum och 
aktivkolfiltren måste bytas oftare än vanligt. Filtret är inte 
vanligt hushållsavfall och måste behandlas därefter. Radon 
som tas upp via dialysvattnet avlägsnar sig från patienten via 
lungorna. Den största delen av radonet i dialysvattnet stan-
nar kvar i aktivkolfiltret.

Man måste utreda om det finns ra-
don i borrbrunnarnas vatten om man 
inte har elimineringsapparatur för ra-
don i huset, och om man lever på om-
råden med hög halt av radon i marken. 
I Finland utför Strålsäkerhetscentra-
len samt lokala livsmedels- och mil-
jölaboratoriet radonmätningar. Prov-
tagningen bör göras med omsorg, och 

det laboratorium som utför mätningen ger anvisningar om 
hur provet skall tas. 

I Finland har tio procent av alla hushåll en egen brunn 
som enda vattenkälla, alla andra har kommunalt vatten. An-
delen privata brunnar är samma för hemhemodialys. Förra 
året analyserade vi resultaten av vattenkvalitetsundersök-
ningarna. Av totalt 275 mikrobiologiska undersökningar var 
244 från kommunal vatten och 31 från privata brunnar. Åtti-
otvå procent av proven på kommunalt vatten uppfyllde kvali-
tetskraven för de undersökta egenskapernas del. Bakteriehal-
terna överskred AAMIs rekommendationsgräns i 19 procent 
av fallen. 

Kemiska undersökningar gjordes totalt 98 stycken. Av 
dessa var 85 prover från kommunalt vatten och 13 från pri-
vata brunnar. Åttio av proven på kommunalt vatten upp-
fyllde de kemiska rekommendationerna. I fem av proven 
fanns någonting att anmärka på, men vattnet lämpade sig 
ändå för hemhemodialys. Av de 13 brunnarna uppfyllde tio 
stycken alla krav. Ytterligare en av brunnarna lämpade sig för 
hemhemodialys även om kraven inte uppfylldes helt och hål-

let. Två av brunnarna fick underkänt och 
lämpade sig inte för dialys. ■

text av Muroma-Karttunen Riitta, specialsjuk-

sköterska på hemhemodialysen, hUcs, Kirur-

giska sjukhuset, invärtesmedicin, nefrologiska 

kliniken, helsingfors. 

e-post: riitta.Muroma-Karttunen@hus.fi

» En egen hushållsvatten-
brunn är i sig inget hinder för 
hemhemodialys, och det lönar 
sig alltid att undersöka brunn-
nens vattenkvalitet innan 
man börjar göra förändringar 
hemma hos patienten. «
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Kunnskap om hva pasientmedvirkning inn-
bærer er en forutsetning for at den skal finne 
sted. Pasientene trenger kunnskap om sin rett 
til medvirkning og eksempler på hva det kan 
bety under innleggelse i den aktuelle avde-
ling. Samtidig må systemet legges til rette for 
at medvirkning er mulig, men det aller vik-
tigste er våre holdninger; det er de som frem-
mer eller hemmer pasientmedvirkning.

En erfaren sykepleier kom inn på vaktrommet, stilte seg i 
døra og sa: »Nå har jeg snakka med smertesykepleieren om 
pasient X, og vi har bestemt at vi skal redusere dosen på smer-
tepumpen nå, fjerne den i morgen og gå over til tabletter«. 
Pasienten hadde hatt et smerteproblem i lang tid og var nå 
transplantert, men det var ingen grunn til at smerteproble-
met var over. Hadde det gått mange nok dager til at sykepleie-
ren syntes det var på tide å gå over til peroral smertelindring? 
Ingen av sykepleierne hadde diskutert det med pasienten. 
Denne situasjonen fikk meg til å tenke: Hvis ikke vi tar med 
pasienten i en diskusjon som så opplagt bør involvere ham 
og lar ham være med å ta avgjørelsen om videre behandling, 
hvordan er det da i andre situasjoner?

Dette var utgangspunktet for min interesse for pasientmed-
virkning. Men hva er pasientmedvirkning? Loven sier blant 
annet at pasienten har rett til å medvirke ved valg mellom til-
gjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsme-
toder. Pasienten skal også ha den informasjon som er nød-

Pasientmedvirkning  
som pasienten ser det

vendig for å få innsikt i sin helsetilstand. Informasjon er vi 
opptatt av, og vi informerer etter beste evne. Gir vi pasien-
ten muligheten til å medvirke ved valg mellom metoder? Vil 
han det? Gjelder medvirkning bare valg mellom metoder? 
Hva tenker pasientene om medvirkning? Det dukket opp 
flere spørsmål enn svar, og jeg ville utforske temaet ved å 
spørre pasientene og lese litteratur. For å finne ut hva pasien-
tene tenkte om pasientmedvirkning gjennomførte jeg et fo-
kusgruppeintervju med deltakere som hadde fått ny nyre for 
noen uker siden. 

Pasientmedvirkning er et begrep som tillegges mange be-
tydninger, og deltakerne i fokusgruppeintervjuet (FGI) syn-
tes det var vanskelig å finne en definisjon. Litteraturen sier 
at verken sykepleiere og pasienter, eller sykepleiere imellom 
er enige om hva pasientmedvirkning er. Pasientenes betyd-
ning ligger nærmere ordbøkenes definisjon av deltakelse. Sy-
kepleiernes er mer i tråd med pasientmedvirkning i lovens 
tekst. Det er ingen felles definisjon som utgangspunkt i litte-
raturen. Deltakerne i FGI kom med to definisjoner: »Å få bes-
temme selv« og »Det er å være aktiv«.

Å få bestemme selv 
De fortalte om det å bestemme selv som positivt og kom inn 
på flere situasjoner der de hadde bestemt; for eksempel å ville 
la seg utrede for transplantasjon og smertelindring/ aktivitet 
etter operasjon. 

»Nå har jeg sikkert lest hvert ord det går an å lese på Inter-
nett om dette her før jeg i det hele tatt var villig til å tenke på  ➝
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å gjøre noen undersøkelser.«
Å bestemme selv er å ta ansvar for seg selv. Litteraturen 

forteller at pasientene føler de medvirker når de tar beslut-
ninger ut fra kunnskap og sine behov, mens andre ser på pa-
sientmedvirkning som å ta ansvaret for mer enn bare å ta be-
slutninger. Min opplevelse er at pasientene ønsker å ta ansvar 
for eksempel for de gjøremål som er viktig for å komme seg så 
raskt som mulig etter operasjonen, og for å tilegne seg nød-
vendig kunnskap for å bevare det nye organet.

Det er å være aktiv
»Vi kan jo stille spørsmål, vi lærer jo mer og mer, vi blir jo kan-
skje mer og mer slitsomme som pasienter, for vi leser og får 
med oss så mye så vi svelger ikke alt like greit lenger trur jeg«

Her legger deltakeren mye av ansvaret for at pasientmed-
virkning skal skje på pasienten. Cahill (1) sier at for at pasi-
entmedvirkning skal finne sted må pasienten engasjere seg i 
utvalgte intellektuelle og/eller fysiske aktiviteter i prosessen; 
altså være aktiv. Pasientene i Eldhs (2) studie så på medvirk-
ning som en personlig aktiv holdning; ikke bare i forhold til å 
ta valg eller beslutninger, men i forhold til alt som foregikk. 

Kontekstavhengig energi och krefter
Deltakerne som sa detta kom samtidig med uttalelser som 
ikke stemmer helt overens med definisjonene, men som ga 
helsepersonell ansvaret for at pasientmedvirkning skulle 
finne sted.

»Det viktigste syns jeg da er å bli informert om at du har 
et valg eller at du kan være med å medvirke. Så det der med 
å vite om at man kan være med å bestemme det ene eller det 
andre det trur jeg må ligge på dere.«

Dette kan tyde på at pasientmedvirkning oppfattes som 
kontekstavhengig.

Energi og krefter
Alle var enige i at det kreves energi og krefter for å medvirke. 
Når en er for syk tar en imot den hjelpen en får, når en blir 
friskere vil en medvirke igjen. Blant andre Cahill (1) sier at pa-
sientens engasjement i prosessen vil være dynamisk og varie-
rende i forhold til flere ting som bl.a. den medisinske tilstan-
den og behovet for eller ønsket om å medvirke.

Respekt
Deltakerne var opptatt av at for å kunne medvirke var det vik-
tig å bli behandlet med respekt. De opplevde å bli respektert 

når de ble sett på som en person, ble tatt på alvor, ble lyttet 
til, fikk svar på spørsmål, personalet tok seg tid og var blide 
og hyggelige. Eldh (3) fant at betingelsene for medvirkning 
blant annet var at pasienten ble sett på som et individ og at 
deres kunnskap ble verdsatt. Helsepersonell må anerkjenne 
pasientens unike kunnskap og respektere den enkeltes be-
skrivelse av sin situasjon.

Struktur og organisering
I følge deltakerne kan struktur og organisering gjøre det 
vanskelig å medvirke. Som pasient kunne en føle seg mak-
tesløs overfor noen rutiner, andre kunne man akseptere som 
fornuftige. Hierarkiet i sykehus er et uttrykk for den paterna-
lismen som har vært og tildels er rådende i helsevesenet, og 
som fremdeles ligger til grunn for organiseringen i sykehus. 
Cahill (1) hevder at en av forutsetningene for pasientmed-
virkning i sykepleie er sykepleierens kompetanse til å klare 
seg både med og uten den sikkerheten hierarkiet represente-
rer. I sykehus vil det si at sykepleieren må kunne gå utover 
sin plass i hierarkiet for å gi pasienten mulighet til medvirk-
ning. Dette krever at en er trygg både på sin fagkunnskap og 
i sin posisjon. Det hjelper også hvis det er en struktur/ hold-
ning på avdelingen der det er aksept fra kolleger for at en 
noen ganger må utfordre autoriteter eller rutiner, og at en 
får støtte når en gjør det. Sykepleierne må være pådrivere 
for å endre paternalistiske rutiner og systemer som hindrer 
medvirkning. Det kan være i forhold til enkeltpasienter som 
ikke kan forholde seg til postens rutiner, eller det kan være å 
få endret rutiner for godt. Stang (4) definerer også bemyndi-
gelse (empowerment) som overføring av makt på systemnivå. 
Systemer og organisering på sykehus kan derfor hemme eller 
fremme bemyndigelse og dermed medvirkning.

Maktubalanse
Deltakerne i FGI fortalte om en ubalanse i maktforhol-
det mellom pasient og personale som gjorde medvirkning 
vanskelig. Pasientene er avhengige av helsepersonellet fordi 
vi har noe som de trenger; fagkunnskap om deres tilstand, 
kompetanse om systemet og posisjon i systemet. En av delta-
kerne hevdet at en blir umyndiggjort når en havner på syke-
hus, men at det kommer veldig an på hvilke mennesker en 
møter. Dette kan være uttrykk for at systemet umyndiggjør, 
men en kan være heldig å treffe på mennesker i systemet 
som har en bemyndigende adferd. Cahill (1) sier at en forut-
setning for pasientmedvirkning er at sykepleieren ønsker å 

» Vi kan jo stille spørsmål, vi lærer jo mer og mer, vi blir jo kanskje 
mer og mer slitsomme som pasienter, for vi leser og får med oss så 
mye så vi svelger ikke alt like greit lenger trur jeg. «

 ➝
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oppgi noe av sin makt, kontroll og autoritet, og at pasienten 
ønsker å påta seg noe av denne makten, kontrollen og auto-
riteten. Hun sier også at sykepleieren har en viktig rolle som 
bemyndiger og tilrettelegger.

Flere av deltakerne ga først uttrykk for at det er legen som 
bestemmer på grunn av dennes spesialkompetanse om deres 
tilstand. Samtidig stilte deltakerne tydelige krav vedrørende 
den medisinske behandlingen. Min erfaring er at disse kra-
vene stilles noen uker etter transplantasjonen. Da har de fått 
så mye kunnskap om sin tilstand, kommet seg fysisk og føler 
seg bemyndiget nok til å medvirke også på legens arena.

Kunnskap er makt
Informasjon og kunnskapsoverføring fra helsepersonell til 
pasient er noe av det viktigste for at pasientmedvirkning skal 
finne sted i følge deltakerne i FGI.

»Medvirkende kan du være for det at du har informasjon 
om ting.«

Har pasientene ikke 
kunnskap vet de ikke 
hva de skal spørre om, 
føler seg maktesløse og 
dermed kan de ikke være 
aktivt medvirkende. 
»Kunnskap er makt« er 
en gammel sannhet og 
dette gjelder ikke minst 
i sykehus. Hvis dette er 

riktig skal vel pasienten ha makt i kraft av sin kunnskap om 
seg selv, sitt liv og sin tilstand? Deltakerne i FGI mente det var 
fagkunnskapen som var anerkjent og ga makt. Er det fordi de 
ikke selv anerkjenner sin egen kunnskap? Eller fordi de ikke 
har opplevd at den har blitt anerkjent av helsepersonell? Må 
vi legge mer vekt på å bevisstgjøre pasientene/gjøre dem opp-
merksomme på deres egen kompetanse og verdien av den?

Samarbeid
Deltakerne i FGI la vekt på at for å medvirke måtte det være 
et samarbeid mellom helsepersonell og pasient.

»Det er jo også noe av det som legen har sagt at det er et pro-
sjekt vi har isammen å få deg på beina, ikke mitt (legens) pro-
sjekt. Og da følte jeg meg veldig medvirkende. (latter) Jeg må 
gjøre noe jeg og – må gjøre mitt for å være med.«

Dette samarbeidet forutsatte i følge deltakerne at helseper-
sonellet inviterte til pasientmedvirkning og la til rette for at 
pasientene kunne medvirke, og at helsepersonellet samtalte 
med pasienten og formidlet kunnskap nok til at de kunne ta 
valg i behandlingen og føle seg trygge på å følge det opp. Pa-
sientene på sin side måtte være aktive og medvirke ved å for 
eksempel tilegne seg både teoretisk og praktisk kunnskap.

»…men det syns jeg også var veldig bra – i og med at vi fikk 
den derre permen og måtte tvangslese og bli spurt spørsmål 
og sånn, atte det – da må du forholde deg til din egen til-
stand.«

Deltakerne ga uttrykk for at de syntes dette samarbeidet 
var positivt og bemyndigende. I deltakernes positive fortel-
linger om bemyndigende samarbeid finner vi igjen mange 
av forutsetningene som Cahill (1) fremfører: Det er et forhold 
mellom pasient og sykepleier/ lege med likeverdig kommu-
nikasjon og respekt for hverandre, kunnskapsgapet minskes 
med informasjon som pasienten forstår, sykepleier/ lege 
overfører makt til pasienten, pasienten tar denne makten 
og pasienten føler det er en gevinst forbundet med medvirk-
ningen. I følge Cahill er det også viktig at personalet opple-
ver at medvirkning har en gevinst, og som sykepleier har jeg 

ved å være med på slik samhandling følt 
en tilfredshet med jobben som gjør det 
veldig morsomt. ■

artikelförfattare Aslaug Sødal Myrseth,  

sykepleier, klinisk spesialist, transplantasjon-

skirurgisk sengepost, rikshospitalet oslo. 

aslaug@oslo.frisurf.no
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» Det er jo også noe av det som legen har sagt 
at det er et prosjekt vi har isammen å få deg 
på beina, ikke mitt (legens) prosjekt. Og da 
følte jeg meg veldig medvirkende. (latter) Jeg 
må gjøre noe jeg og – må gjøre mitt for å være 
med. «
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Jag var moderator på två tekniska sessioner. Ungefär 
30 ingenjörer deltog. Per Jonsson, MTA Umeå presenterade 
en del av sin forskning där han kontrollerat EKG på 47 di-
alyspatienter under dialys för att undersöka om hjärtryt-
men kan påverkas av läckströmmar under behandlingen. 
Slutsatsen var att man inte kunde fastställa om så var fal-
let. Fler studier behövs. 

Professor Gianni Capelli från Ita-
lien föreläste om biofilm i dialyssys-
tem.

Biofilm är en sorts extracellulär 
polymerisk substans (slemmig) som 
fastnar på ytor i bland annat dia-
lyskatetrar, dialysapparater, vatten-
renare. Biofilmen innehåller bak-
terier som kan överleva trots olika 
typer av desinfektion. Dessa bakterier »kryper« ur biofil-
men och orsakar inflammatoriska processer i patientens 
blod, som påverkar sjukdomsförloppet och mortaliteten. 
Höga värden för CRP IL-6 är en riskfaktor för högre morta-
litet. För att undvika att biofilm byggs upp i vattenrenings-
system och dialysapparater krävs regelbundna desinfek-
tioner. Man måste följa tillverkarnas rekommendationer. 
Om man har fått biofilm i en dialysapparat måste man 
desinficera med CE-märkta kemikalier som tillverkarna 
rekommenderar. Värmedesinfektion räcker inte. Om det 
bildas biofilm i en dialysapparat kan man behöva byta ut 
alla rörledningar. 

Dr Ingrid Ledebo visade en sammanfattning av de se-
naste forskningsrönen om ultrarent dialysat. »Definitions-
mässigt innebär det att dialysatet innehåller < 0.1 CFU/ ml 
och 0.03 EU/ml. Vid odling behöver man samla 500–1000 
ml dialysat som membranfiltreras innan odling. I 1000 ml 
dialysat kan man då acceptera max 99 CFU. För att få ett 
ultrarent dialysat är det viktigt att ett ultrafilter placeras 
nära patienten. Man har konstaterat flera positiva effek-
ter av ultrarent dialysat; lägre värden för CRP IL-6 och 2-
microglobuliner. Patienterna får högre hemoglobin- och 
albuminvärden vilket gör att de kan minska på EPO. He-
modialyspatienter kan behålla sin restfunktion lika länge 
som i PD. Man har tidigare ansett att PD är bättre.«

På utställningen fanns det några nya intressanta pro-
dukter – bland annat ett vennålslarm. Vid en workshop vi-
sades en film om hur snabbt det larmar då vennålen loss-
nar, och förbättrade tekniker för att tejpa fast nålarna. Det 
har utförts en klinisk studie vid sex dialysavdelningar i 
Sverige, totalt 320 tester på 46 patienter. I USA avlider 7–
10 patienter/ år på grund av att vennålen åker ur kärlet. 

Från Lettland visades en ny A-kon-
centratpåse. Påsen innehåller Na+ i 
pulverform och övriga elektrolyter i 
en kammare i vätskeform. Påsen pla-
ceras på en vågenhet på dialysmaski-
nen och fylls automatiskt med RO vat-
ten. Blandning och vägning tar fem 
minuter. Fördelen med den nya tek-
niken är minskade transport och la-

gerkostnader samt mindre belastning på miljön. Man har 
även konstruerat en modul som kopplas till kundens dia-
lysapparat som beräknar ureaclearence med hjälp av UV-
ljusabsorption i dialysapparaten avloppsslang. Produk-
terna har inte kommit ut på marknaden ännu. 

Jag har slutat i dialysteknikernas intressegrupp (TIG) 
efter sex år. Det har varit intressanta år och jag har fått 
många nya kontakter i Europa. Nästa års kongress blir i 
Prag i september. ■

text Gunnar Malmström, enhetschef Mta, danderyds sjukhus ab 

samt ordförande i svensk förening för Medicinsk teknik och fy-

sik-dialys www.mtfd.se

» Biofilmen innehåller bakte-
rier som kan överleva trots 
olika typer av desinfektion. 
Dessa bakterier ›kryper‹ ur 
biofilmen och orsakar inflam-
matoriska processer i patien-
tens blod«

EDTNA-ERCA MöTE I FLORENS 

Positiva effekter  
av ultrarent dialysat

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

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

rator. Medlemskapet innebär att man får ett brett kontaktnät 

med »dialysingenjörer« i sverige. dessutom får du tidningen 

dialäsen och dagens Medicin. se mer information om att bli 

medlem: www.mtf.nu
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Hur kan sjuksköterskan observera att en patient är smärtpåverkad  
och varför är inte patienten tillräckligt smärtlindrad?
Sofia Bergström och Malin Onishi sökte svaren under sin 10-poängskurs  
i njurmedicin 2006. Resultatet väcker frågor att fundera vidare på.

Visuell analogskala (VAS) och McGills Pain Questionnaire 
(MPQ) är två väletablerade mätinstrument för smärtskatt-
ning.

VAS består av en 10 cm lång linje där ena änden är märkt 
med »ingen smärta« och den andra änden med »värsta tänk-
bara smärta«. Den sidan visar man patienten. Den andra si-
dan av mätinstrumentet uppdelat i siffror mellan 1–10 och 
på så sätt kan man avläsa resultatet när patienten flyttar en 
rörlig markör (1).

MPQ är en smärtbedömningsmetod som började utvecklas 
redan på 50-talet i Kanada. Upphovsmakaren ville utveckla 
ett nytt sätt att beskriva och mäta smärta. Det finns en förkor-
tad form som är utarbetat för att lättare kunna använda i kli-
nisk verksamhet; Short Form MPQ (SF-MPQ). Den består av tre 
delar. I en del ska patienten bedöma sin nuvarande smärtin-
tensitet på en sexgradig skala. Patienten får sex ord att välja 
mellan; ingen smärta, lindrig, obehaglig, besvärlig, fruktans-
värd och outhärdlig. 

Den andra delen består av VAS för den sensorisk skattning 
av smärtintensitet och den sista delen består av 15 stycken ad-
jektiv som beskriver sensoriska och känslomässiga upplevel-
ser. Summan av poängen från varje del och totalt poängen an-
vänds för att utvärdera smärtan och smärtbehandlingen (1).

VAS har i en studie visat sig vara ett enkelt bedömningsin-
strument som är lättbegripligt för både personal och patien-
ter. Studien påvisar samtidigt att smärta är ett komplext be-
grepp och att det är viktigt att aspekter som till exempel oro 
tas med i smärtbedömningen för bästa resultat (4).

Kontinuitet hos personalen underlättar smärtbedöm-
ningen. Eftersom det ofta är svårt att hålla kontinuitet så är 

det av stor vikt att personalen har adekvat utbildning gäl-
lande smärta för att kunna tyda patientens signaler.

Ickeverbala tecken som kan indikera att en patient har 
smärta är bland annat minskad rörlighet, rastlöshet, grima-
sering, gråt, ojande och irritation. Fysiskt mätbara värden 
kan till exempel vara snabb puls och förändrat blodtryck (3).

För att få ökad förståelse i de fall då patienten inte kan ut-
trycka sig verbalt kan det vara bra att försöka leva sig in i pa-
tientens situation och fundera på hur man själv skulle vilja 
ha det.

Varför är då inte patienten tillräckligt smärtlindrad?
I en studie fick patienterna uppskatta sin smärta med hjälp 

av VAS parallellt med sjuksköterskorna. Det visade sig att ju 
högre smärta patienten upplevde desto mer underskattade 
sjuksköterskorna smärtan. 

Nyutbildade sjuksköterskor hade en tendens att överskatta 
patienters smärta när VAS användes. Erfarna sjuksköterskor 
underskattade däremot patientens smärta med hjälp av VAS. 
Flertalet patienter borde sköta sin egen smärtlindring för att 
få bästa resultat (4).

En annan studie har beskrivit att bristande smärtlindring 
ur ett annat perspektiv som handlar om sjuksköterskans pri-
oriteringar. När sjuksköterskan skulle administrera smärt-

Sjuksköterskan 
underskattar ofta  
patientens smärta

 ➝

» Nyutbildade sjuksköterskor hade en tendens 
att överskatta patienters smärta när VAS an-
vändes. Erfarna sjuksköterskor underskat-
tade däremot patientens smärta med hjälp av 
VAS.  «

TEMA:
SMÄRTA
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lindring till patienten blev hon ständigt avbruten av övrig 
personal, studenter och telefonen.

Patienten avstod från att störa den »upptagna« sjukskö-
terskan utan inväntade att sjuksköterskan istället uppmärk-
sammade smärtan vilket oftast inträffade när andra dagliga 
aktiviteter och kontroller utfördes på patienten.

Som exempel kan nämnas att patienterna oftast inte blev 
smärtlindrade före träning utan fick det först om smärtan 
blev värre under träningen. Det fick till följd att träningen 
inte blev så optimal.

Det framkom även att sjuksköterskorna i studien priorite-
rade andra arbetsuppgifter före smärtlindring som till exem-
pel ronden eller hemgångsplanering.

Rädslan för att stark analgetika kan påskynda dödsförlop-
pet hos patienten skulle kunna vara en orsak till otillräcklig 
smärtlindring. Men det finns inget i litteraturen som stödjer 
det, utan tvärtom kan otillräcklig smärtlindring påskynda 
dödsförloppet på grund av komplikationer (3).

Ett par av studierna pekar på att sjuksköterskans och pa-
tientens skattning av smärta ofta skiljer sig åt. Sjuksköter-
skorna underskattade patientens smärta (4,5).

Som sjuksköterska har man ofta erfarenhet av patientdiag-
noser och har därigenom skapat sig en bild av vilken typ av 
smärta som hänger ihop med olika diagnoser. Detta leder till 
att patienten ibland tyvärr blir misstrodd då det finns en för-
utfattad uppfattning om hur ont de ska ha.

Det är viktigt att påminna sig om att varje patients smärt-
upplevelse är unik och speglar deras tidigare erfarenheter.

Alla de tre studier som vi tittade på pekade på sjuksköter-
skans svårigheter i att kunna prioritera och ge optimal smärt-
lindring (3,4, 5).

Det är arbetsstrukturen som styr vårt arbete och inte pa-
tientens smärta. Det finns tyvärr igenkännande i det att pa-
tienten inte vill störa den »stressade« sjuksköterskan för att 
få smärtlindring utan väntar tålmodigt tills hon kommer i 
andra ärenden. 

Studien som speglade detta hade ett mindre antal delta-
gare och utfördes endast under ett par dagar. Detta kanske 
begränsade resultatet men vi anser att det var en intressant 
artikel som kom fram till ett resultat som vi instämmer i (5). 

En spännande aspekt som en studie visade var mätning av 
oro. Här var sjuksköterskorna och patienterna mer samstäm-
miga i sitt resultat jämfört med smärtmätningen (4).

Vår erfarenhet säger oss att de patienter som kan sätta ord 
på sin oro är vi duktiga att uppmärksamma men många pa-
tienter misstolkar sin oro och tolkar det som smärta. 

Det är alltså viktigt att kunna läsa patientens kroppsspråk 
för att kunna urskilja smärta (3).

Patienter som vårdas i livets slutskede kan oftast inte ut-
trycka sin smärta verbalt. Denna patientgrupp får ofta en an-
nan uppmärksamhet av personalen som tolkar patientens 
kroppsspråk och upplevs därför vara bättre smärtlindrade 
än många av de andra patientkategorierna.

Slutsatsen är att sjuksköterskor måste ha bättre smärtmät-
ningsrutiner och att det ska ingå i det dagliga omvårdnadsar-
betet att uppmärksamma patientens individuella upplevelse 
av smärta. 

En fråga som tål att fundera vidare på är varför sjuksköter-
skan har en tendens att underskatta patientens smärta? ■

text av Sofia Bergström 

och Malin Onishi, sjuk-

sköterskor på njurmedi-

cinavdelningen 71, dande-

ryds sjukhus ab. 

e-post. sofia.bergstrom@

ds.se, malin.onishi@ds.se
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» Det framkom även att sjuksköterskorna i 
studien prioriterade andra arbetsuppgifter 
före smärtlindring som till exempel ronden  
eller hemgångsplanering. «

TEMA:
SMÄRTA
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Smärtlindring enligt WHO:s analgetikastege 
verkar kunna hjälpa de flesta njurpatienter 
att minska sin smärta. Det visar en studie som 
publicerades i Journal of the American So-
ciety of Nephrology i september 2006. Samti-
digt pekade resultatet mot att en stor andel 
dialyspatienter kämpar med underbehandlad 
eller rent av obehandlad smärta.

Hemodialyspatienter från två dialyskliniker vid West Virgi-
nia ingick i studien under våren 2005 (1).

Inklusionskriterier var en ålder på 
minst 18 år, förmåga att fatta beslut, 
inget tidigare drogmissbruk, eller 
långvarig läkemedelsbehandling mot 
smärta. Samtliga patienter som upp-
fyllde kriterierna tillfrågades om de 
ville delta. Av dessa 143 patienter var 
det 78 stycken som också hade smärta. 
De patienter som redan tog smärtlind-
ring exkluderades eftersom det skulle innebära svårigheter 
att utvärdera effekten. Demografisk data, dialyseffekt, aller-
gier, medicinering, droghistorik, komorbiditet och lever-
funktion noterades hos alla deltagare.

En förkortad version av frågeformuläret McGill Pain Ques-
tionnaire (SF-MPQ) användes. Det innehåller femton olika vari-
abler för beskrivning av smärta, elva sensoriska och fyra affek-
tiva. SF-MPQ innefattar även en visuell analogskala (VAS) och 
en övergripande värdering av styrkan på smärtintensiteten. 

Analgetikastege  
hjälper många

Behandlingen gavs enligt WHO:s trestegs analgetikastege 
indelad i mild smärta, moderat smärta och svår smärta. Samt-
liga nivåer har vid behov även tillägg av till exempel cortison 
i inflammationshämmande syfte och antiepileptika för neu-
ropatisk smärta (se bild).

Av de 45 patienter som slutförde studien var 43 stycken till-
fredsställande smärtstillade sedan de fått smärtlindring. De 
två patienter som inte upplevde sig vara tillräckligt smärtstil-
lade var båda över 65 år. 

Hos tre patienter, även de över 65 år, fick dosen reduce-
ras på grund av biverkningar. För övrigt 
verkar WHO:s trestegsmodell för smärt-
lindring ha fungerat tillfredsställande. 
Något formellt verktyg för utvärdering 
av patienternas upplevelse av minskad 
smärta gjordes inte, men ungefär hälf-
ten av dem uttalade egna kommentarer 
som sorterades in under tre huvudgre-
nar: bättre sömn, ökad förmåga till akti-

vitet och större möjlighet att stå ut med dialysen. Exempel på 
uttalanden från patienter var; »jag har mer energi eftersom 
jag sover bättre på nätterna«; »jag klarar nu att gå fram och 
tillbaka till brevlådan utan att få bensmärtor« och »jag orkar 
nu med fyra timmars dialys utan att ryggen värker«.

Vad man också funnit i studien är att en stor andel dialys-
patienter har smärta som dessutom är underbehandlad el-
ler rent av obehandlad. Av de 62 patienter som hade smärta 
och från början inkluderades i studien skattade mer än 80  ➝

» Fynden i studien pekar på 
att dålig smärtbehandling hos 
dialyspatienter har signifi-
kant betydelse för försämrad 
livskvalitet. «

TEMA:
SMÄRTA
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procent sin smärta mellan 5–10 på VAS-skalan. Detta trots 
att de varje vecka är i kontakt med både läkare och sjukskö-
terskor. En teori är att många inte rap-
porterar sina smärttillstånd om de inte 
direkt blir tillfrågade. Fynden i studien 
pekar på att dålig smärtbehandling hos 
dialyspatienter har signifikant bety-
delse för försämrad livskvalitet. Smär-
tan leder till depression, ångest, sömn-
problem, minskad funktionell förmåga 
och minskad möjlighet till sociala ak-
tiviteter.

Studien har sex begränsningar. Befolkningen i West Vir-
ginia är mycket homogen och samplet relativt litet. Resul-
tatet kan därför inte generaliseras vad gäller skillnader 
mellan till exempel ras. Studien pågick vidare endast fyra 
veckor och både långtidseffekter av analgetika och eventu-
ella biverkningar som uppstår efter en längre tids använd-
ning speglas därför inte. Den mäter heller inte hur smärtan 
påverkar patientens livskvalitet med något mätinstrument 
och inte heller hur peritonealdialyspatienternas smärtsi-
tuation ser ut. Det mätinstrument man använt, SF-MPQ, är 
inte validerat för patienter med kronisk njursvikt, vilket 
däremot den längre varianten av formuläret är. Vidare stu-
dier är därför nödvändiga inom området. 

WHO:s analgetikastege visade sig ge en tillfredsställande 
smärtlindring för 96 procent av dem som deltog i studien. 
Samtidigt speglas en situation som inte är optimal. En mycket 
hög andel av dialyspatienterna kämpar med obehandlade el-

Steg 1. Mild smärta. perifert verkande läkemedel som till 
exempel paracetamol. smärtan kvarstår eller ökar.

Steg 2. Moderat smärta. tillägg av centralt verkande läkemedel 
för mild till moderat smärta som till exempel oxynorm, oxycontin 
och tramadol. smärtan kvarstår eller ökar.

Steg 3. Svår smärta. förstärker med starka 
opioider som till exempel Morfin eller Metadon.

Smärtfrihet eller  
minskad smärta

WHO analgetikastege

ler underbehandlade smärttillstånd, som dessutom skattas 
högt på VAS-skalan. 

Med tanke på att smärta vanligen ut-
gör ett ganska centralt problem, som 
sällan går att förtränga, är det ändå lite 
svårt att förstå att så många patienter 
inte talar om sin smärta. Även om det 
ofta finns många andra problem av både 
fysisk, mental och social natur så borde 
just smärta inte tillåta sig att »glömmas 
bort« i djungeln av bekymmer. Men det 
verkar som sjukvårdspersonal måste bli 

bättre på att identifiera patientens smärta och fråga efter den 
mer rakt på sak. ■

Referens:
1. barakzoy aZ, Moss ah, efficacy of the World health organization 

analgesic Ladder to treat pain in end-stage renal disease, Journal 
of the American Society of Nephrology, september 2006. 

text av Anna-Lena Byst-
röm samt Anette Nils-
son, sjuksköterska 

njurmedicinska mottag-

ningen, Karolinska solna. 

e-post: anette.nilsson@

karolinska.se

» Även om det ofta finns 
många andra problem av både 
fysisk, mental och social na-
tur så borde just smärta inte 
tillåta sig att ›glömmas bort‹ i 
djungeln av bekymmer. «

KÄLLa WWW.Who.int

TEMA:
SMÄRTA
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I øjeblikket er der i Danmark en øget interesse omkring mænd i relation til sundhedsvæsenet, 
og det kan blandt andet ses på baggrund af den forskellighed, der ifølge Danmarks statistik 
er i middellevetiden på mænd og kvinder, hvor mænd dør cirka fem år før kvinder. Det er der-
for relevant at beskæftige sig med, om de to køn reagerer forskelligt overfor sygdom, og i givet 
fald på hvilken måde dette har, eller skal have, indflydelse på sygeplejen. 

Denne artikel omhandler en undersøgelse, hvor fokus er, 
om sygeplejersker medtænker en kønsspecifik tilgang i om-
sorgen til den mandlige patient. Litteraturen omkring em-
net er meget sparsom både nationalt og internationalt, men 
den danske filosof Simon Sjørup Simonsen har lavet en ph.d. 
afhandling om maskulinitet, sundhed og sygdom, hvor i han 
beskriver, at syge mænd distancerer sig både socialt, verbalt 
og mentalt, idet de ikke vil bringe sig selv i en situation, hvor 
der bliver fokuseret på, at de er syge. 

Mændene oplever det derfor som en slags overgreb, når fa-
milie eller sundhedspersonale i en god mening forsøger at få 
dem til at tale om deres sygdom (1). Simonsen mener, at syge 
mænd ofte har behov for at være alene med deres sygdom, da 
de ikke ønsker at udstille deres svaghed. Han sammenstiller 
derfor mænd med gamle han-elefanter, der har det samme 
behov for at trække sig tilbage ved sygdom. Han benævner 
det Ronkedorfænomet. 

Måske kan det medføre en mere hensigtsmæssig omsorg 
hvis sygeplejerskerne, som beskrevet af Simonsen, ser man-
dens distance i forbindelse med sygdom som en sund form 
for autonomi, hvor distanceringen bruges som en måde til 
at tage sig den tid, det tager for at komme overens med sig 
selv, og derved også en måde at forsøge at affinde sig med 
sygdommen.

Simonsen fremlægger det traditionelle i, at kvinder har 
magten, når det gælder omsorg i hjemmet, og da de fleste sy-
geplejersker er kvinder, kommer omsorgen til at foregå på 
kvindernes betingelser. Mændene kan opleve omsorgen som 
omklamrende, hvis sygeplejerskerne ikke tager højde for de-
res autonomi, men i stedet vil have dem til at tale om deres 
sygdom (2). 

For at undersøge om sygeplejersker medtænker en køns-
specifik tilgang i tolkningen af den mandlige patients behov, 
har vi foretaget et semistruktureret fokusgruppeinterview  ➝

anna svanfeLdt
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med fem sygeplejersker ansat i samme sengeafdeling.
Sygeplejerskerne er udvalgt af afdelingssygeplejersken ud 

fra en aldersmæssig spredning og minimum 2 års ancienni-
tet i afdelingen. 

Da interviewet er lavet med sygeplejersker fra samme af-
deling, vil sygeplejerskernes udsagn være præget af denne af-
delings kultur og værdier, hvorfor undersøgelsens fund ikke 
kan overføres til alle Danmarks sygeplejersker, men udeluk-
kende vise nogle tendenser, der kan bidrage til en debat om 
emnet.

Sygeplejerskerne blev blandt andet bedt om at diskutere 
følgende spørgsmål med hinanden:

• Er der forskel på mandlige og kvindelige patienter i for-
hold til deres reaktion ved sygdom?

• Oplever I, at mandlige patienter udtrykker deres behov 
på en anden måde end kvinder?

• I hvilke situationer inddrager I bevidst kønsperspektivet 
i omsorgen til den mandlige patient?

• Kræver det specielle faglige – teoretiske – personlige 
forudsætninger hos jer som sygeplejersker at kunne yde om-
sorg til den mandlige patient?

I forbindelse med analysen af de indsamlede data fremkom 
der seks centrale temaer, som beskrives nedenstående. 

Manden ønsker kontrol, vil selv og skaber humor
Sygeplejerskerne oplever, at de mandlige patienter tager 
imod omsorgen og hjælpen, når de har brug for den, og at 
de, så snart de kan, vil selv. Sygeplejerskerne oplever også, at 
det sociale miljø på en mandestue ofte er præget af humor.

Manden anvender ofte humor til at klare sin situation, som 
en form for at holde distance. Sygeplejerskerne fortæller, at 
de vælger at respondere på mandens humor og tillægger den 

betydning, specielt i starten af indlæggelsen, hvor tilliden 
er sårbar.

Mænd snakker ikke følelser
Sygeplejerskerne beskriver her, at mændene har svært ved at 
tale om deres følelser. Hvortil en af sygeplejerskerne siger, at 
»ikke alle mænd har brug for at give udtryk for deres tanker, 
mænd prøver virkelig at holde facaden så lang tid som over-
hovedet mulig«.

Mænd har grænser for nærvær
Sygeplejerskerne giver udtryk for, at det ikke er svært at ac-
ceptere, at manden vil være alene og generelt har et behov for 
at holde en vis form for distance. En af sygeplejerskerne siger, 
at »hvis manden ikke er klar til at snakke, presser jeg ikke på, 
men venter«. Sygeplejerskerne oplever også, at mændene har 
grænser for, hvor tæt man kan nærme sig. En sygeplejerske 
udtrykker: »Kvinder, der kan vi jo sidde helt oppe i sengen hos 
dem, og det generer dem overhovedet ikke, hvor manden, der 
skal du ikke nærme dig sengen for meget«. 

Sygeplejersker medtænker ikke kønnet
Sygeplejerskerne giver udtryk for, at de tænker personligt og 
individuelt, og ikke medtager et kønsspecifikt perspektiv i 
plejen. Som en siger: »Jeg møder dem der, hvor de er, det kan 
godt være ubevidst. Så tror jeg egentligt, jeg gør det samme, 
om det er en mand eller en kvinde, jeg synes, jeg har svært 
ved at nå ind til.«

Sygeplejerskens erfaring har betydning
Hovedparten af sygeplejerskerne mener, at deres erfaring 
har betydning for forståelsen af den mandlige patient. En af 
sygeplejerskerne udtrykker det således: »Alt i alt synes jeg, at 

» Han sammenstiller  
derfor mænd med  
gamle han-elefanter,  
der har det samme  
behov for at trække  
sig tilbage ved sygdom. «
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det er min erfaring som sygeplejerske, der gør, at jeg bliver 
bedre til at læse dem og bedre til at forstå dem«. Sygeplejer-
skerne fortæller også, at de tillægger deres personlige erfa-
ringer med mænd stor betydning i omsorgen til den mand-
lige patient, eksempelvis hvem de bor eller har boet sammen 
med, da de mener, at det letter deres forståelse af den mand-
lige patient.

Mandlige generationsforskelle
Hovedparten af sygeplejerskerne oplever, at der er en forskel 
mellem den yngre og den ældre mands reaktioner. Flere af 
sygeplejerskerne oplever, at den yngre mand er mere infor-
meret, selv tager initiativ til at søge information, mens den 
ældre generation virker meget autoritetstro og ikke efter-
spørger information. En af sygeplejerskerne mener, at den 
ældre generation ikke mangler den viden »jeg tror slet ikke, 
de ældre har brug for den«.

Mændenes anvendelse af humor og deres ønske om dis-
tance er to markante reaktioner i forbindelse med sygdom. 
Som beskrevet i det første tema responderer sygeplejerskerne 
aktivt på mandens humor, hvilket tyder på, at sygeplejers-
kerne ubevidst tolker mandens humor som et element i en 
tillid, som de først må vise sig værdige til at modtage, før 
manden vil åbne sig. Igen peger dette på, at sygeplejerskerne 
har mændenes åbenhed, villigheden til at tale om deres følel-
ser, som et fagligt ideal. Hvis sygeplejerskerne ikke opfanger 
den mandlige patients mulige appel i humoren om at holde 
sygeplejerskerne på afstand og derved respektere hans græn-
ser for, hvornår og om der skal tales om hans oplevelser af at 
være syg, kan der være en risiko for, at sygeplejerskerne ikke 
vil kunne magte den fine grænse mellem humor og patien-
tens urørlighedszone. 

Relationen kan også blive ligegyldig og overfladisk, hvis 
samværsformen ikke ændres i forløbet. Humoren bliver da til 
åbenmundethed, og sygeplejerskernes opførsel kan af man-
den blive opfattet som taktløshed, og der vil kunne opstå et 
vaklende tillidsforhold. 

Mandlige patienter er selvfølgelig forskellige, både med 
hensyn til alder og personlighed, og skal derfor ikke behandles 
ens, men en optimal sygepleje til mænd vil omfatte bevidste 
overvejelser om, på hvilken måde netop denne patient har 
brug for omsorg, på hvilken måde vedkommende anvender 
maskuline strategier i sin sygdomshåndtering, og hvorledes 
sygeplejersken kan respektere dette uden at svigte patienten. 

Undersøgelsen, som ligger bag ovenstående artikel er lavet 
på den sygeplejefaglige diplomuddannelse i 2006 sammen 
med sygeplejerske Lene Rodkjaer thoraxkirurgisk afdeling 
Aalborg Sygehus og sygeplejerske Birgitte Lundberg Pedersen 
gruppeleder i hjemmeplejen i Frederikshavn. Artiklen kan 
kun blive en »smagsprøve« på, hvad undersøgelsen indehol-

der. Jeg håber imidlertid, at artiklen kan 
være medvirkende til at sætte nogle tan-
ker i gang hos læserne i forhold til, om det 
ikke bør være et område, som skal have 
større bevågenhed i sygeplejen. 

text av Hanne Agnholt, sykeplejerske på dialy-

seavdelning 3 ö, aalborg sykehus, danmark.
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1. simonsen s s. Elefantsyndromet. ny viden, Universitetsblad. syd-
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mangle  sakna
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 ➝

Jag är njurtransplanterad sedan drygt 18 år tillbaka. Up-
penbarligen gjorde man ett gott hantverk på Sahlgrenska den 
dagen för min nya njure har fungerat perfekt sedan dess. Dä-
remot har livet bjudit på en del andra överraskningar, men 
mer om dessa senare. Jag har full respekt för att man kan 
tackla tiden efter en transplantation på olika sätt, och jag 
har mött personer som har haft väldigt olika fokus. Alla har 
förhoppningsvis valt efter vad de tycker är bäst. Mitt sätt har 
varit och är fortfarande att »spela frisk«. Uppenbarligen har 
jag en hjärna i Nalle Puh-format och sjukvården betraktar 
förmodligen mig fortfarande som njursjuk. Mitt sätt att låta 
hjärnan inbilla kroppen att jag är frisk får till följd att jag job-
bar heltid, reser världen runt, idrottar igen och låter mitt liv 

När man drabbas av kronisk sjukdom kan 
man förhålla sig till det på olika sätt. Några 
fokuserar mycket på sjukdomen och lå-
ter den styra hela livet medan andra har fo-
kus inställt på det friska som finns kvar. 
Anders Olsson berättar här om sitt förhåll-
ningssätt till kronisk sjukdom och hur han 
ser möjligheterna snarare än begränsning-
arna. 

styra tiderna för läkarbesök istället för tvärtom, så långt som 
det är möjligt. Till exempel vet inte alla av mina arbetskam-
rater om att jag är transplanterad. 

Varje sjukhus- eller läkarbesök blir ett avbrott som det 
gäller att återvända från så snart som möjligt. Likaså gräver 
jag inte ner mig i exakt vilket typ av sjukdom som fick mina 
njurar att sluta fungera. Jag liknar det mycket vid min bil. 
Om jag får ett fel på motorn och måste byta en viktig del så är 
inte känslan när jag åker hem från verkstan att jag kör runt 
i en sjuk bil, eller hur? Visst kan det bli fel på bilen igen, och 
visst kan den utbytta delen lägga av, men det får jag ta när 
och om det händer. Javisst, invänder du, det går ju bra att ha 

Om idrott,  
transplantation  
och inställning
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den inställningen om man fått vara frisk i 18 år. Grejen är att 
jag fått mer än min beskärda del av möjliga sjukdomar. En 
by-pass operation på hjärtat, diabetes, svår gikt, hudföränd-
ringar och förträngningar i ett halskärl har inneburit ett an-
tal besök i sjukvården. Att ha den här inställningen passar 
mig men fungerar kanske inte för andra. Genom att fokusera 
på allt som fungerar, vilket trots allt är merparten, och att 
värdesätta varje dag har mitt liv blivit tämligen normalt.

Idrotten
Förmodligen var det min inställning som redan 1991 gjorde 
att jag fick upp ögonen för idrottstävlingar för transplante-
rade. Jag och min jämngamle sängkompis från Sahlgrenska 
åkte det året till Budapest och deltog i World Transplant Ga-
mes (WTG) – idrottstävlingar för organtransplanterade. Täv-
lingarna samlar idag 2000 deltagare från 60 länder runt om 
i världen. Det är en enorm manifestation för organdonation 
och för transplantation. Under nio dagar visar vi värdlandet 
och resten av världen hur unga och gamla, tjocka och smala 
träffas, idrottar och på så vis visar upp en positiv bild av livet 
efter en transplantation.

Efter Budapest har det blivit Vancouver, Manchester, Syd-
ney, Kobe i Japan och nu senast London i Kanada för min 
del.

Ett allt större inslag i dessa World Transplant Games är 
medverkan från donatorers familjer. Det måste vara en näst 
intill obeskrivlig känsla att efter att ha mist en familjemed-
lem, sagt ja till donation, få se alla dessa friska människor 

som springer, simmar, cyklar, spelar tennis, golf, badmin-
ton med mera. De flesta under devisen – det viktigaste är att 
delta, inte att vinna – men många presterar också resultat i 
elitklass. För att få lite bättre organisation kring det svenska 
deltagandet har vi sedan något år tillbaka bildat Idrottsfören-
ingen för Transplanterade – Transplant Sweden Sports Asso-
ciation. I föreningen organiserar vi som bäst det svenska del-
tagandet i årets WTG i Bangkok, Thailand. Ett 25-tal personer 
åker dit och tävlar i de svenska färgerna. 

WTG till Göteborg?
I juni lämnar vi in en preliminär ansökan om att få arrangera 
spelen i Göteborg 2011. Tillsammans med Göteborgs Stads 
evenemangsbolag Göteborg & Co, kommer vi att visa alla för-
delar med att lägga WTG i Göteborg. Bland annat närheten 
till allt, stora idrottsevenemang har hållits flera gånger ti-
digare och Sahlgrenska universitetssjukhuset finns på nära 
håll. Tidpunkten ska vara runt midsommar, när Sverige är 
som vackrast. Vi tror att det skulle bli en enorm PR och upp-
märksamhet för organdonation i landet och vår ansökan 
stöds av Donationsrådet, Njurförbundet och Livet som Gåva. 
Mycket arbete återstår men vi tror på idén och vi försöker nu 
samla olika personer som på olika sätt kan hjälpa till i arbe-
tet. Med en som vanligt positiv inställning ska det gå! ■

text Anders Olsson, ordförande i idrottsföreningen för transplante-

rade, www.transplantsweden.se e-post: anders.1953@telia.com

» Genom att fokusera på allt som 
fungerar, vilket trots allt är mer-
parten, och att värdesätta varje 
dag har mitt liv blivit tämligen 
normalt. «




