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Patienter med kronisk njur-
svikt som ser dialysen oundvik-
ligen närma sig behöver hjälp
att bearbeta krisen. En bra
hjälp är strukturerad informa-
tion i grupper. Dessa patienter
väljer sedan påsdialys – som
kräver mer eget ansvar och en-
gagemang än hemodialys – i
större utsträckning än andra.
Och de kommer till dialysen
bättre förberedda och mindre
ångestfyllda, berättar docent
Naomi Clyne, överläkare, njur-
medicinska sektionen, internme-
dicinska kliniken, Karolinska
sjukhuset, Stockholm, och dia-
lysavdelningen, Löwenströmska
sjukhuset, Upplands Väsby.

Det hela började för fem år sedan då
Naomi Clyne satt på uremimottagning-
en vid Karolinska sjukhuset i Stock-
holm och tog emot predialyspatienter,
som hon, och hennes kolleger, gjort i så
många år dessförinnan. 

Men hon började känna sig allt mer
frustrerad över de futtiga 20 minuter
hon hade att ge till varje patient. Korta
minuter som skulle räcka till att infor-
mera om dels mediciner, kost och mo-
tion, dels dialys och olika dialysformer.

– Det är en helt övermäktig uppgift
att kunna ta hand om patienten ordent-
ligt på så kort tid, säger hon.

Personalens krav
– Jag började då fundera på att i stäl-

let ordna informationsträffar för patien-
terna i grupp. Prevalensen av uremi är
mycket låg, 1993 var den 557 patienter
per miljon invånare i Sverige, nästan
ingen har träffat någon njursjuk. Patien-
terna känner sig därför mycket ensam-
ma och undrande inför sin sjukdom.

Samtidigt slog avdelningsförestån-
daren på medicinska njuravdelningen
larm: patienterna som började i dialys
var dåligt förberedda och oroliga.

Så började de s k predialysinforma-
tionsgrupperna vid Karolinska sjukhu-
set. 

Idag är projektet avslutat, datain-

samlingen gjord och en vetenskaplig ut-
värdering pågår. Grupperna är numera
etablerade inom vården.

– Personalen på dialysavdelningen
krävde, under en period då det var litet
osäkert om vi skulle få fortsätta, att få
behålla grupperna. De som gått i grup-
perna mår så mycket bättre: de är lugna-
re, mindre ångestfyllda och betydligt
bättre förberedda än övriga patienter.

Fyra gånger två timmar
Vad handlar det då om? Jo, det rör sig

om fyra informationsträffar à två tim-
mar där fem till sex patienter deltar till-
sammans med en eller ett par anhöriga
var. Patienterna remitteras till dessa
grupper då den glomerulära filtrationen
(GFR) sjunkit till under 15 ml/minut –
dvs dialysen är inte för avlägsen.

Varje gång deltar Naomi Clyne, sam-
ordningssjuksköterskan Christine Ols-
bro (fram till förra året Christina Sund-
stedt) och dietisten Helena Simonsson. 

Större än så bör inte grupperna bli,
poängterar Naomi Clyne. 

Grupperna är indelade efter patien-
ternas ålder: unga, medelålders, äldre.
Problemen är olika om man är 20, 50 el-
ler 80 år gammal. 

Första timmen av varje träff ägnas åt
information och diskussion. Den andra
timmen äter alla lunch, proteinreduce-
rad, tillsammans.

– Det är ett bra forum att sitta och
diskutera kring ett bord under litet lätt-
sammare former. Dessutom visar det
patienterna att vi alla kan äta proteinre-
ducerad mat med god aptit.

Första träffen fokuserar på just ma-
ten då dietisten berättar om proteinre-
ducerad kost.

– Vi visar också en kort videofilm
om salt- och mineralrubbningarna vid
njursvikt, och om varför patienterna
måste ta kosttillskott, dvs tabletter som
binder fosfat, aktivt D-vitamin, natri-
umbikarbonat.

Tungt och dystert
Den andra träffen är inriktad på dia-

lysinformation. Då deltar även sjukskö-
terskor från dels hemodialysavdelning-
en, dels peritonealdialysenheten. En vi-
deo beskriver också de olika formerna
för aktiv uremivård: påsdialys, nattlig

bukdialys, hemodialys, njurtransplan-
tation. 

– Jag strävar efter att patienterna ska
ställa frågor om det de vill veta. Jag vill
inte föreläsa, de flesta människor är inte
vana att ta till sig kunskap genom for-
mella föreläsningar. Speciellt om man
är litet ångestfylld och blockerad är det
svårt att ta in informationen. 

Den tredje gången ägnas åt rund-
vandring på hemodialysavdelningen
och påsdialysenheten. Vid lunchen ef-
teråt deltar två dialyspatienter, en med
hemodialys och en med påsdialys. De
berättar om för- och nackdelar med re-
spektive behandling och varför de valt
just den formen.

– Man tror mycket mer på den som
går igenom det själv, än om jag som
doktor berättar hur det är.

Den andra och tredje träffen är myc-
ket tunga och dystra för patienterna:

– Det händer att patienterna ser
ganska så tagna ut. Det är först nu när de
ser dialysen som det blir verkligt för
dem. 

Mer glädjefyllt
– Men fjärde, och sista, träffen är

mer glädjefylld. Då är sjukgymnasten
med och berättar att visserligen blir den
fysiska arbetsförmågan sämre hos njur-
sjuka – men att det går att bibehålla en
normal arbetsförmåga och muskelstyr-
ka med träning. 

Det gäller att hitta den form som pas-
sar en själv, betonar Naomi Clyne.

– Vi erbjuder träning under sjuk-
gymnasts ledning så att de ska känna sig
trygga. Detta tycker patienterna om, det
känns bra att själv göra något åt sin si-
tuation.

Sista gången är också kuratorn med
och berättar om vad hon kan hjälpa till
med vid eventuellt bostadsbyte, bi-
dragsansökan etc.

– Dessutom kan hon ge litet kris- och
stödterapi.

Naomi Clyne understryker att det är
viktigt att olika människor informerar. 

– Om vi ökar kommunikationsytan
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är det större chans att patienten hittar
någon som hon eller han verkligen för-
står. 

Bättre följsamhet
Hittills har knappt 100 patienter del-

tagit i grupperna: bortåt 60 av dem har
börjat i dialys, 25 är kvar i predialyssta-
diet, fem har njurtransplanterats, fem
har avlidit (i hjärtsjukdom).

Resultaten är ännu preliminära. Den
vetenskapliga utvärderingen är inte
slutförd. Den presenteras i en doktors-
avhandling som vårdlärare, leg sjuk-
sköterska Birgitta Klang planerar att
lägga fram våren 1997; i ett forsknings-
projekt i samarbete med Centrum för
vårdvetenskap nord.

– Men preliminärt ser det ut som om
dessa patienter mår klart bättre på
många sätt jämfört med patienter som
får konventionell förberedelse inför
dialys. 

– En stor fördel är att vi hinner pla-
nera bättre för dialysen. Patienten vet
vilken dialysform hon eller han vill ha.
Vi kan i god tid lägga blodaccesser, fist-
lar eller graft, respektive peritonealdia-
lyskatetrar. Det nedbringar komplika-
tionsrisken och vi slipper brådstörtade
dialysstarter med temporära, och dyr-
bara, katetrar.

Dessutom är patienterna tveklöst

mer följsamma till den tuffa behand-
lingen: uppåt 20 tabletter dagligen för
att hålla salt- och mineralbalansen samt
motion och strikt kostregim.

Vanliga symtom som illamående,
klåda och diarré mildras av proteinredu-
cerad kost, det vet man. Och det tycks
som om dessa patienter följer kostföre-
skrifterna bättre. Kanske för att de eta-
blerat en bra kontakt med dietisten, sä-
ger Naomi Clyne.

Det förefaller också som om dessa
patienter är mer välnutrierade när de
kommer i dialys. Då blir kostföreskrif-
terna de omvända, från proteinreduce-
rat till proteinrikt. Dåligt nutritionssta-
tus är ett problem bland dialyspatienter
som har svårt att få i sig tillräckligt med
energi och protein.

Om proteinreducerad kost faktiskt
också bromsar uremiprogressen har va-
rit svårt att visa i studier. Men färska
(ännu opublicerade) data från en stor
multicenterstudie i USA tyder nu på att
bra kostföljsamhet dämpar förloppet,
berättar Naomi Clyne.

Ett mål med informationsträffarna
har varit att, om möjligt, hejda uremi-
progressen och skjuta fram dialysstar-
ten.

Bra blodtryckskontroll är den hittills
enda objektiva faktorn som klart brom-
sar försämringen.

Naomi Clyne tror att dialysstarten
kan fördröjas med månader till år hos de
patienter som gått i predialysinforma-
tionsgrupperna. 

– Patienterna remitteras till grupp-
verksamheten då njurfunktionen sjun-
kit till ungefär 15 procent av den norma-
la. Det kan sedan ta från några månader
till flera år innan de börjar i dialys. 

– Mitt intryck är att då patienter med
ganska snabb försämring av njurfunk-
tionen kommer in i det här systemet
med kostrestriktion, bättre salt–mine-
ralbalans, ökad motion etc så planar ur-
emiprogressen av, och de kan ha kvar en
glomerulär filtration kring 10 ml/minut
länge, en del under år.  

Krisen bearbetas, 
insikten kommer
Patienten har också bearbetat krisen

att stå öga mot öga med insikten att man
faktiskt måste ha dialys.

Kronisk njursvikt, och dialys, inne-
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Om patienterna bara får tid på sig att
dels acceptera det faktum att de måste
ha dialys, dels sätta sig in i de olika
dialysformerna – så vågar de välja
peritonealdialys som kräver mer av eget
engagemang och ansvar än hemodialys,
men som i gengäld ger större möjligheter
att själv styra sin tid och behandling.
Från sjukvårdsekonomisk synpunkt är
det en klar vinst, påsdialys är betydligt
billigare, säger Naomi Clyne.



bär ett mycket stort ingrepp i patientens
liv – ett fruktansvärt beroende och en
enorm bundenhet, poängterar Naomi
Clyne. 

– Patienten måste acceptera detta för
att leva vidare: leva med det, inte mot
det. Det är ingen mening att använda all
sin energi till att bekämpa det faktum att
man behöver dialys. Man behöver ener-
gin till att försöka leva så normalt som
möjligt. 

– Det är ett mål med våra informa-
tionsmöten: att patienten accepterar och
integrerar sjukdomen och behandlingen
i sitt liv. Det går att leva ett ganska nor-
malt liv. Men det är lång väg dit, och det
är en jobbig väg. 

Patienten måste själv ta ansvar för
sin behandling.

– När pusselbitarna väl faller på
plats, när man kommit igång och känner
hur bra man mår, då kan man börja fri-
göra energi för att leva.

Ekonomisk besparing!
Ett klart mätbart resultat – av hård-

valutakaraktär – är valet av dialysform:
40 procent av projektets patienter har
valt påsdialys, dvs peritonealdialys –
mot ungefär 25 procent av samtliga
dialyspatienter vid Karolinska sjukhu-
set. 

Från sjukvårdsekonomisk synpunkt
är detta en klar vinst: påsdialys är betyd-
ligt billigare än hemodialys.

– Om patienterna får tid på sig att
dels acceptera att de har njursvikt, dels
sätta sig in i de olika behandlingsfor-
merna, så vågar de välja en behandling
som kräver mer eget engagemang och
ansvar, men som i gengäld ger större
möjligheter att styra sin tid och behand-
ling. 

– Den som i stället får ett snabbt be-
sked om dialys tenderar att överlämna
sig till sjukvården: »Det här är för svårt
att klara av.»

Problemet med påsdialys är dock att
den inte alltid räcker till. En storvuxen
person med mycket muskelmassa, och
liten restfunktion, behöver »tvättas»
mer. En del patienter måste därför efter
en tid komplettera med, eller helt gå
över till, hemodialys som är effektivare
per tidsenhet.

Hårda argument
Det är viktigt att försvara denna in-

formationsverksamhet också med eko-
nomiska argument. Också njursjukvår-
den riskerar nedskärningar. 

– Än så länge får alla dialys som be-
höver det. Men patienterna måste också
få ha kvar friheten att välja behand-
lingsform. Inte nog med att man har en
livshotande sjukdom, man måste orka
med behandlingen. 

– Faran är att politikerna vill skära
ner, framför allt då kanske på hemodia-
lysfronten, och det är oacceptabelt i ett
samhälle som Sverige. Vi har ännu inte
behövt tvinga någon till en behandling
de motsatt sig. Jag personligen skulle ha
väldigt svårt att tvinga någon.

Det finns ingen diskussion om att in-
föra åldersgränser. 

– Det fanns när jag började med dia-
lyser i början av 1980-talet. Jag var som
ung underläkare med om att starta den
första patienten över 65 år i dialys. Jag
bönade och bad för honom, jag tyckte
det var hemskt att han inte skulle få. Så
fick han, och han levde sedan i många år
lycklig med sin fru. 

Skräddarsydda grupper
Så – resultaten tycks goda, grupper-

na fortsätter, och i framtiden ska de bli
ännu bättre, skräddarsydda efter patien-
ternas önskemål:

– De här fem årens verksamhet
byggde på vår idé om vad vi trodde att
patienterna behövde och ville ha. Nu
tänker vi utnyttja våra resultat för att se
om våra idéer stämmer överens med pa-
tienternas. Vi ska göra djupintervjuer
med patienterna om vad de vill ha.

– Sedan ska vi försöka skapa grup-
per som är mer inriktade på det. Men vi
vill inte ha »njurskola». Det är inte frå-
ga om att gå i skola, utan om att man
som vuxen människa inhämtar infor-
mation om sin sjukdom, för att få kon-
troll över sin vardag. Vi vill se oss som
rådgivare, specialister, inte som lärare
eller mästare.

Predialysinformationsgrupperna vid
Karolinska sjukhuset var bland de förs-
ta som startade i landet, och hittills de
enda som vetenskapligt utvärderas om
hur informationen påverkar patienter-
nas välbefinnande. 

– Jag tror överlag att nefrologer och
njurmedicinska sjuksköterskor känner
behov av att patienterna får kunskap om
sjukdomen och behandlingen. Den är så
komplicerad, vi kan inte sköta den om
inte patienten tar sin del.

Birgit Wilhelmson
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Personalen på dialysavdelningen har
krävt att informationsgrupperna ska få
vara kvar. Patienterna mår så mycket
bättre: de är lugnare, mindre ångestfyllda
och betydligt bättre förberedda än övriga
patienter, berättar Naomi Clyne.



Dialysavdelningen vid Lö-
wenströmska sjukhuset funge-
rar enligt en ny vårdorganisa-
tionsmodell: varje patient har
sin egen omvårdnadsansvariga
sjuksköterska, rondsystemet är
nytt, miljön vacker… En utvär-
dering av hur vårdmodellen står
sig jämfört med en mer traditio-
nell har nyligen startat.

Avdelningen har skapats av Naomi
Clyne som efter 15 år inom njursjukvår-
den i januari 1994 startade dialysavdel-
ningen från »scratch»; tidigare fanns
här en BB–gyn-avdelning.

Idag är 27 patienter inskrivna på av-
delningens tio platser. 

Nytt rondsystem och omvårdnads-
ansvariga sjuksköterskor är ett par
hörnstenar i vårdmodellen. En vacker,
harmonisk miljö – som inte utestänger
eller förminskar någon – är en annan
viktig ingrediens.

Sjuksköterskor med ansvar
Endast legitimerade sjuksköterskor

arbetar inom patientvården; varje pa-
tient har sin »egen» sjuksköterska. 

Sjuksköterskorna har ansvaret för att
ordinationerna utförs och för sin pa-
tients omvårdnad. Sjuksköterskan är en
viktig länk mellan patienten och läka-
ren. 

Det nya rondsystemet handlar ytterst
om att se patienten som en likvärdig
samtalspartner, personalen som rådgi-
vare. Men Naomi Clyne har också in-
trycket att patienterna blivit mer följ-
samma till behandlingen.

Den stora ronden »går» en gång i
månaden. Då sitter läkaren, den ansva-
riga sjuksköterskan och patienten i ett
litet konferensrum och diskuterar, före
den dagens dialys. Patienten får i förväg
bestämma hur lång tid hon vill ha: 15 el-
ler 30 minuter. 

– Patienten har fått en lista på de sa-
ker vi brukar gå igenom, så hon kan för-
bereda med frågor. Så diskuterar vi
provsvar, behandling, eventuella pro-
blem. Sedan undersöker vi patienten. 

– Patienterna får då rå om doktorn,
många får ju annars aldrig nog. Och
som läkare känner man att man aldrig
räcker till, det är frustrerande.

En »pakt» utan frustration
– Vi har dessutom rond en gång i

veckan, då går vi runt. Men vi sätter oss
hos patienterna.

– Det är vidrigt att stå över en person
som ligger, och som är bunden till en
dialysmaskin. Vissa patienter har svårt
att koncentrera sig när de är i dialys, ef-
tersom de blir litet hypoxiska. Då ska
jag stå där och tala om en massa saker
som alla andra kan höra. Och så förvän-
tar jag mig att patienten ska göra som
jag säger. Det är fantastiskt att några
lyckas med det! 

Ronden är samma tid varje vecka,
patienten vet när doktorn kommer. 

– Det gör att jag slipper alla de här
småsakerna där patienten kallar för att
känna sig omhändertagen. I stället har
vi en »pakt»: »Jag lovar att ställa upp för
dig den här tiden, och då får du allt från
mig, men sedan är det bara akuta saker
som gör att jag tittar till dig.» 

– Det fungerar perfekt, alla respekte-
rar det i stort sett helt ut. 

Som ett led i patientutbildningen
ordnas också temakvällar om t ex dia-
lyseffektivitet, kost, motion en gång per
termin.

Självklart samarbete
– För sjuksköterskorna är vårdmo-

dellen kontinuerligt kompetenshöjan-
de. De är inte vana att arbeta så nära lä-
kare som de gör här, vi fungerar som
stöd och diskussionspartner. 

Samarbetet, även det vetenskapliga,
med sjuksköterskorna är självklart.

– Omvårdnad berör hela vårdtea-
met, vi läkare måste befrämja omvård-
nadsforskningen. Avdelningens chef-
sjuksköterska, Inga-Märta Pettersen,
utvärderar nu effekterna av vår vårdmo-
dell på patienternas följsamhet och väl-
mående, i ett projekt som nyligen star-
tat i samarbete med Centrum för vård-
vetenskap nord.

Hälso- och sjukvårdsnämnden
(HSN) har bidragit med ekonomiskt
stöd för utvärderingen. 

Här har avdelningen också samarbe-
te med dialysavdelningen på Mälar-
sjukhuset i Eskilstuna och överläkare
Knut-Christian Gröntoft och avdel-
ningsföreståndare Ingegerd Åkerstedt
där.

– Eskilstunas dialysavdelning är en
etablerad avdelning med ungefär lika
många patienter som vi har. Den är ny-
renoverad, välfungerande och med en
genomtänkt traditionell organisation.
Den är vår »systeravdelning» för jämfö-
relse av de olika vårdorganisationsmo-
dellerna. 

Birgit Wilhelmson
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Dialysavdelning med annorlunda grepp 
– ”egna sjuksköterskor” och ny rond

Det nya rondsystemet handlar ytterst
om att se patienten som en likvärdig
samtalspartner, personalen som
rådgivare. Men det tycks också som om
patienterna blivit mer följsamma till
behandlingen, berättar Naomi Clyne.


