
Protokoll från arbetsgruppen för SHD/HHD, Stockholm 2013-11-13 

 

Närvarande: Agneta Henriksson, Anki Ryman, Linda Afsenius, Monica Edström, Susanne 

Junered, Dan Enell. 

 

 

1. Linda sammanfattar workshoppen som hölls på vårmötet där man 

diskuterade kring vad/hur definieras en SHD= självhemodialyspatient.  

Vi tittar igenom bildspelet på frågor och resultat som mötesdeltagarna fick 

svara på.  

2. Vår nya kontaktperson från Snsf styrelsen Dan Enell presenterar sig. 

3.  Förmiddagen ägnas åt att gruppen diskuterar kriterier kring definitionen 

av vad en SHD patient är. Behöver vi definitioner? Vi är överrens om att 

det behövs, både för registrering av statistik i SNR och för att visa på 

vilka patientkategorier vi har på enheterna. Vi kommer fram till dessa 

definitioner. En HHD- patient är en patien som sköter sig själv i hemmet. 

En SHD- patient är en patient som är helt självgående på en 

Självdialysenhet/klinik. Vidare fortsatte diskussionen om hur vi ska 

benämna de patienter som finns på en självdialysenhet som är väldigt 

självständiga men emellanåt behöver en del assistans. De kan vara att 

patienten inte sätter sina nålar, eller annat som gör att de inte är helt 

självgående. Som vi förstått då vi diskuterat detta och av workshoppen på 

vårmötet kallas även den här kategorin av patienter för SHD patienter på 

de flesta enheter. Kan vi komma på en annan benämning? Detta jobbar vi 

vidare med, arbetsnamn tv är Patient i självdialysträning. 

4. Hur ska våra träffar se ut framöver. Resandet till Sthlm tar ganska lång tid 

innan alla är på plats och man kommer igång. Förslag på om vi skulle 

prova 1 gång/år att lägga lunch till lunch möte. Lägger in det som förslag i 



Verksamhetsplaneringen för 2014. Vi kommer även att kolla upp om det 

går att ha videokonferensmöte mellan våra sjukhus. 

5.  Linda skriver Verksamhetsplaneringen för 2014. Agneta skriver 

Verksamhetsberättelse för 2013. 

6. Vi skulle vilja åka på studiebesök till Helsingfors för att se hur deras 

upplägg är gällande HHD/SHD patienter. Under den resan skulle vi kunna 

ha både möte och studiebesök vid samma tillfälle. Monica kollar upp 

kostnader angående en sådan resa. 

7. Slutligen så planerade vi för en större SHD/HHD-träff för kliniker som 

har SHD/HHD patienter. Dels för att presentera Snsfs arbetsgrupp för 

SHD/HHD vad vi gör, har gjort. Samt presentera definitioner och kriterier 

av dessa patienter. Nordic Medcom har tidigare sagt att de skulle kunna 

vara med och sponsra dagen. Vi planerar för att mötet ska hållas 26/3 på 

Sjuksköterskornas hus i Stockholm. Linda kollar upp med Robert på 

Nordic medcom om datumet passar. Agneta skriver ihop inbjudan som 

sen skickas ut till kliniker i landet. 

 

Vid pennan 

Agneta 

 

 

 

 


