
Protokoll för SHD/HHD-möte  8-9/4-14 

Närvarande: Linda Afsenius, Monica Edström, Agneta Henriksson) 

 

Mötet hölls bägge dagarna på Sjuksköterskornas hus i Stockholm. Tisdagens möte startade 

efter lunch med planering och förberedelser inför det stora mötet som skulle hållas dagen 

därpå. 

Under onsdagen hölls då ett nationellt möte för sjuksköterskor som jobbar med SHD/HHD 

patienter. Intresset för mötet visade sig vara stort, vilket var jätteroligt. Vi var över 50 

personer från landets Dialyskliniker som deltog. Temat för dagen var, 

Självhemodialyspatienten, kriterier och definition. 

Vi inledde med en kort presentation av arbetsgruppen, vilka vi är och om det arbete vi hittills 

jobbat med.  

Under förmiddagen togs begreppet Egenvård upp. Monica presenterade Socialstyrelsens 

definition av egenvård, vilket föranledde till mycket intressanta diskussioner. Vidare 

diskuterade vi vikten av noggrann dokumentation och hur vi gör gällande uppföljning av våra 

tränade patienter. 

Innan lunch så presenterade Britt-Marie Bank, Linda Afsenius mfl  resultatet av frågorna från  

workshoppen som hölls under vårmötet gällande SHD patienter och som då besvarades med 

mentometerknapp. 

 

Eftermiddagen startade med att Nordic Medcoms representant Robert Agerskog visade och 

informerade oss om Nxstagemaskinen. Det var även Robert som såg till att vi fick förtäring 

under dagen. Vilket var uppskattat. 

 

Resterande del av eftermiddagen ägnades åt gruppdiskussioner kring kriterierna HHD, SHD 

och främst då limited care. Alla dialyspatienter i Sverige registreras i Svenskt njurregister 

(SNR). Där registreras PD, HD, HHD och limited care. Vad är då limited care? Vi har sett att 

det ser olika ut i landet hur man registrerar limited care. Vi har olika kriterier för vad en 

självdialyspatient är, allt från att man är lite delaktig till fullt ansvar. 

Syftet med att ta fram tydligare kriterier är för att det ska bli en rättvis registrering. 

Arbetsgruppen kommer att skicka in följande förslag/önskemål på kriterier för HHD, SHD 

patienter till SNSF styrelsen som får ta förslagen vidare till SNR. 



Hemhemodialys: en patient som tar ansvar, förstår och sköter hela sin dialysbehandling helt 

själv i hemmet. 

Självhemodialys: en patient som tar ansvar, förstår och sköter hela sin behandling själv på 

bemannad enhet. 

Självhemodialys med visst ansvar (limited care): en patient som har visst ansvar, förstår och 

sköter vissa delar av sin dialysbehandling med stöd av sjuksköterska. I denna grupp ingår de 

patienter som tränar för hemodialys. 

 

Innan dagen avslutades så fick vi 4 nya medlemmar till arbetsgruppen, Ulrica Thorstensson, 

Charlotte Sundström, Jessica O Jonasson samt Petra Ahlbom.  

 

 

 

Vid tangentbordet 

Agne4ta Henriksson 
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