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Dagen inleds med att Marianne och Eva-Lena hälsar alla välkomna. Tackar sponsorer Jessica 
ifrån Baxter och Per-Ola ifrån Genzyme, samt njurklinikerna i Lund och Malmö .  
 
Inga Persson, njursviktskoordinator Ängelholm, inleder dagen med att informera om 
standardvårdplaner. Inga har arbetat med dokumentationsutveckling. Vidare skrev Inga sin 
kandidatuppsats om ” Möjligheter och hinder för sjuksköterskan att föra ut evidens”. Inga 
menar att standardvårdplaner ger en god och lika kvalitet för patienterna. Inga berättar att 
kvaliteten varierar, många har checklistor. Socialstyrelsen gjorde en undersökning 2006 vilka 
checklistor som finns. De fick in 82 st, 34 av dessa var godkända.  
 
En stor och omfattande del i standardvårdplananen är kvalitetsöversikten. Denna skall 
revideras och uppdateras 1gr per år.  
 
Inga och hennes kollega arbetar efter en  standardvårdplan för den njursviktiga patienten. De 
skriver in KVÅ koder i Omvårdnadsplanen i Melior. Möjligheten med standardvårdplanen är 
att patienten får samma kvalitet oavsett vilken ssk de träffar. Hinder är 
sjuksköterskeorganisationen, bristen på tillgång till datorer och tid. 
 
Vi diskuterade hur vi skulle kunna skapa en gemensam standardvårdplan. Inga vill att 
detta förs vidare upp till styrgruppen för oss koordinatorer i SNSF. Jag (Petra 
Hjelmstedt) för detta vidare och tar upp frågan vid nästa möte. Vi är alla medvetna om 
att detta kräver kunskap, tid och engagemang. Karin Edlund nämns naturligtvis i detta 
sammanhang.  
 
 
Nästa föreläsning handlade om ” Stresshantering vid kronisk sjukdom” av psykolog Malin 
Bäckström ifrån Hälsoenheten SUS Lund. Malin arbetar med MI och mindfullness. Mycket 
givande och intressant föreläsning som kan sammanfattas med att det är ”ett avancerat arbete 
att hjälpa människor ändra sina levnadsvanor”. 
 
Lunch  
 
Eftermiddagen inleddes med föreläsning av Elisabeth Mattsson som arbetar som 
accesskoordinator, SUS, Lund.   
 
Efter paus var det dags för Inga Persson igen som berättade om deras grupputbildning för 
patienter med GFR > 30 ml/min. Med de nya riktlinjerna väntas en ökad tillströmning av 
patienter. Inga och hennes kollega skapade en gruppundervisning tillsammans med 
sjukgymnast. Man inledde med att kontakta diabetes ssk som har lång erfarenhet av 
undervisning. Denna undervisning hölls en dag med mycket luft mellan föreläsningarna. 
Medverkade gjorde dietist, kurator, sjukgymnast. 



 
 
Efter detta berättar vi alla om våra erfarenheter av olika modeller på patientundervisning och 
Inga får många frågor.   
 
Sen är det tid för våra sponsorer, P-O informerar om Renvela och de nya indikationerna och 
att det är av betydelse att behandla hyperkalcemi tidigt. 
 
Jessica informerar om de nya förpackningarna för APD. Undrar i övrigt vad vi vill veta? 
Jessica vill att vi funderar på detta. Vidare berättar Jessica om det nya ”Care for Home” 
programmet som innebär att man kan spara sina data. Vi kommer att få en egen inloggning till 
detta. Kommer inom kort! 
 

Nästa möte 2012-04-17 i Ystad hos Carolina. 
 
 


