
Protokoll från arbetsgruppen för HHD 2012-02-01 , plats Danderyds sjukhus. 
 
Närvarande: Monica Edström, Susanne Junered , Linda Afsenius, Anki Ryman, Agneta Henriksson, Christina 
Börjesson 
 
 

Kort presentation av oss i arbetsgruppen för Christina, som är representant från Snsf:s styrelse och vår 
kontakt person. Christina presenterar sig för oss. 
 
1.  

• Vi går igenom föregående mötesprotokoll. Vi kan nu konstatera att Snsf:s hemsida åter 
fungerar, Frida Fondelius är den person som man kontaktar för att få in information på 
hemsidan. 

• Reviderade dokument finns nu på hemsidan. 
• Filmen som Linda skulle ta med sig om patienten som byggde sin egen HHD-maskin, var inte 

på ”plats”, hon tar med den till nästa träff. 
• Möjligheten att äska pengar för en längre resa bordläggs tillsvidare. 
• Skattningsmallen gällande egenvård/delaktighet som vi provat på enheterna för att utvärdera 

tycker vi alla var svår att använda. 
 

2. Vi fortsätter punkten om hur ska man skatta självdialys? Vi är överrens om att det helt klart skattas 
olika på klinikerna i landet. Från att vara” lite delaktig” i sin behandling till att ha eget 
behandlingsansvar, kan vara mått i bedömning av Självdialyspatient. Hur skattas det i SNRs 
register? 
Linda kollar upp hur det graderas i SNR med Anna-Lena Blom. Viktigt att det graderas lika om 
man ska föra statistik på SHD patienter. 
 

3. Incidentrapportering: Monica visar oss sin ”egen uppfinning”. Hon har satt en diacarematta runt en 
plastplatta, den fäster man på pelaren nedanför filtret. Diacaremattan är kopplad till larmet och vid 
ev läckage från filtret får man larm. Patienten kan då ha en matta för fistelarmen och en matta till 
plastplattan under filtret. Det finns 2 uttag för larm på diacaremodulen.  
 
Vi diskuterar om hur viktigt det är med dokumentation av given information/undervisning. Även 
vikten av dokumentation om patienten inte följer givna direktiv eller överenskommelser. Vidare 
pratar vi om att det kan vara svårt att fatta besluta om/när det är dags att avsluta en HHD och återgå 
till dialys på sjukhuset. 
 
Monica berättar att på Danderyd har dom haft utbildningstillfälle för anhöriga till HHD patienter 
gällande ” Vad kan jag göra som anhörig vid ev tillbud. Linda berättar att dom i Mölndal skickar 
med en lista hem där det står vad man som anhörig kan göra vid ev tillbud.  
 

4. Vi kommer fram till att risker och åtgärder ska vara en punkt att ha med på checklistan vid 
patientutbildning. Monica och Susanne tar på sig att se över det och komma med förslag hur det 
kan se ut.  
Vi har tittat i en rapport som 2 teknikerstudenter gjorde som examensarbete på KS gällande risker 
vid HHD. Lägger ut den på hemsidan så den som är intresserad kan läsa. 

 
5. Vi skulle önska att det ur kvalitetssäkerhets synpunkt, samt från ett pedagogiskt perspektiv fanns 

trubbiga nålar som hade röd och blå klämma. Anki tar på sig att kolla upp möjligheten med 
nålföretagen. 

         
6. Vi pratar om hur vi gör på våra kliniker för att ge patienter ”kredd” för att de tar ansvar för sin 

behandling. Det ser väldigt olika ut på klinikerna gällande vilka möjligheter man har att låta 
patienterna ”önska” sina tider. På många ställen där man självtränar patienterna är det trångt med 
platser. Vilket innebär att du som självdialyspatient kan ha din plats bredvid en patient som får all 
hjälp. Om du dessutom inte kan påverka dina tider särskilt mycket eller måste ta en mindre 
attraktiv tid, just för du är ”duktig” som sköter allt själv. Då kan det vara svårt att upprätthålla 
motivationen för patienterna. 

 



7. Agneta visar upp behandlingsprotokollet som är utarbetat efter enkätundersökningen som gjordes 
2010. Umeå har börjat använda detta protokoll och är nöjda med det. Kommer att läggas ut på 
hemsidan tillsammans med en kontrollista. 

 
8. Frågan om vi skulle ordna ett större möte liknande det som hölls hösten 2009 bordlägger vi 

tillsvidare. Christina tror att Baxter kan ha någon form av utbildningsdag/möte på gång hösten 
2012. Hon tar på sig att kolla upp med Baxter om det är ett rykte eller det är något som planeras. 
Om så är fallet så kanske vi kan få möjlighet att presentera oss och ev värva någon fler person till 
HHD-gruppen. 
 

9. Nästa möte planeras till den 6 februari 2013 i Stockholm. Agneta och Anki står för agenda och 
sammankallning. Vi är överrens om att för närvarande räcker det med 1st träff/år. 

 
Tillägg: Efter protokollet skrevs så framkom att Baxter kommer att hålla ett forum för Hem behandling 
den 11/10-12. Så nästa HHD- möte planeras till det datumet. 

 
 
 
 
 
 
           Vid tangentbordet 
  
 Agneta Henriksson  
 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
  


