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Sammanfattning 
Hemodialyspatienter spenderar mycket tid på sjukhus för att genomgå dialysbehandlingar. 
Därför efterfrågar patienter tillgång till elektrisk icke medicinteknisk utrustning såsom bärbara 
datorer, mobiltelefoner, TV-apparater, DVD-spelare och portabla musikspelare. Då vissa av 
dessa sorters utrustningar inte kan drivas med batteri alternativt har begränsad batteritid har 
frågan kommit upp på Danderyds sjukhus om dessa ska få nätanslutas och vad det i så fall finns 
för risker med detta. En undersökning av de risker som finns med patienters användande av 
elektrisk utrustning under hemodialysbehandlingar genomfördes därför på uppdrag av 
Danderyds sjukhus. 
 
Undersökningen har involverat intervjuer, litteraturstudier och en enkätundersökning. 
Läckströmsmätningar har även utförts på bärbara datorer och sjukhusbritsar för att se hur höga 
läckströmmar dessa kan leverera.  
 
Då det finns en risk att farliga patientläckströmmar uppstår vid användandet av nätansluten 
elektrisk icke medicinteknisk utrustning ska detta undvikas, särskilt ska stor försiktighet vidtas 
om dialyspatienten har en central dialyskateter. Hemodialyspatienter som använder 
icke-medicinsk elektrisk utrustning under behandling bör därför endast driva denna med batteri. 
 
 
Nyckelord: Hemodialys, läckströmmar, risker, patientsäkerhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Abstract 
 
Hemodialysis patients spend a considerable amount of time at hospital getting dialysis treatment. 
Patients therefore request access to electrical non-medical equipment as portable computers, 
mobile phones, TVs, DVD players and portable music players. As some of these kinds of 
equipment cannot be battery driven or have limited battery life the question have been raised 
whether mains supply connection of these should be allowed or not, and if they should what risks 
are involved. A study of risks involved with patients’ use of electrical equipment during 
hemodialysis treatment is therefore accomplished at the request of Danderyds sjukhus 
(Danderyds hospital). 

The study has involved interviews, literature reviews and a survey. Leakage current 
measurements have also been performed on portable computers and hospital gurneys. 

As there is a risk harmful patient leakage currents can occur when electrical non-medical 
equipment is connected to mains this should be avoided as far as possible, particularly if the 
patient got a central venous catheter. Hemodialysis patients should therefore only use battery 
driven non-medical electrical equipment during treatment.  
 
 
Keywords: Hemodialysis, leakage current, risks, patient safety 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

En dialyspatient genomgår vanligtvis tre till fem dialysbehandlingar per vecka, där varje 
behandling tar fyra till fem timmar. Detta bidrar till att dialyspatienter måste spendera mycket 
tid på sjukhusets dialysavdelning och vill därför ha tillgång till teknisk utrustning för arbete och 
underhållning. Exempel på denna tekniska utrustning är mobiltelefoner, bärbara datorer (med 
eller utan internetuppkoppling; läs- och surfplattor inkluderade), portabla musikspelare, 
DVD-spelare och TV-apparater (framöver används samlingsnamnet “vardagsteknik” för 
dessa). Den här sortens apparatur är idag tillåten för användning av dialyspatienterna på 
Danderyds sjukhus (DS) dialysavdelning i viss utsträckning men ingen större undersökning har 
gjorts kring elsäkerhetsriskerna med detta. Framförallt finns det en säkerhetsrisk för de 
patienter som har en central dialyskateter (CDK1) då eventuella läckströmmar2 som leds in i 
detta område kan orsaka stora skador. [1]. 
 
Tidigare material inom området rekommenderar en restriktiv hållning till patienters 
användande av vardagsteknik vid dialysbehandlingar [2-7]. DS nuvarande regler är också 
restriktiva; vardagsteknik i patientens närområde får inte vara nätansluten. Då dialyspatienter 
efterfrågar möjlighet att använda vardagsteknik finns ett behov av en utredning kring vilka 
riktlinjer och säkerhetsregler som bör gälla. [1]. 
 
I dagsläget finns det inte någon välfungerande metod för den berörda personalen att ta del av de 
elsäkerhetsregler som finns på DS dialysavdelning vilket kan leda till att dessa i praktiken inte 
efterlevs. Det finns ett tillfälle per år på DS då nya sjuksköterskor kan genomgå 
elsäkerhetsutbildning, dock en mer övergripande sådan som inte är fokuserad på 
läckströmsrisker. Dels innebär detta att om någon sjuksköterska missar tillfället då kursen går 
så måste vederbörande invänta utbildningstillfället nästa år, dels att viktiga kunskaper inom 
området läckströmmar inte förmedlas. Eftersom dessa kunskaper är viktiga för 
patientsäkerheten efterfrågas ett utbildningskoncept på DS interna datornätverk. [1]. 

1.2 Målformulering 

Projektets huvudmål är: 
 
Att skapa större säkerhet för patienter som genomgår hemodialysbehandling på DS.  
 
Detta uppnås genom uppfyllandet av delmål, vilka är: 
 
Att ta fram förslag till tydliga riktlinjer för vilken typ av vardagsteknik patienterna bör tillåtas 
använda under hemodialys samt utreda vilka säkerhetsregler som bör gälla angående detta vid 
hemodialysmottagningarna på DS.  
 
Att hos personal och patienter på hemodialysmottagningarna på DS öka kunskapen kring 
läckströmsrisker i samband med hemodialyspatienters användande av vardagsteknik.  
 

                                                 
1 Se bilaga 1. 
2 Se bilaga 2. 
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1.3 Avgränsningar 

Detta projekt inriktas endast mot patienters användande av vardagsteknik i samband med dialys 
samt läckströmsriskerna denna apparatur kan öka eller ge upphov till. Anledningen till att en 
avgränsning har gjorts till riskerna med läckströmmar är att det redan finns mycket forskning 
inom andra riskområden vid dialys [1]. Undersökningen begränsas även till de 
behandlingstyper som kan utföras med hjälp av hemodialysapparatur, vilka är de vanligaste 
dialysbehandlingstyperna [8]. 

1.4 Lösningsmetoder 

För att nå de uppsatta målen har ett flertal lösningsmetoder använts. Ett utbildningskoncept har 
utarbetats för att bidra till en ökad kunskapsnivå hos berörd personal och patienter på 
hemodialysmottagningarna på DS. För att ta fram material till detta utbildningskoncept samt 
för att uppfylla resterande mål har information tagits fram med hjälp av litteratursökning, 
intervjuer, en enkätundersökning och egna läckströmsmätningar. 
 
Litteratursökningen har till störst del bestått av sökande i kända vetenskapliga 
referensdatabaser såsom Pubmed och Web of Science samt sökningar i databasen Reidar3. 
Detta resulterade i ett flertal relevanta artiklar och rapporter. Artiklarna som funnits via Pubmed 
och Web of Science har blivit publicerade i vetenskapliga tidskrifter och antas därmed ha blivit 
kritiskt granskade innan publicering vilket ökar tillförlitligheten hos dem. Då de ovan nämnda 
databaserna är stora kan man inte med säkerhet säga att allt för ämnet relevant material i dessa 
har funnits. Förutom litteratursökning på Internet har sökning även gjorts på bibliotek. 
 
I samband med detta projekt har intervjuer gjorts med flertalet personer som på något sätt är 
knutna till dialysavdelningar vid olika sjukhus i Sverige. Frågorna som ställts har till störst del 
varit faktainriktade så att personliga reflektioner inte varit nödvändiga. I fallen där subjektiva 
svar har krävts har detta tagits i särskilt beaktande då material från dessa intervjuer analyserats. 
En annan problematik som framträtt då intervjuer gjorts per e-post är svårigheten att styra den 
intervjuade om denne missuppfattat en fråga och därmed svarar irrelevant. Anledningen till att 
intervjuer ändå genomfördes per e-post var att många av de intervjuade föredrog denna 
intervjumetod. En fördel med intervjuer per e-post är den smidiga dokumentationen och att den 
intervjuade själv har formulerat svaren i text. Vidare har de intervjuade personernas 
professionella position tagits i beaktande då exempelvis en sjuksköterska och medicinteknisk 
ingenjör kan ha olika synsätt på samma frågor.  
 
En enkätundersökning har utförts bland sjuksköterskorna på mottagningen Hemodialys DS för 
att få en bild av hur vanligt förekommande olyckor och tillbud är på mottagningen samt hur väl 
utbildade nämnda sjuksköterskorna känner sig inom området elsäkerhet i samband med 
patienters användande av vardagsteknik vid dialys. Resultatet av denna undersökning blev inte 
helt tillfredsställande då ett antal svar var irrelevanta för projektet. Detta kan till stor del bero på 
utformningen av vissa frågor vilket lett till att de svarande missförstått målet med dessa. 
 
Ett flertal mätningar av läckströmmar från bärbara datorer och sjukhusbritsar gjordes i 
samarbete med personal från Medicinsktekniska avdelningen (MTA) på DS. Dessa mätningar 
gjordes med sjukhusets egen elsäkerhetstestutrustning vilken får anses vara mycket lämplig då 
den i vanliga fall används för liknande läckströmsmätningar av medicinteknisk utrustning. 

                                                 
3 ”Rikstäckande elektronisk informationsdatabas för avvikelser rörande medicintekniska produkter”. 
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Dessutom är personalen på MTA utbildade och arbetar inom området vilket bidrar till att 
tillförlitligheten hos dessa mätningar är stor. 
 
En del av utbildningskonceptet är en utbildning för personalen på hemodialysmottagningarna 
vilken utvecklades på DS kommunikationsplattform Ping Pong. Valet av plattform berodde till 
stor del på att denna redan används av DS i liknande syften och därmed är den berörda 
personalen bekant med miljön. Ping Pong innehåller dessutom bra verktyg när det gäller 
uppföljning och statistik vilket underlättar bevakning och utvärdering av utbildningen. Andra 
fördelar är användarvänligheten och lättillgängligheten för såväl skaparna som deltagarna av 
kursen. Kursen kan nås på alla platser där Internet är tillgängligt. 
 
Den andra delen av utbildningskonceptet är en folder som ska finnas tillgänglig för patienter på 
hemodialysmottagningarna på DS. Meningen är att foldern ska höja kunskapsnivån hos 
dialyspatienter så att de ska ha en viss förståelse varför reglerna och riktlinjerna kring 
användandet av vardagsteknik vid dialysbehandlingar ser ut som de gör. Denna förståelse leder 
förhoppningsvis till en ökad trygghet och patientsäkerhet. 
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2. Nulägesbeskrivning 
DS är norra Stockholms akutsjukhus med specialistvård inriktad på internmedicin, kardiologi, 
ortopedi, obstetrik och gynekologi, kirurgi samt urologi. Enligt bokslut 2010 hade DS 
fyrahundratrettiofem vårdplatser och etthundraen tekniska vårdplatser4 vilka är uppdelade på 
fyrtionio avdelningar. En av dessa avdelningar är Njurmedicinska kliniken där patienter med 
njursjukdomar behandlas. Dessa sjukdomar kan vara allt ifrån lätt njurpåverkan till sådana 
sjukdomar som tvingar patienten att genomgå dialysbehandlingar eller njurtransplantation. 
Njurmedicinska kliniken är i sin tur uppdelad på en specialistavdelning och fyra mottagningar, 
Hemodialys DS, Hemodialys Löwenströmska, Peritonealdialys och Njurmedicinska 
mottagningen. Av dessa fyra mottagningar är det tre som är hemodialysmottagningar som 
tillsammans består av totalt femtiotvå dialysplatser fördelade på etthundratrettio patienter. 
Detta projekt har haft mottagningen Hemodialys DS som utgångspunkt vilket är mottagningen 
med flest dialysplatser av hemodialysmottagningarna på DS. [1, 9-11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Bäddplats med särskilda resurser, t ex intensivvårdsplats, som inskriven patient tillfälligt kan disponera. 
 

5 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
 



3. Genomförande 
3.1 Faktainsamling 

3.1.1 Litteraturstudie 

I inledningsfasen av projektet var det viktigt att få en tydlig bild av vad som finns skrivet kring 
elsäkerhetsrisker i samband med hemodialysbehandlingar för att få en bra bas för vidare 
tankegångar. Därför gjordes litteratursökningar i referensdatabaserna Pubmed och Web of 
Science. Informationssökning skedde sedan fortlöpande under hela projektet för att komplettera 
vissa moment. 

3.1.2 Enkätundersökning 

En enkätundersökning har genomförts bland de fyrtiofyra anställda sjuksköterskorna på 
mottagningen Hemodialys DS [1]. Svar erhölls från tjugotvå. Enkätundersökningen 
genomfördes av två skäl. Det ena var att få en överblick av hur vanligt förekommande olyckor 
och tillbud är i samband med patienters användande av vardagsteknik vid dialys. Resultatet från 
denna undersökning kompletterades med informationen inom samma ämnesområde som 
samlats in med hjälp av intervjuer från andra sjukhus samt databasen Reidar. Den andra 
anledningen till att enkätundersökningen genomfördes var att skapa en uppfattning om vad som 
skulle vara viktigt innehåll i utbildningskonceptet. Därför ställdes frågor gällande personalens 
egen uppfattning om DS hemodialysmottagningars befintliga utbildning inom elsäkerhet och 
personalens egen kunskapsnivå inom området.5 

3.1.3 Läckströmsmätningar 

Läckströmsmätningar genomfördes med elsäkerhetstestutrustning och under assistans från 
personal på MTA vid DS.6 Mätningar gjordes på ett flertal bärbara datorer av varierande åldrar 
för att undersöka hur höga läckströmmar dessa kan ge upphov till samt för att få ett underlag för 
vidare diskussion angående användandet av bärbara datorer vid dialys. Anledningen till att 
mätningarna utfördes på bärbara datorer var att de övriga utrustningarna under benämningen 
vardagsteknik antingen enbart drivs med batteri alternativt är placerade utanför patientens 
närområde. Det innebär i båda fallen att läckströmsrisker kan uteslutas [1, 12, 15].  

Även om mätningarna inte kan klassas som vetenskapliga, på grund av för litet statistiskt 
underlag, kan de ligga till grund för vidare tankegångar. Mätningarna kan även användas som 
underlag för en diskussion angående eventuella skillnader i läckströmsnivåer mellan datorer 
som är certifierade enligt IEC 60601-17 och sådana som inte är det.  
 
Mätningar av läckströmmar utfördes även på sjukhusbritsar vilka alltid är i dialyspatienternas 
närhet under behandling. Dessa genomgår inte regelbundna elsäkerhetstester [1]. 
Sjukhusbritsar faller inte in under avgränsningen vardagsteknik men anses ändå relevanta för 
undersökningen då läckströmmar från olika apparaturer kan adderas och tillsammans bidra till 
större läckströmmar vilka kan bli farliga för patienterna [5]. Då hissfunktionen på britsar på 
dialysavdelningen är eldrivna är detta alltså en potentiell läckströmskälla [13]. På en av 

                                                 
5 Se Bilaga 3 för enkätfrågorna med svar i sin helhet. 
6 Se Bilaga 4. 
7 Se Bilaga 5. 
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britsarna utfördes läckströmsmätningar både då den var i normalläge och då britsen hissades 
upp och ned.  

3.1.4 Intervjuer 

För att få en uppfattning om hur dialysavdelningar vid andra sjukhus i Sverige resonerar kring 
läckströmsrisker vid dialys har intervjuer genomförts per e-post och telefon med personer 
anställda vid de olika avdelningarna. I intervjuerna ställdes frågor kring bland annat deras 
erfarenheter av olyckor och tillbud vid dialyspatienters användning av vardagsteknik. 
Sammanlagt erhölls intervjusvar från tio dialysavdelningar vilka sammanställdes och 
analyserades.8 Som referensram kan nämnas att det finns ungefär sextiofem dialysavdelningar i 
Sverige fördelade på sjukhus och privata anrättningar [1]. 
 
En intervju genomfördes även med en patient på DS dialysavdelning som påstått sig ha upplevt 
stötar från britsen när han genomgått dialysbehandling. Dessutom gjordes intervjuer med ett 
par av författarna till intressanta artiklar för att få svar på frågor kring dessa. 
 
3.1.5 Utbildningskoncept 

Utbildningskonceptet har byggts upp av den information som samlats in samt från DS 
befintliga regelverk kring elsäkerhetsrisker i samband med patienters användande av 
vardagsteknik. Ytterligare information har samlats in för att på en mer grundläggande nivå 
förklara begrepp såsom läckströmmar eftersom utbildningen riktar sig till medicinskt och inte 
tekniskt utbildad personal. 

3.2 Utarbetning av utbildningskoncept 

Som tidigare nämnt inleddes utbildningskonceptsarbetet med en faktasammanställning och en 
studie kring hur utbildningar kan byggas upp på den aktuella kommunikationsplattformen Ping 
Pong. Efter detta följde utarbetning av mål och syfte med utbildningen. 
 
Kursen är uppbyggd av ett flertal förklarande texter och bilder kring elsäkerhetsrisker vid 
dialyspatienters användande av vardagsteknik i samband med behandling. Viktiga begrepp 
förklaras och risker som finns med läckströmmar lyfts fram. Förslag ges på förebyggande 
arbete för att minska eller eliminera risken att farliga patientläckströmmar ska uppkomma. 
Utbildningen hänvisar också till DS befintliga regler inom området och ett moment i 
utbildningen är att gå igenom dessa. 
 
Utbildningen avslutas med ett test bestående av frågor för att säkerställa att kursdeltagaren tagit 
till sig informationen i utbildningen. Testet består av åtta frågor och för att klara kursen krävs 
rätt svar på samtliga. Frågorna till ett test slumpas fram från en större mängd frågor. 
 
För utbildningskonceptet har även en patientfolder utformats som bygger på de regler och 
riktlinjer projektet rekommenderar angående patienters användande av vardagsteknik i 
samband med dialysbehandling samt de befintliga riktlinjerna som dialysavdelningen på DS 
använder sig av idag. Anledningen är att öka förståelsen hos dialyspatienterna kring varför viss 
teknisk utrustning är tillåten att använda under behandling medan annan inte är det.9 

                                                 
8 Se Bilaga 6. 
9 Se Bilaga 7. 
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4. Analys och resultat 

4.1 Undersökning dialysavdelningar 

Här följer en sammanfattning samt analys av de svar som erhållits vid intervjuer av personal 
verksamma vid dialysavdelningar på tio olika sjukhus i Sverige.10 

Reglerna för vad som är tillåtet och inte vad gäller vardagsteknikanvändning vid dialys varierar 
mellan de olika sjukhusen. Dock går det att se att reglerna för nätansluten utrustning ofta är 
restriktiva. Sex av de intervjuade anställda vid sjukhusen säger att ingen nätansluten 
vardagsteknik är tillåten i närheten av patienter vid dialysbehandling.  

Sjukhusen baserar sina regler och riktlinjer främst på rekommendationer från 
dialysmaskinstillverkare och MTA vid respektive sjukhus. Dock säger tre av de tillfrågade 
personerna vid sjukhusen att de inte vet vad deras regelverk baseras på. 
 
Många av sjukhusen har regler kring vilken vardagsteknik som får användas. Tre av sjukhusen 
har förbud mot mobiltelefoner på sina dialysavdelningar. Karolinska Universitetssjukhuset i 
Solna har detta förbud på delar av dialyskliniken men då främst för att undvika att patienterna 
stör varandra. Norrlands Universitetssjukhus har riktlinjen att själv- och hemdialyspatienter får 
använda mobiltelefon så länge den inte är nätansluten och minst en meter från dialysmaskinen. 
Detsamma gäller för hemdialyspatienter vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. 
Sjukhuset i Gävle för i nuläget diskussioner angående frågan om huruvida mobiltelefoner ska få 
användas på dialysavdelningen. De har i nuläget regler som säger att mobiltelefoner får 
användas men dessa måste då vara tre meter ifrån dialysapparaten om en Fresenius 4008 
används och en meter ifrån om en Fresenius 5008 används. 
 
De flesta dialysavdelningarna i undersökningen har TV-apparater i anslutning till 
dialysplatserna som underhållning åt patienterna. Ofta finns då även DVD-spelare kopplade till 
dessa så att patienterna kan se på film. Centrallasarettet i Västerås har en riktlinje som säger att 
nätansluten DVD-spelare ska vara 1,5 meter från patienten, dock finns inga rutiner för hur detta 
ska följas. Bristen på rutiner kring patienters vardagsteknikanvändande verkar vara ett vanligt 
problem på dialysavdelningarna i undersökningen. Norrlands Universitetssjukhus har inte 
några klara rutiner eller riktlinjer angående vardagsteknik på dialysavdelningen på sjukhuset. 
Universitetssjukhuset Örebro håller på att ta fram rutiner för vardagsteknikanvändning i 
samband med dialys. 
 
Vid användandet av datorer på avdelningarna följer problemet huruvida internetanslutning ska 
tillåtas eller inte. Sju av tio sjukhus tillåter någon form av internetanslutning och tre av dessa 
tillåter inte trådbunden sådan. Två sjukhus tillåter inte användning av datorer på deras 
dialysavdelningar men på självdialysavdelningarna. På Akademiska sjukhuset ska eventuella 
trådlösa internetanslutningar och mobila bredband vara avstängda vid användning av dator 
under dialys. Datorer ska helst användas på batteridrift men får nätanslutas om anpassnings- 
transformator används. På Karolinska Universitetssjukhuset i Solna används endast trådlös 
internetanslutning. På Nyköpings lasarett har beslut fattats att patienterna ska få tillgång till 
trådlös internetanslutning. 
 
Läckströmsmätningar av dialysutrustningen görs på samtliga sjukhus, de flesta med 
                                                 
10 Se Bilaga 6 för intervjuerna med svar i sin helhet. 
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ettårsintervaller (som gäller även på DS). Vissa sjukhus utmärker sig med att ha upp till två års 
intervaller mellan mätningarna.  
 
Vad gäller undersökningen av tillbud och olyckor, som kan kopplas till användandet av 
vardagsteknik, vid dialysavdelningar i undersökningen hade ingen av de tillfrågade 
erfarenheter av sådana händelser. En sökning i databasen Reidar genomfördes för att se om det 
där fanns tillbuds- eller olycksfall rörande det aktuella ämnet. Några sådana fall kunde inte 
hittas. 

4.2 Enkätundersökning 

Se Bilaga 3 för enkätundersökning med svar i sin helhet. 

Samtliga enkäter besvarades anonymt av anställda sjuksköterskor vid mottagningen 
Hemodialys DS. Totalt erhölls tjugotvå enkätsvar bland de fyrtiofyra anställda. Orsaker till att 
svar inte erhölls från samtliga kan vara att vissa sjuksköterskor inte arbetade under veckan 
enkätundersökningen utfördes eller att informationen inte nådde ut till alla sjuksköterskor 
angående denna. 
 
Antalet tillbud på grund av läckströmmar visade sig vara mycket få. De flesta hade inte stött på 
några sådana alternativt tog upp tillbud som kunde anses irrelevanta för undersökningen. Det 
nämndes ändå två tillbud som kan anses ha relevans för undersökningen. Att de anses relevanta 
innebär i detta fall att tillbuden kan kopplas både till vardagsteknik och läckströmmar. Båda de 
nämnda fallen involverar en bärbar dator. Eftersom fallen inte är beskrivna i detalj är det svårt 
att veta om de båda sjuksköterskorna hänvisar till samma händelse eller om det är två skilda 
sådana. I det ena fallet skriver sjuksköterskan att patienten fick en stöt då denne använde en 
nätansluten bärbar dator under pågående dialysbehandling. Detta är i sig anmärkningsvärt 
eftersom det inte är tillåtet att använda nätadapter på dialysavdelningen utan datorerna får 
endast drivas med batteri [1]. Om fallet är att en sjuksköterska har missat detta så visar det 
tydligt att ett behov finns för utbildning inom elsäkerhet vid patienters användande av 
vardagsteknik i samband med dialys. 
 
Undersökningen visade att fyra sjuksköterskor hade erfarenheter av att patienter fått stötar i 
samband med användandet av någon sorts vardagsteknik, dock sådana fall som 
sjuksköterskorna själva inte klassade som tillbud eller olyckor. De fyra kan referera till samma 
händelse, men då det inte med säkerhet går att anta detta går det inte att bortse från att det kan 
finnas risker med att använda vardagsteknik eftersom stötarna kan ha uppkommit på grund av 
läckströmmar [12]. 
 
Som nämnts tidigare var en av anledningarna till genomförandet av denna enkätundersökning 
att motivera framtagandet av utbildningskonceptet. På frågan “känner du dig säker på vilken 
‘vardagsteknik’ som är tillåten för patienter att använda på avdelningen?” svarade femtio 
procent av de tillfrågade ja. Då felaktigt användande av vardagsteknik i samband med dialys, 
inte minst för de patienter som använder CDK, kan få farliga konsekvenser anses denna andel 
vara för låg [2, 4, 14]. För att patientsäkerheten ska vara tillfredställande bör alla sjuksköterskor 
veta vad som är tillåtet och varför. Dessutom kan det vara bra att kunna motivera och förklara 
för patienter varför viss vardagsteknik är tillåten medan annan inte är det. Avsikten är att 
utbildningskonceptet ska kunna vara till nytta vad gäller detta.  
 
I enkäten svarade tio av de tjugotvå tillfrågade sjuksköterskorna att de genomgått någon 
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utbildning inom elsäkerhetsrisker med dialys. De andra svarade antingen att de inte genomgått 
någon sådan utbildning alternativt att det var länge sedan eller att de skulle behöva uppdatering. 
Personalutbildningen, som är en del av utbildningskonceptet, är skapad så att den inte bara kan 
användas vid utbildning av nya sjuksköterskor utan även så att sjuksköterskor som redan gått 
igenom utbildningen kan repetera den vid behov.  

4.3 Läckströmsmätningar 
 
Läckströmsmätningar gjordes på bärbara datorer eftersom det är den utrustningen av de som 
går under benämningen vardagsteknik som löper risk att leverera höga läckströmmar. Annan 
vardagsteknik drivs vanligen på batteri eller kan placeras utanför patientens närområde och 
därmed utesluts läckströmsrisker. [1, 12, 15]. 
 
Läckströmsmätningar genomfördes på ett flertal datorer från olika tillverkare och med 
varierande åldrar. Undersökta datorer återfinns alla i intervallet 73,9-141 µA vid 
enkelfelstillstånd11 och 45,3-77,3 µA vid normaltillstånd (se Diagram 1). Detta innebär att alla 
de undersökta datorerna underskrider nivåerna för B-klassning, vars övre gränser är 100 µA vid 
normaltillstånd och 500 µA vid enkelfelstillstånd, och det oavsett om datorerna är certifierade 
enligt IEC 60601-1 eller inte. Skyddklass BF innehar samma läckströmsgränser som 
skyddklass B. Skälet till att datorerna trots detta inte uppfyller kraven för BF-klassning är att de 
inte har flytande jord. Ingen av de bärbara datorerna som testades var i närheten av att klara 
läckströmsgränserna för CF-klassning vilket är nivån apparatur som används i samband med 
hjärtnära behandlingar ska uppfylla. Dessa nivåer ligger på 10 µA vid normaltillstånd och 50 
µA vid enkelfelstillstånd.12, 13 [16]. 
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Diagram 1 

                                                 
11 Avbrott i jordledare. 
12 Se Bilaga 4. 
13 Se Bilaga 5. 
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Britsarna patienterna ligger på har hissfunktioner vilka är drivna av små nätanslutna elmotorer. 
På grund av nätanslutningarna var även dessa britsar intressanta för undersökningen eftersom 
eventuella läckströmmar skulle kunna uppstå på dessa vägar. Dessutom framkom det under 
intervjun med patienten att denne fått stötar från britsen under dialys. Därför gjordes mätningar 
på tre sjukhusbritsar. Mätningarna av dessa visade betydligt lägre nivåer av uppmätta 
läckströmmar än vid mätningarna på de bärbara datorerna. De undersökta britsarna tillhör alla 
skyddsklass B vars gränser de uppmätta läckströmmarna hölls sig under med stor marginal 
[13]. Om man studerar de uppmätta resultaten för patientläckströmmar kan man se att dessa 
även håller sig under nivån för CF-klassning. Det gjorde dock inte jordläckströmmarna eller 
kontaktläckströmmarna14. På en av britsarna utfördes även mätningar då britsen hissades upp 
och ned med hjälp av dess motor vilket inte påverkade läckströmsnivåerna.15 
 

  

                                                 
14 De läckströmmar som apparaten kan avge vid kroppskontakt med apparaten. 
15 Se Bilaga 4. 
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5. Diskussion 
 
Det har visat sig att de flesta sjukhus har tydliga regler för vad som bör tillåtas och inte vad 
gäller vardagsteknikanvändning för dialyspatienter. Dock betyder det inte att reglerna och 
riktlinjerna idag ser likadana ut på olika sjukhus, tvärtom. Men trots detta kan det urskiljas en 
gemensam restriktiv hållning mot användandet av nätansluten utrustning, vilket kan anses 
naturligt då detta i praktiken utesluter risken för läckströmmar helt och hållet.16 [12]. 
 
Riskerna att läckströmmar ska få skadliga effekter skiljer sig för patienter med AV-fistel eller 
AV-graft jämfört med CDK av anledningen att CDK är hjärtnära och därmed krävs det mindre 
läckströmmar för att påverka hjärtats rytm [1, 4, 14]. Dessutom är risken större att strömmar tar 
vägen genom hjärtat vid användning av CDK jämfört med AV-fistel eller AV-graft [17]. På 
grund av detta finns det åsikter att patientnära utrustning ska vara CF-klassad i de fall CDK 
används [15]. I praktiken innebär det att nätansluten utrustning såsom datorer inte får användas 
av patienter med CDK då läckströmsnivåerna inte uppfyller CF-klassning.17 
 
Dagens dialysmaskiner tillhör alla skyddsklass B och uppfyller därmed inte kriterierna för 
CF-klassning och bör därför egentligen inte användas vid hjärtnära behandling som vid 
CDK-användning [15]. Anledningen till att dessa inte är B-klassade är att det är mycket svårt 
att tillverka en dialysmaskin med flytande jord på grund av dess avloppsanslutning [15]. Om 
dialysmaskinerna hade varit CF-klassade hade de flesta riskerna med patientnära elektrisk 
utrustning eliminerats eftersom inga läckströmmar högre än 50 µA då kan passera från 
dialysmaskinen via katetern till exempelvis patientens dators jord [1,15]. I detta fall hade det 
inte heller funnits någon risk att patientens utrustning levererat läckströmmar via patienten till 
dialysmaskinens jord eftersom maskinen inte är direktansluten till jord.  
 
Eftersom dagens dialysmaskiner är B-klassade måste högre krav ställas på den patientnära 
elektriska utrustningen [1]. För patienter med AV-fistel eller -graft bör det inte krävas lika 
hårda restriktioner eftersom dessa inte klassas som hjärtnära och därmed är riskerna med 
läckströmmar inte heller lika stora [14,17]. Dock finns det fortfarande risker vilka inte bör 
bortses från. Läckströmsriskerna i samband med patienters vardagsteknikanvändande går att 
eliminera helt och hållet om patienter endast tillåts använda batteridriven elektrisk utrustning i 
sin närhet [12].  

Det finns andra sätt att minska riskerna för farliga patientläckströmmar; potentialutjämning och 
användning av isoleringstransformator. Potentialutjämning gör att alla ledande system får 
samma spänningspotential genom att de binds samman. Därmed minskar risken att en 
läckström flyter exempelvis mellan dialysmaskinen och en nätansluten dator via patienten. En 
isoleringstransformator skiljer primär- och sekundärsidan åt vilket gör att apparaturen inte 
kommer i direktkontakt med jorden, så kallad flytande jord. [5]. 
 
Trots att flera artikelförfattare nämner att läckströmmar innebär risker för dialyspatienter har 
inget dokumenterat olycks- eller tillbudsfall funnits i denna undersökning, vare sig i sökningar i 
Reidar eller vid någon av intervjuerna. Dock nämndes ett, eller möjligtvis två, fall i 
enkätundersökningen på DS där sjuksköterskorna har klassat händelserna som tillbud. I dessa 
fall hade patienten fått en stöt i samband med datoranvändning. I intervjuer har det framförts 
åsikter att det kan finnas ett mörkertal då det gäller olyckor och tillbud uppkomna på grund av 
                                                 
16 Se Bilaga 6. 
17 Se Bilaga 5. 
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läckströmmar från patientens vardagsteknik [15]. Det kan exempelvis vara svårt att bevisa 
läckströmmar som dödsorsak [15]. 
 
Som tidigare nämnt förväntas utbildningskonceptet höja kunskapsnivån hos berörd personal 
och patienter på DS hemodialysmottagningar inom elsäkerhetsrisker vid patienters användande 
av vardagsteknik. Projektets enkätundersökning har visat att det finns ett behov av detta 
koncept. På plattformen där personalutbildningen återfinns är det möjligt att fortlöpande 
uppdatera materialet eller utöka utbildningen om så önskas. Dessutom går det att utöka 
utbildningen med fördjupningskurser. Patientfoldern kan delas ut till alla nya och befintliga 
dialyspatienter.  
 
Det är av stor vikt att regler och riktlinjer är tydliga när det gäller vilken vardagsteknik som ska 
tillåtas på hemodialysmottagningarna eftersom olika tolkningar av dessa kan leda till att de inte 
följs. Med anledning av detta har de riktlinjer som idag existerar på hemodialysmottagningarna 
på DS blivit en del av utbildningskonceptet. Riktlinjerna går att nå via en länk på Ping Pong. 
Meningen är att all berörd personal och alla patienter på avdelningen ska känna till vilka regler 
och riktlinjer som finns vilket förhoppningsvis gör att dessa följs.  

Hemodialys DS lokaler är inte potentialutjämnade [1]. Om de varit det hade riskerna för höga 
läckströmmar minskat vilket eventuellt kunnat ge möjlighet till att tillåta nätansluten 
vardagsteknik för patienter som använder AV-fistel eller –graft [5]. I kombination med 
använding av isoleringstransformator hade läckströmsriskerna minskat ännu mer. Dock är det 
svårt att avgöra om patientläckströmmarna även med dessa två åtgärder hade blivit så små att 
man kunnat tillåta patienterna att använda nätansluten vardagsteknik.  

14 
 



6. Slutsatser och rekommendationer 
Varken patienter med AV-fistel, AV-graft eller CDK bör tillåtas använda nätansluten 
vardagsteknik under pågående behandling då det inte med säkerhet går att utesluta riskerna med 
läckströmmar detta användande medför. Om sådan användning ändå krävs ska utrustningen 
placeras utanför patientens närområde, det vill säga så att patienten inte kan komma i kontakt 
med utrustningen. Denna regel bör tillämpas på teknik såsom TV-apparater och DVD-spelare 
som behöver vara nätansluten.  
 
Extra försiktighet bör vidtas av personal som behandlar patienter med CDK. En lämplig 
riktlinje är att personal inte bör röra vid icke-medicinsk elektrisk utrustning och patient 
samtidigt. 
 
För all batteridriven elektrisk utrustning - såsom musikspelare, mobiltelefoner och batteridrivna 
datorer - rekommenderas inga restriktioner ur läckströmrisksynpunkt. 
 
Ett utbildningskoncept bestående av en personalutbildning och en informationsfolder riktad 
mot hemodialyspatienter har implementerats på hemodialysmottagningarna på DS vilket 
förhoppningsvis ska kunna öka kunskaperna kring läckströmsrisker i samband med patienters 
användande av vardagsteknik. 
 
Detta projekt har inte haft möjlighet att undersöka vilka eventuella vinster ett potentialutjämnat 
elnät i dialyslokalerna på DS skulle ge. Inte heller har det varit möjligt att avgöra om 
användande av isoleringstransformator i kombination med potentialutjämning skulle ge så låga 
patientläckströmmar att nätanslutning av vardagsteknik skulle kunna vara tillåten. Därför 
rekommenderas en vidare utredning kring detta där även ekonomiska aspekter, såsom 
ombyggnadskostnader, vägs in. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Dialys 
 
Dialysbehandlingar görs på patienter vars njurar inte längre effektivt kan rena blodet. Eftersom 
friska njurar renar blodet kontinuerligt måste dialysbehandlingar upprepas ett flertal gånger i 
veckan, ofta tre. Det tar ungefär fyra till fem timmar att rena blodet genom dialys, görs 
behandlingen snabbare kan det leda till biverkningar. Dialysbehandling kan ske såväl på 
sjukhus som hemma hos patienten. [1]. 
 
Det finns olika typer av dialysbehandlingar varav sådan som utförs med hemodialysapparatur 
är den vanligaste [8]. De behandlingar som kan utföras med denna apparatur är hemodialys 
(HD), hemofiltration (HF) och hemodiafiltration (HDF), där den sistnämnda är en kombination 
av de båda förstnämnda [16].  Det är även dessa behandlingsmetoder som utförs på 
hemodialysmottagningarna på Danderyds sjukhus. [1]. Genom att blod pumpas ur patienten 
och genom dialysmaskinen kan denna rena blodet och föra bort överflödig vätska. Därefter 
återförs det renade blodet till patienten. [18]. 
 
För att kunna genomföra en effektiv dialysbehandling måste det finnas ett stort blodflöde. Detta 
uppnås vanligast genom att operera ihop en artär och en ven i underarmen som tillsammans 
bildar ett tåligare kärl, en så kallad arteriovenös (AV) fistel. [19]. I vissa fall krävs användning 
av ett konstgjort kärl, en så kallad graft, för att binda samman en ven och en artär. Detta kallas 
AV-graft och vid behandling är det då i graften som katetrarna förs in vilket kan vara en fördel 
om patienten har sköra kärl. I de fall användning av AV-fistel eller AV-graft av någon 
anledning inte är möjlig kan istället en central dialyskateter (CDK) användas. Denna förs in i en 
central ven och kateterspetsen placeras i höger förmak. [20, 21]. 
 
Hela dialysprocessen övervakas av dialysmaskinen. Normalt finns många olika 
övervakningssystem vilka inte bara övervakar dialysprocessen utan även övervakningen själv 
och dessutom dubbelkollar resultaten. [1]. 
  
I stora drag går processen i en hemodialysmaskin till på följande sätt (dock varierar ordningen 
mellan stegen för olika modeller). Renat vatten förs via en pump, med ett tryck på två till sex 
bar, in i ett utrymme där vattnet värms upp till vanligtvis 35-37 grader Celsius. Denna 
uppvärmning sker med hjälp av doppvärmare vilken är den enda komponenten i en 
dialysmaskin som drivs med 220 volt. När vattnet är uppvärmt delas det upp och går dels vidare 
till en behållare med bikarbonatkoncentrat och dels till en ledning där det blandas med 
elektrolytkoncentrat. Elektrolytlösningen passerar sedan en konduktivitetsmätcell som 
kontrollerar att elektrolytkoncentrationen är korrekt. Om detta är uppfyllt blandas 
elektrolytlösningen med bikarbonatlösningen. I nästa steg tas eventuell luft i vätskan bort vilket 
är viktigt eftersom det semipermeabla membranet annars lätt täpps igen. [1]. 
 
Vidare mäts blandningens surhetsgrad (pH), temperaturen säkerställs och återigen kontrolleras 
dialysvätskans koncentration. Därefter sker passagen där blod och dialysvätska transporteras på 
var sin sida av ett semipermeabelt membran. I de flesta fall består detta av kapillärdialysatorer 
som i sin tur består av 10 000 till 15 000 semipermeabla kapillärer vilka blod passerar inuti och 
dialysvätska utanför. Här sker bortsortering av elektrolyter, urea, kreatinin och vatten. I detta 
skede finns även den största skillnaden mellan HD, HF och HDF då bortsorteringsmetoderna 
för dessa tekniker varierar. Exempelvis används konvektion vid HDF. [1]. 

 



 
Efter att slaggprodukterna överförts till dialysvätskan sker en luftbortstorteringsprocess i 
denna. Därefter görs en jämförelse av den mängd vätska som tillförts och den mängd vätska 
som passerat membranet. Här kan dialysmaskinen påverka hur mycket vätska som ska dras från 
patienten genom jämförelser av mängd vätska före och efter membranpassagen. Maskinen kan 
reglera hur stor mängd vätska som ska dras och detta bestäms utifrån patientens behov. Vissa 
patienter kan göra sig av med vätskan på naturlig väg och då behövs ingen vätska dras under 
dialysbehandlingen. [1]. 
 
Efter denna vätskemängdskontroll och –reglering finns en blodläckagedetektor som 
kontrollerar färgen på dialysvätskan. Om vätskan är röd signaleras att ett blodläckage uppstått. 
Om så inte är fallet går den använda dialysvätskan till sist ut i avlopp. [1]. 
 
 
 

  

 



Bilaga 2. Läckströmmar 
 
All skyddsjordad apparatur har en ström som flyter mellan de spänningsförande delarna och 
apparaturens hölje. Denna ström kallas läckström och uppstår på grund av att det inte är möjligt 
att uppnå perfekt elektrisk isolering. Kortfattat kan man säga att en läckström är en ström som 
kan ta sig igenom isoleringen och inte har någon funktion. [22]. 

En läckström är alltså en ström som förekommer i olika storleksgrader i all elektrisk apparatur 
som är skyddsjordad. Då läckströmmar uppstår försöker de direkt finna den lättaste vägen till 
jord. Om denna väg är genom en människa kan strömmen få farliga konsekvenser. Ännu större 
är risken om strömmen tar vägen genom hjärtområdet. [5]. 
 
Om en patient är kopplad till medicinteknisk utrustning såsom en hemodialysmaskin finns det i 
normalfallet två vägar läckströmmarna kan ta sig till jord. De kan antingen gå via 
dialysmaskinens jord (kallat jordläckström) alternativt via patienten till någon annan jord 
(kallat patientläckström). Det är den senare som är farlig och som behandlas i denna rapport. 
[5]. 
 
Det kan finnas flera olika potentiella läckströmskällor i en dialyspatients närhet. Med andra ord 
behöver läckströmmar inte uppstå i dialysmaskinen utan kan även komma från annan elektrisk 
utrustning som finns i anslutning till patienten. Detta innebär att en läckströmskälla kan vara en 
bärbar dator som patienten använder. Strömmen leds då genom patienten till dialysmaskinens 
jord. Om patienten har en CDK kan strömmen ledas till ett område i direkt närhet av hjärtat och 
då kan även mycket små strömmar vara farliga. [5]. 
 
Även då läckströmmar hålls på en sådan nivå att de själva inte når farliga nivåer kan 
läckströmmar från olika maskiner adderas och därmed tillsammans komma upp i nivåer som 
kan vara farliga för en människa. [5]. 
 
 
 

  

 



Bilaga 3. Enkätundersökning 
 
Följande enkät delades ut till sjuksköterskor på mottagning Hemodialys DS och besvarades av 
tjugotvå av dessa, vilket motsvarar femtio procent. 
 
 
Enkät 
 
Bakgrund:  

Vi är två studenter från KTH som läser till civilingenjörer inom medicinsk teknik och arbetar nu 
med vårt kandidatexamensarbete här på dialysmottagningen. Tanken är att projektet ska 
resultera i riktlinjer och eventuellt säkerhetsregler kring vilken ”vardagsteknik” 
(mobiltelefoner, bärbara datorer, TV-apparater, DVD-spelare och portabla musikspelare) som 
ska få användas av patienter under dialysbehandling. Vi vore mycket tacksamma om ni hade 
lust att svara på frågorna här nedan vilket skulle hjälpa oss med våra undersökningar! Svara 
gärna så utförligt som möjligt. Tack på förhand! 

Enkätfrågor:      

1. Har du upplevt, eller hört talas om, tillbud eller olyckor då patienter har använt 
”vardagsteknik” i samband med dialysbehandlingar? 

a. Om ja, beskriv händelsen. Vad var orsaken till händelsen? Vilken 
”vardagsteknik” var det som patienten använde sig av då händelsen 
inträffade? 

2. Har någon patient känt obehag i samband med användandet av ”vardagsteknik” 
under dialys (exempelvis stötar) och vad låg i så fall till grund för detta? 

3. Känner du dig säker på vilken ”vardagsteknik” som är tillåten för patienter att 
använda på avdelningen? 

a. Om nej, varför? 

4. Känner du att du kan motivera och förklara för patienterna varför viss 
”vardagsteknik” är tillåten medan annan ej är det? 

5. Har du genomgått någon utbildning inom vilka elsäkerhetsrisker det finns med 
dialys (tänk läckströmmar m.m.)? 

a. Om ja, hur gick den utbildningen till och vad bestod den av? Saknade du 
något i utbildningen? 

b. Om nej, känner du att du behövt en sådan utbildning? 

 

 

 



Sammanställning av de svar som erhölls vid enkätundersökningen 
 
Fråga Svar    Antal 

1 Ja    3 

Nej alt. irrelevant   19 
 

a) Har glömt    1 
 Inte svarat på frågan   15 
 Dator    2 
 Tv-apparat som ramlat ned   2 
 Hört talas om olika fall i samtal med kollegor 1 

Ändrad ultrafiltrationshastighet som troddes bero 1 
på användandet av mobiltelefon   
 

2 Ja    3 
Nej alt. irrelevant   19 
 

3 Ja    11 
Nej    7 
Irrelevant svar alt. ej svarat  4 
 

a) Har ej svarat på frågan   19 
 Har ej kunskapen   1 

Ny på avdelningen och har ej fått några riktlinjer 1 
angående användandet av mobiltelefoner/datorer.  
Ej fått utbildning   1 
 

4 Ja    7 
Nej    13 
Irrelevant svar alt. ej svarat  2 
 

5 Ja    10 
Nej    8 
Ja men länge sedan/behöver uppdatering  4 

 
a) Mycket varierande svar – ej möjligt att göra tydliga svarsgrupperingar. 
 
b) Mycket varierande svar – ej möjligt att göra tydliga svarsgrupperingar. 
 
 
 
 
  

 



 

Bilaga 4. Läckströmsmätningar 
 
Mätningarna gjordes med hjälp av en säkerhetsanalysator från Metron AS, modell QA-90, och 
i samarbete med personal från MTA på DS. En mätpunkt valdes på varje objekt i form av någon 
jordpunkt. Mätobjektets elkontakt anslöts till maskinens uttag. Alla inställningar av maskinen 
sköttes av personalen. Alla mätningar utfördes med respektive objekts tillhörande nätadapter. 
Ett par av de undersökta datorerna var certifierade i sin helhet enligt den medicintekniska 
standarden IEC 60601-118 vilket framgår i tabeller. Britsarna mättes nätanslutna och både då de 
eldrivna hissarna var under arbete och vila (se notiser i tabell). 

 

Definitioner 

OS: Open Supply (enkelfelstillstånd) 
NC: Normal Condition (normaltillstånd) 
OE: Open Ground (mätning utan referenspunkt) 
OSRM: Reversed Mains polarity - Open supply (Omvänd poläritet - enkelfelstillstånd) 
NCRM: Reversed Mains polarity - Normal condition (Omvänd poläritet - normaltillstån) 
OERM: Reversed Mains polarity - Open Ground (Omvänd poläritet – mätning utan 
referensepunkt) 
Cert: Certifierad enligt IEC 60601-1 
 
 
Läckströmsmätningar bärbara datorer 
 
Objekt Märke Modell OS NC OSRM NCRM Cert 

Dator 1 Fujitsu 
Lifebook 
T901 74.2 µA

47.0 
µA 74.7 µA 46.7 µA Ja 

Dator 2 Dell 
D351 
Latitude 106 µA

69.8 
µA 106 µA 70.5 µA Nej 

Dator 3 Fujitsu Celsius H700 73.9 µA
45.3 
µA 74.0 µA 45.5 µA Ja 

Dator 4 Apple Macbook Pro 141 µA
68.9 
µA 141 µA 69.2 µA Nej 

Dator 5 Fujitsu-Siemens 
Lifebook 
S7010D 127 µA

77.3 
µA 128 µA 74.3 µA Nej 

Dator 6 Fujitsu-Siemens 
Amilo Pro 
V1000 122 µA

72.9 
µA 123 µA 75.6 µA Nej 

                                                 
18 Se Bilaga 5. 



Läckströmsmätningar sjukhusbritsar
Jordläckström 

Objekt Märke Modell OS NC OSRM NCRM 

Brits 1 Proton 
caretec EVAB 0.0 

µA 30.5 µA 0.0 µA 27.8 µA 

Brits 2 Proton 
caretec EVAB 0.0 

µa 26.9 µA 0.0 µA 26.5 µA 

Brits 3 
(A) 

Proton 
caretec EVAB 0.0 

µA 27.4 µA 0.0 µA 26.9 µA 

Brits 3 
(B)19 

Proton 
caretec EVAB 0.0 

µA 27.3 µA 0.0 µA 26.9 µA 

Kontaktläckström20 

Objekt Märke Modell OS NC OE OSRM NCR
M 

OER
M 

Brits 1 Proton 
caretec EVAB 0.0 

µA 0.0 µA 30.5 µA 0.0 µA 0.0 µA 27.8 
µA 

Brits 2 Proton 
caretec EVAB 0.0 

µA 0.0 µA 26.9 µA 0.0 µA 0.0 µA 26.3 
µA 

Brits 3 
(A) 

Proton 
caretec EVAB 0.0 

µA 0.0 µA 27.3 µA 0.0 µA 0.0 µA 27.0 
µA 

Brits 3 
(B) 

Proton 
caretec EVAB 0.0 

µA 0.0 µA 27.3 µA 0.0 µA 0.0 µA 26.9 
µA 

Patientläckström växelström 

Objekt Märke Modell OS NC OE OSRM NCR
M 

OER
M 

Brits 1 Proton 
caretec EVAB X X X X X X 

Brits 2 Proton 
caretec EVAB 0.0 

µA 9.2 µA 11.4 µA 0.0 µA 3.1 µA 5.6 µA 

Brits 3 
(A) 

Proton 
caretec EVAB 0.0 

µA 0.0 µA 3.2 µA 0.0 µA 0.0 µA 2.5 µA 

Brits 3 
(B) 

Proton 
caretec EVAB 0.0 

µA 0.0 µA 3.1 µA 0.0 µA 0.0 µA 2.5 µA 

Patientläckström likström 

Objekt Märke Modell OS NC OE OSRM NCR
M 

OER
M 

Brits 1 Proton 
caretec EVAB X X X X X X 

Brits 2 Proton 
caretec EVAB 0.0 

µA 0.0 µA 0.0 µA 0.0 µA 0.0 µA 0.0 µA 

Brits 3 
(A) 

Proton 
caretec EVAB 0.0 

µA 0.0 µA 0.0 µA 0.0 µA 0.0 µA 0.0 µA 

Brits 3 
(B) 

Proton 
caretec EVAB 0.0 

µA 0.0 µA 0.0 µA 0.0 µA 0.0 µA 0.0 µA 

                                                 
19 Mätningar på Brits 3 (B) utfördes samtidigt som britsen hissades upp och ned med hjälp av den inbyggda 
motorn. 
20 De läckströmmar apparaten kan överföra vid kontakt med denna. 

 
 



Bilaga 5. Medicintekniskt regelverk 
 
IEC 60601-1 
 
En internationell och grundläggande standard för elektrisk medicinteknisk utrustning. I den 
finns de olika klasserna Body, Body Floating och Cardiac Floating. Någon av dessa tilldelas 
samtliga elektriska medicintekniska produkter som på något sätt kommer i fysisk kontakt med 
patienten. [23, 24]. 
 
 
Body (B) 
 
Detta är den lägsta skyddsklassen vilken tilldelas apparatur vars delar som kommer i kontakt 
med patienten inte är ledande och som omedelbart kan kopplas loss vid behov. Apparatur som 
tillhör den här klassen är även de enda som får vara direktanslutna till jord. Den apparatur som 
tillhör de andra klasserna har så kallad flytande jord (floating) vilket innebär att apparaturens 
delar som är i kontakt med patienten är isolerade från jord, dock med olika isoleringsgrader. 
Även B kan ha flytande jord men har då så låg isoleringsgrad att den inte kan klassas som BF. 
[25]. 
 
 
Body Floating (BF) 
 
Denna klass ställer högre krav på patientskyddet än B gör. Används ofta då enheten har ledande 
kontakt med patienten, och/eller då apparaturen används under en längre behandlingsperiod. 
[25]. 
 
 
Cardiac Floating (CF) 
 
Är klassen av de tre som ställer högst krav och därför också ger högst patientskydd. Krävs för 
utrustning som är i direkt ledande kontakt med hjärtat eller av annat skäl kräver större 
patientsäkerhetsskydd. [25]. 
 
 
Högsta tillåtna läckströmsnivåer vid växelström för elsäkerhetsskyddsklasser 
enligt IEC 60601-1 
 
Klass Normaltillstånd Enkelfelstillstånd 
Body (B) 100 µA 500 µA 
Body Floating (BF) 100 µA 500 µA 
Cardiac Floating (CF) 10 µA 50 µA 
[25] 
  

 
 



Bilaga 6. Undersökningar sjukhus  
 

1. Hur många dialysplatser finns på ert sjukhus (avser ”vanliga” hemodialysplatser)? 
2. Vilka dialysmaskiner använder ni er av (märke och modell)? 
3. Vilken teknisk utrustning tillåts patienterna använda under dialys? 
4. Vilka rutiner finns kring användandet av mobiltelefoner, bärbara datorer, portabla 

musikspelare, DVD-spelare och TV-apparater? 
5. Får utrustningen vara nätansluten? Används i så fall jordfelsbrytare eller medicinskt 

godkänd adapter? 
6. Får nätverkskabel vara ansluten till datorerna eller används trådlöst nätverk? 
7. Hur ofta görs läckströmsmätningar på maskinerna? 
8. Vad baseras regelverket på kring användandet av sådan teknik under dialys? 
9. Har du erfarenhet av olyckor och tillbud i samband med användandet av 

”vardagsteknik” vid dialysbehandlingar? 
 
Sammanställning av erhållna intervjusvar 

 
Totalt erhölls intervjusvar från tio sjukhus i Sverige. 
 
Sjukhus   Förkortning  Källa 
Centrallasarettet Västerås   (CV)  Åke Wallenbert 

(ake.wallenbert@ltv.se) 
Karolinska sjukhuset Solna (KS/S)  Jimmy Friebe (fråga 2-8) 
     (jimmy.friebe@ 

karolinska.se), 
Katarina 
Gustner-Eriksson (fråga 1, 
9) 
(katarina.gustner-eriksson
@karolinska.se) 

Nyköpings Lasarett  (NL)  Ingela Skarp 
     (ingela.skarp@dll.se) 
Norrlands Universitetssjukhus (NUS)  Per Jonsson 
     (per.jonsson@vll.se) 
Sjukhuset i Gävle  (SiG)  Margareta Smedje 
     (margareta.smedje@lg.se) 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)  Ingrid Lindholm-Karlsson 

(ingrid.lindholm-karlsson
@vgregion.se) 

Södra Älvsborgs sjukhus  (SÄS)  Kerstin Persson 
     (kerstin.persson@ 

vgregion.se) 
Akademiska sjukhuset  (UAS)  David Stenstad  

(david.stenstad 
@akademiska.se) 

Universitetssjukhuset i Linköping (US)  Jan Hedblom (fråga 1-8)
  (jan.hedblom@lio.se), 

Annika Eriksson (fråga 9)
     (annika.eriksson@lio.se) 

 
 



Universitetssjukhuset Örebro (USÖ)  Jasmina Hadzijusufovic, 
     (jasmina.hadzijusufovic 

@orebroll.se) 
 
Framöver kommer sjukhusen benämnas med de förkortningarna som står i listan ovan. 
 

1. CV  29 
KS/S  22 
NL  15 
NUS  20 
SiG  22 
SU  25 
SÄS  17 i Borås och 10 i Skene 
UAS  35 
US  20 
USÖ  20 
 

2. CV  Gambro AK200 Ultra S och Gambro Artis 
KS/S  Fresenius 5008, Fresenius 5008S och Gambro AK200SU 
NL  Gambro AK200S, Gambro AK200S Ultra och Gambro Ak96 
NUS  Gambro AK200s, Fresenius 4008 H & S och Fresenius 5008 
SiG  Fresenius 4008 och Fresenius 5008 
SU  Fresenius 5008 och Gambro AK200 
SÄS Borås: Fresenius 5008, Gambro AK200 Ultra.  

Skene: Gambro AK200 Ultra 
UAS Fresenius 5008, Gambro AK200 Ultra S, Gambro AK95, Gambro 

AK96 och Fresenius Prometheus 
US  Fresenius 5008 
USÖ  Fresenius 5008 och Gambro AK200 Ultra S 
 

3. CV  Musikspelare batteridriven. Dator ej nätansluten. Läsplatta. 
KS/S  TV, DVD, dator med internetanslutning och telefon. 
NL Portabla musikspelare, DVD-spelare och bärbara datorer om dessa 

går på batteri. Annars TV-apparater som är upphängda i taket. 
Mobiltelefon får ej användas. 

NUS På avdelning- ej klart. Självdialys- Godkänd dator. I hem- endast av 
MT godkänd utrustning. 

SiG  TV, DVD, bärbar dator, musikspelare och mobil. 
SU  Allt så länge de inte är inkopplade i elnätet. 
SÄS  TV, DVD, radio och bärbar dator 
UAS  Bärbar dator, TV finns monterad i taket. 
US  Trådlös telefon, mobiltelefon, dator. 
USÖ Mobil får ej användas. Dator får ej användas på hemodialys men på 

självdialys. 
 

4. CV  Mobiltelefoner ej tillåtet. Dator/musikspelare se förgående fråga.      
  DVD nätansluten via adapter mer än 1,5 meter från patienten. 
  (detta finns inga rutiner för) samt fast TV-installation i taket med  
  fjärrkontroll. 

 
 



KS/S Idag är rutinen på delar av kliniken att patienterna inte får prata i 
mobil under behandling, främst för att inte störa andra patienter. 
Hemdialys patienterna får prata i mobil, där uppmanas de att vara en 
meter från apparaten och använda sig av 3G-nätet. Användning av 
bärbar dator skall ske på batteri. TV-apparat i upphängd i taket, 
styrs med fjärrkontroll. 

NL Portabla musikspelare, DVD-spelare och bärbara datorer om dessa 
går på batteri. Annars TV-apparater som är upphängda i taket. 
Mobiltelefon får ej användas 

NUS Själv- och hemdialys: mobil ej nätansluten, en meter från apparaten. 
SiG För mobiltelefon gäller 3 meter från apparat 4008 och 1 meter från 

5008. Diskussion pågår kring denna fråga. 
SU  Mobiltelefon ok. Allt annat likaså så länge de inte är nätanslutna. 
SÄS SÄS har en egen policy angående mobiltelefoner. Bärbara datorer 

och portabla musikspelare används endast på batteri eller med 
anpassningstransformator vid nätdrift. 

UAS Vid användning av bärbar dator ska WLAN samt eventuellt mobilt 
bredband vara avstängt. Datorn ska köras på batteri eller med 
anpassningstransformator vid nätdrift. 

US  Ej nätanslutna, fjärrkontroll. 
USÖ Rutiner håller på att tas fram kring detta men det finns ej några 

sådana i nuläget. 
 

5. CV  Nej (med undantag se ovan), för övrigt finns jordfelsbrytare. 
KS/S  Nej. 
NL Patienterna får använda: portabla musikspelare och DVD om de går 

på batteri. TV-apparater uppsatta i taket. De får inte använda 
mobiltelefoner. Bärbara datorer får användas om de går på batteri. 

NUS Beror på läckströmsexponeringen från utrustningen och om CVK är 
aktuell samt om dialysen görs hemma eller på klinik. 
Jordfelsbrytare finns på alla platser. Ibland används: enbart 
batteridrift, potentialutjämning, isolationstransformator, extra 
testning eller extra isolering/beröringsskydd. 

SiG  Då utrustning är nätansluten används jordfelsbrytare 
SU  Nej, utrustningen får inte vara nätsansluten. 
SÄS  Datorer och musikspelare får ej vara nätanslutna. 
UAS Inga jordfelsbrytare finns. Anpassningstransformator skall 

användas i så fall. 
US Nej. 
USÖ Batteri, annars måste godkänd transformator användas. Gäller vid 

självdialys. 
 

6. CV  Nätverkskabel ej tillåtet men trådlöstnärverk är tillåtet. 
KS/S  På kliniken används endast trådlöstnätverk. 
NL Trådlöstnätverk får ej användas och måste vara avstängt på dator. I 

dagsläget får patienternas datorer inte vara anslutna till trådbundet 
nätverk. Det är dock bestämt att mottagningen skall få trådbundet 
nätverk till patienterna. 

NUS  Trådlöst föredras men inget förbud för nätverkskabel. 
SiG  Då dator används gäller trådlöst nätverk. 

 
 



SU  Trådlöst nätverk. Datorer får inte vara anslutna med nätverkskabel. 
SÄS Får inte anslutas till enhetens nätverk men kan använda det trådlösa 

nätverket. 
UAS  Nej. 
US  Trådlöst. 
USÖ Trådlöst nätverk med personlig inloggning håller just nu på att 

testas på självdialysavdelningen. 
 

7. CV  Årligen vid årsservice samt vid utbyte av någon elektrisk 
  komponent. 
KS/S På dialysmaskinerna utförs läckströmsmätningar enligt 

leverantörens anvisningar med 1-2 års mellanrum. 
NL  En gång per år. 
NUS  En gång per år. 
SiG  Vartannat år. 
SU  Minst en gång per år. 
SÄS  1 ggr/år som är planerad och vid större reparationer. 
UAS Genomför förebyggande underhåll enligt tillverkarens 

rekommendationer. 
US  Vid service. 
USÖ  En gång per år 
 

8. CV  Har diskuterat detta på Medicinsk Teknik, kan inte säga exakt vad  
  vi lutar oss emot, olika rekommendationer bland annat. 
KS/S En grundregel är att 1.5 meter runt patienten ska vara fri från icke 

medicinska apparater. 
NL Leverantörernas rekommendationer samt MTA egen 

riskbedömning. Därefter tas beslut i Landstingsledningen. 
NUS Komplicerad fråga eftersom det berör flera tekniska förvaltare: MT, 

IT, fastighet med flera och de har olika säkerhetsfokus. Det borde 
baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet kring elsäkerhet i 
behandlingssituationer. 

SiG  Utgår från tillverkarens manualer och landstingets policy. 
SU  Vet ej. 
SÄS Genom erfarenhetsutbyte med andra tekniker och sjukhus, 

dessutom från boken ”Teknik och praktik i sjukvården” av Bertil 
Jacobsson. 

UAS Anpassade efter de krav som finns från tillverkaren samt efter 
mindra riskanalyser. I praktiken så följs till exempel 
mobiltelefonförbudet inte till fullo. Vi kommer att göra en större 
riskanalys och se över användandet av ”vardagsteknik” i samband 
med dialys.  

US  Rekommendationer från leverantör, MTÖ. 
USÖ Riktlinjerna kring säkerhet av medicinteknisks utrustning baseras 

på riktliner från Medicintekniska enheten samt rekommendationer 
från tillverkaren. 

 
9. CV  Nej, inga erfarenheter kring detta. 

KS/S  Nej, inga erfarenheter kring detta. 
NL  Nej, inga erfarenheter kring detta. 

 
 



NUS  - 
SiG Har ingen erfarenhet av händelser/tillbud då man använt 

vardagsteknik. 
SU  Nej, inga erfarenheter kring detta. 
SÄS  - 
UAS Nej, ingenting som jag kan erinra mig om under de senaste fem 

åren. 
US  Nej, inga erfarenheter. 
USÖ  Nej, inga erfarenheter kring detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



Bilaga 7. Utbildningskoncept 
 
Personalutbildning 
Välkomstsida på kommunikationsplattformen Ping Pong. 
 
 
 
  

 
 



Patientfolder 
Skrivs ut dubbelsidigt på A4-ark. 
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