
DIN MINIGUIDE TILL TERMINOLOGI FÖR KRONISK NJURSJUKDOM
De personer du kommer att träffa

NEFROLOG
En nefrolog är en läkare som är specialiserad på 
diagnos och behandling av njurrelaterade sjukdomar, 
inklusive kronisk njursjukdom.

SJUKSKÖTERSKA
Sjuksköterskor kommer att vara en viktig del av ditt 
vårdteam. De kommer att utbilda och träna dig och  
ge råd om ämnen som kost och motion.

DIETIST
En utbildad yrkesperson som hjälper till att 
strukturera en kostplan för dig. Dietister som arbetar 
med njursjukdom är specialiserade på hur kosten 
påverkar njurfunktionen, skelettet och hjärtat.

SOCIALARBETARE
Socialarbetare är utbildade och skolade resurser  
som hjälper dig med saker som att anpassa din livsstil, 
ta hand om din ekonomi och känslomässiga problem.

ANDRA VÅRDGIVARE
Andra vårdgivare kan vara en närstående, en  
släkting eller någon i din närhet som stödjer dig på  
din dialysresa genom att hjälpa dig med behandlingar, 
transport, känslomässigt stöd eller andra aspekter  
av kronisk njursjukdom.

Nya anatomiord

KATETER
Katetrar är små, mjuka slangar som används som 
access till din kropp för att möjliggöra byte av 
dialyslösning eller rengöring av ditt blod, beroende  
på typ av dialys.

FISTEL
En fistel är en typ av access som används vid 
hemodialys för att extrahera ditt blod för rengöring 
och sedan återföra det till din kropp. Fisteln skapas 
genom att ansluta en artär direkt till en ven, oftast  
i armen. Det kräver ett mindre kirurgiskt ingrepp.

GRAFT
Ett graft är en alternativ access i de fall där en fistel 
inte är möjlig. Istället för att skapa en direkt 
anslutning mellan artären och venen används en 
slang för att ansluta de två under huden.

BUKHINNA
Bukhinnan är en del av buken som används som  
ett naturligt filter vid peritonealdialys för att härma 
njurarnas förmåga.

GLOMERULÄR FILTRERINGSHASTIGHET 
(GLOMERULAR FILTRATION RATE, GFR)
Glomerulär filtreringshastighet är en indikation på  
hur väl dina njurar fungerar. Den uppskattas genom 
att mäta mängden kreatinin i ditt blod, tillsammans 
med andra faktorer, såsom ålder och kön.

Viktiga behandlingstermer

DIALYS
Dialys är en allmän benämning som används för 
behandlingar av njursjukdomar i slutstadiet, vilka 
hjälper din kropp att filtrera bort slaggprodukter, 
något som tidigare gjordes av dina njurar. 

DIALYSATOR
En dialysator är ett tillverkat filter som används för 
hemodialys. Det efterliknar filterfunktionen hos en 
naturlig njure genom att avlägsna slaggprodukter 
från ditt blod.

MONITOR
En hemodialysmonitor är den maskin som utför din 
behandling. Den övervakar viktiga värden för att se till 
att din behandling fungerar bra, samt bidrar till den 
kliniska kvaliteten på behandlingen.

DIALYSVÄTSKA
Dialysvätska är en vätska som används vid 
peritonealdialys, vilken filtrerar och avlägsnar 
slaggprodukter från kroppen genom bukhinnan.

BYTEN
Byten avser den process där du byter ut använd 
dialysvätska mot ny dialysvätska vid 
peritonealdialysbehandling.

APD-MASKIN
En APD-maskin avser den maskin som du använder 
för automatiserad peritonealdialys. Den hjälper dig  
att utföra dialysvätskebyten och kan i vissa fall dela 
information om din behandling på distans med ditt 
vårdteam, så att de kan övervaka din hälsa och 
behandlingsförloppet.
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