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E-post till ca 70 mottagningar april-maj

61 svar (från chefer/ansvariga sjuksköterskor)

















Vad anser du behöver utvecklas för att öka 
kontinuitet och patientsäkerhet?

Öppen fråga. 

48 svar inkom.

De flesta svaren inom tre grupper:
1. Bemanningsproblem
2. Egen specialitet för dialyssjuksköterskor
3. Ökad andel själv- och hemdialys



Vad anser du behöver utvecklas för att öka 
kontinuitet och patientsäkerhet?

Exempelsvar grupp 1: Bemanningsproblem
”Vi har svårt att bemanna, hitta rätt personal viktigast!”
”Ökad personalbemanning för att få till stånd mer utbildning och 
även internutbildning. Jobba med kvalitetsarbete.”
”Att sjuksköterskor stannar längre. Kontinuitet även på 
läkarsidan. Mer resurser från regionen.”
”Minska på omsättning av personal. Högre löner för att göra 
arbetet med attraktivt, som i övriga sjukvården i Sverige.”



Vad anser du behöver utvecklas för att öka 
kontinuitet och patientsäkerhet?

Exempelsvar grupp 2: Egen specialitet för dialys-ssk
”Tycker att dialys skulle vara en specialistkompetens för 
sjuksköterskor.”
”Höjda löner för att kunna rekrytera ssk. Höjd status, 
sjuksköterska med specialistfunktion.”
”Specialistutbildning för ssk.”
”Göra Dialyssjuksköterskor till en egen specialitet. Se till att 
sjukvården får mer resurser generellt. Höj status för 
vårdpersonal med bättre schema och fortbildning.”



Vad anser du behöver utvecklas för att öka 
kontinuitet och patientsäkerhet?

Exempelsvar grupp 3: Ökad andel själv- och hemdialys
”Öka antalet hembehandlingar i aktiv uremivård.”
”Ökad självdialys. Ökad PD-vård. Införande av Assisterad PD i 
vår region. Högre SSK-löner.”
”Öka antalet patienter i hemdialys framför allt i peritonealdialys.”
”Vi behöver starta upp en självenhet för att kunna tillgodose 
efterfrågan på PD och HHD, idag är dessa enheter för små.”
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