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Sammanfattning 

Dialys görs för att avlägsna restprodukter och avlägsna vatten från blodet. Under 

dialysbehandling förekommer mikroluftbubblor i blodet som går tillbaka in i 

patienten. Mikrobubblor i blod kan medföra risk för patienten under behandling när 

dessa passerar lungbarriären. Detta examensarbete har utförts i forskningssyfte för att 

ta reda på om blodets koncentration och/eller flödeshastigheten i systemet har 

någon inverkan på antalet och volymen mikroluftbubblor som tar sig igenom 

luftkammaren inom dialys. Rapporten behandlar hur mätningarna och analyseringen 

utförts och vad resultatet från projektet blivit. 

Studien bevisar att flödeshastigheten 400ml/min resulterar i att mest mikroluftbubblor 

passerar systemets luftkammare och går tillbaka till patienten. 

Det verkar som att när blodkoncentrationen överstiger 120HB så är flödeshastigheten 

300ml/min effektivare på att reducera luft än vad flödeshastigheten 200ml/min är. 

Studien indikerar att alltför höga flöden (400ml/min) inte bör användas på patienter 

eftersom luftkammaren reducerar mindre antal bubblor och volym luft, troligtvis 

därför att höga flöden medför mer turbulens och därmed ett ökat antal 

mikrobubblor. 
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Abstract 

Dialysis is performed to remove waste products and water from the blood. During 

dialysis treatment micro air bubbles occurs in the blood that goes back into the 

patient. Micro bubbles in blood may cause risk to the patient during treatment when 

these pass the lung barrier. This bachelor thesis was completed in research purposes 

to find out if the concentration of the blood and/or the flow rate in the system has 

any impact on the number and volume of micro air bubbles that passes the air 

chamber in haemodialysis. This report addresses how the measurements and analysis 

were done and how the results of the project turned out. 

The study proves that the flow rate 400ml/min results in the largest amount of micro 

air bubbles that passes the systems air chamber and goes back into the patient. 

It seems that when the concentration of the blood is 120HB and higher the flow rate 

300ml/min is more effective in reducing air than when the flow rate is 200ml/min. 

The study proves that the flow rate 400ml/min shouldn’t be used to treat patients 

because the air chamber doesn’t reduce the amount of micro bubbles or volume air 

as well as the lower flow rates. 
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Förord 

Det här är ett examensarbete som utförts på avdelningen MT FoU (Medicinsk Teknik 

Forskning och Utveckling) på Norrlands Universitetssjukhus. Arbetet har utförts i deras 

lokaler och på avdelningen självdialys. På självdialysavdelningen har servicerummet 

använts för att utföra mätningarna. 

Handledare på Medicinsk Teknik har varit Per Jonsson och Helena Grip. 

Projektet har varit roligt men framförallt lärorikt inom området dialys och hur man 

behandlar och analyserar data för att få resultat och kunna göra slutsatser. 

Tack för att jag fått låna utrustning och lokaler. 
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1. INLEDNING/BAKGRUND 

1.1. Bakgrund 

När njurarna helt eller till största delen har slutat att fungera så kan man få 

dialysbehandling. Behandlingen ersätter njurarnas uppgift att rena blodet på 

restprodukter och avlägsna vatten. Vid Norrlands universitetssjukhus så har man visat 

att mikrobubblor av luft induceras i dialyssystemet under bloddialysbehandling och 

passerar in i patienten[1]. Då bubblorna passerar lungbarriären så utsätts patienten 

för en risk[2]. Exempelvis kan blodproppar skapas utav mikrobubblorna som kan 

orsaka syrebrist hos viktiga organ som hjärnan. Exponeringen av luftbubblor under 

dialys kan ha olika orsaker. En sådan är att man under dialysbehandling drar bort 

vätska från kroppen via dialysfiltret (ultrafiltration). Då ökar blodets koncentration 

och viskositet och därmed även blodets dragkraft på bubblor. Ett sätt att mäta 

detta är att använda en bubbelmätare (GAMPT BCC200). Dialyssystemets bloddel 

recirkuleras till en behållare med blod och avskiljningen av bubblor kan då 

undersökas med en bubbelmätare före respektive efter venkammaren. 

1.2. Översikt av projektet 

Projektet går ut på att genomföra mätningar med en bubbelmätare på 

blodet före och efter luftkammaren för att se hur mycket luft som tas bort från 

blodet i kammaren och hur mycket som passerar. Olika blodnivåer i 

kammaren kommer att testas för att konfirmera äldre studier som bevisat att 

en högre blodnivå i kammaren gör så att ett mindre antal mikrobubblor 

passerar [3]. Även olika koncentrationer på blodet kommer att testas 

eftersom en högre koncentration kan medföra att färre antal mikrobubblor 

som passerar till patienten kan öka (ökad dragningskraft)[4], men detta är 

ännu inte visat. Resultat från olika mätningar med olika koncentrationer och 

eventuellt olika blodflödesnivåer (om tid finns) kommer att dokumenteras och 

resultatet kommer sedan att analyseras och utvärderas statistiskt samt med 

hjälp av grafer. 
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1.3. Syfte 

Syftet med projektet är att undersöka i vilken utsträckning flöde och 

blodkoncentrationen i dialyssystemet påverkar avskiljning av bubblor i systemets 

venkammare. Hypotesen är att en högre blodkoncentration medför mindre 

turbulens och därmed ett mindre antal men även en mindre volym mikrobubblor. 

1.4. Mål 

Målet med detta examensarbete är att mäta, analysera och utvärdera mätningen 

av mikroluftbubblor i riktigt blod i ett dialyssystem. Efter arbetets slut förväntas studien 

att kunna användas som källa eller referens i framtida studier inom ämnet. 

1.5. Begränsningar 

Mätningar med olika parametrar ex. blodnivå, blodflöde samtidigt kommer att 

mätas i mån av tid.  

Högsta prioritet är att testa olika blodkoncentrationer med konstant blodnivå och 

blodflöde. Risken är stor för att utbudet på blod är väldigt begränsat och då kommer 

bara de viktigaste mätningarna prioriteras. 
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2.  METOD OCH MATERIAL 

För att mäta antal och volym mikrobubblor i ett dialyssystem används ett 

ultraljudsystem som heter BCC200(Bubble Counter Clinical 200) som är utvecklat av 

företaget GAMPT. Två detektorer för mikrobubblor används, en som man sätter före 

luftkammaren och en efter. Teoretiskt borde de flesta mikrobubblor försvinna i 

luftkammaren så den ena detektorn(ven) kommer registrera fler mikrobubblor i 

programmet på BCC200.  Metoden som används innebär att man startar en 

mätserie som pågår i vald tid, i detta fall en minut. Sen kan man se hur många 

mikrobubblor och hur stor volym luft som registrerats. 

Man kan reducera antalet mikrobubblor som passerar systemet till patienten genom 

att höja blodnivån i luftkammaren som sitter i slutet av dialyssystemet. Detta kräver 

ingen modifiering på utrustningen eller någon extra kostnad eller tid. Det är 

någonting sköterskan kan ställa in innan en behandling. 

Inverkan av koncentrationen blod ska också prövas. Koncentrationen kan ställas in 

genom att i testerna fysiologiskt späda med koksaltlösning. I systemet sker det genom 

att späda med dialysvätska för att få lägre koncentration och sedan ultrafiltrera i 

dialysen för att öka koncentrationen. 

Studien är godkänd av den lokala etiska nämnden, Dnr: 05138M och §280/03 Dnr: 

03233 

 

2.1. Material 

 Fresenius Medical Care 4008H (EOS) 

 Bubbelmätare, Bubble Counter GAMPT, BCC200 

 HemoCue HB mätare 

 Natriumbikarbonat (BiC-bag), batchnr: YDS01120 

 A-koncentrat (dialysvätska) 311,25, batchnr: VFQ19100 

 Slangset AV-Set SRB-R, Fresenius Medical Care, batchnr: X3UI232 

 Natriumklorid, Fresenius, infusionsvätska, batchnr: 14LC7110 
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 Blodpåse från donator 

 Utgångna sprutor och spikes (större spruta). 

 

 

2.2. Genomförande 

2.2.1 FÖRBEREDELSE 
Det första som gjordes var ett studiebesök på dialysavdelningen i inlärningssyfte om 

hur maskinen(Fresenius 4008H) används, kopplas upp och vilka inställningar som ställs 

in. 

Efter det ägnades några veckor åt förstudie i form av artiklar och studier inom 

aktuella studier och projekt inom ämnet samt att testköra maskinen många gånger 

för att utbilda examensarbetaren i handhavandet av maskinen.  

Innan maskinen började användas gjordes en desinfektion utvärtes med tvål och 

renat vatten. Hetdesinfektion kördes innan första gången och körs efter varje 

mätning för att bland annat ta bort avkalkningar. 

När maskinen startas måste den alltid vara kopplad till ström och vatten. Innan 

någon mätning eller priming(uppfyllnad) kan göras måste maskinen alltid gå igenom 

ett testprogram vid uppstart. 

Detta görs automatiskt efter handhavaren tryckt på TEST. 

Figur 1 visar checklistan som maskinen går igenom. 
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Figur 1. Detta är testprogrammet. 

Efter detta ska man göra en priming vilket innebär att man fyller upp systemet med 

vätska t.ex blod så det inte finns luft i omlopp. Figur 2 visar vilka delar av systemet 

som fylls upp under priming. 
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Figur 2. Det som finns innanför det svartmålade fylls upp med vätska under priming. Notera 

att det bara är slangarna och filtret som sitter till höger om maskinen som fylls upp. 

Under primingen är det även klokt att vrida filtret 180 grader när man fyller upp 

vätskesidan så den röda blodslangen(artär) är uppe. I vanliga fall är den blå 

blodslangen(ven) uppe på filtret. När man ser att vätskan nått toppen av filtret kan 

man vrida tillbaka det. Efter detta väljer man att prima upp volymen i luftkammaren 

så blodet nästan är i taket eftersom detta reducerar antalet mikroluftbubblor som tar 

sig tillbaka till patienten[2]. 
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När detta är gjort är alla förberedelse klara och det går nu att börja använda 

maskinen för mätningar eller för patient. 

 

2.2.2  KALIBRERING AV SYSTEMET 
 

Inledningsvis gjordes 8 testkörningar med vatten istället för blod. Dessa testmätningar 

visade att systemet tjuvdrog ca 0,5ml vätska per minut.  Denna information 

användes när den riktiga mätningen skulle göras genom att en infusionspump 

tillsattes som ställdes in på att spruta tillbaka 0,5ml koksaltlösning per minut i systemet. 

Men efter att systemet fått stå och gå i ca en timma innan mätningen började, för 

att se så att allt var stabilt, upptäcktes det att systemet inte tjuvdrog någon vätska 

när blod användes. Detta kontrollerades med att väga blodpåsen. 

Infusionspumpen stoppades därför under försöket för att inte få med en onödig 

felkälla. 

 Vid en riktig behandling på 4 timmar hade denna felkälla alltså bidragit med att 

120ml vätska har försvunnit. 

 

2.2.3 MÄTNING AV MIKROBUBBLOR 
 

BCC200(Bubble Counter Clinical) av GAMPT användes för att mäta mikrobubblor. 

Två prober fästes på blodslangarna för att mäta. Den första som var blå(ven) 

placerades innan luftkammaren. Den andra som var röd(artär) placerades direkt 

efter luftkammaren. I teorin ska luftkammaren ta bort en stor del mikrobubblor[2] så 

det förväntade resultatet i mätningarna var att den röda proben skulle registrera 

färre counts än den blå. 

När en donator till en blodpåse för försöket hittades kunde den riktiga mätningen 

påbörjas. Det uppmätta HB-värdet(hemoglobinvärde eller blodvärde) på blodet var 

179. Det var 400ml blod som blandades med 60ml citrat innan det lades i kylskåpet. 

Primingvolymen låg på 245 ml så när allt var i rullningen var uppstartsvolymen 705ml. 

Då var HB-värdet 101,6. 

Efter detta togs en formel fram för att beräkna hur mycket vätska som ska 
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spädas/ultrafiltreras för att nå önskad koncentration. Formeln som användes var: 

Volym/Önskat HB = X/HB. För att räkna ut X blev formeln alltså: Volym/Önskat HB * HB = X. 

X i detta fall är önskad volym så efter formeln får man räkna på hur mycket blod som 

ska ultrafiltreras för att uppnå önskat HB-värde. 

Enligt uträkning skulle blodet spädas till 1022,9ml för att nå 70HB som var önskad 

utgångspunkt för mätning. Efter det var tanken att använda formeln för att 

ultrafiltrera och öka koncentrationen med 10HB i taget. Här upptäcktes det att det 

bara gick att ultrafiltrera med 10 som lägsta faktor. I fall där t.ex 204ml vätska skulle 

ultrafiltreras blev det därför nödvändigt att ställa in 200ml istället. HB-värdena blev 

därför inte exakta och avvek därför lite från de teoretiska värdena.  

Efter varje ultrafiltration fick maskinen cirkulera i ca 10min innan det nya HB-värdet 

kollades och det nya verkliga HB-värdet användes i formeln för att beräkna nästa 

ultrafiltration. 

När en ultrafiltration var gjord för att nå en koncentration fick maskinen alltid cirkulera 

i några minuter innan bubbelmätningen gjordes för att se till att blodet blandats väl. 

Efter detta gjordes en mätning på en minut när flödeshastigheten var inställd på 

200ml per minut. Sedan ökades flödet till 300ml per minut och en ny mätning på en 

minut gjordes och slutligen ökades flödet igen till 400ml per minut och sista 

mätningen för den serien gjordes på återigen en minut. Alltså gjordes 3 mätningar för 

varje blodkoncentration på en minut vardera. 

Efter alla mätningar var klara plockades all utrustning ner och allt som hade varit i 

kontakt med blod slängdes i speciella sopor som destrueras och nålarna säkrades så 

det inte finns risk att någon sticker sig. Hela arbetsytan sprutades ner med 

desinfektionsmedel och rengjordes noggrant så risker för kontaminering 

minimerades. All mätdata importerades till en dator för statistisk analys. 

En matris gjordes för att kunna studera resultatet i form av grafer. Tabell 1 visar hur 

matrisen är uppbyggd. 

 

 HB    

QB 70 80 90 100 

200     
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300     

400     

Tabell 1. 

HB är blodvärdet och QB är flödet. I matrisen har en graf gjorts för varje HB och QB 

och infogats som en bild i respektive cell. Eftersom HB går från 70-170 och stegar 10 

HB i taget finns det alltså 10 olika blodvärden som mätts med 3 olika flöden vid varje 

punkt. Det resulterar i 30 olika grafer i matrisen. 

2.2.4 STATISTISK ANALYS 
 

En icke-parametrisk korrelationsanalys gjordes för att undersöka samband mellan 

koncentration och luftvolym vid olika flödeshastigheter (200, 300 och 400 ml/minut). 

Signifikansnivån sattes till p<0.05 i analyserna så att resultatet är signifikant om p är 

lägre än 0.05. 

Mätdatan som behandlats kom i textfiler för varje mätning. Data sorterades ut så att 

bara de viktigaste parametrarna använts och behandlats i excel för analys och 

grafritning. 

Följande parametrar finns i textfilerna: 

 Time – tidpunkten för registrering 

 number1 – antalet mikrobubblor registrerade från probe1(ven) 

 volume1 – registrerad luftvolym från probe1 

 flow1  - registrerat flöde per minut från probe1 

 bolusvolume1 – illustration av total volym luft från probe1 

 ACC1 – (Acoustic Coupling Control – akustisk mätegenskap från probe1) 

 number2 – antalet mikrobubblor registrerade från probe2(artär) 

 volume2 – registrerad luftvolym från probe2 

 flow2 - registrerat flöde per minut från probe2 

 bolusvolume2 – illustration av total volym luft från probe2 
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 ACC2 – (Acoustic Coupling Control – akustisk mätegenskap från probe2) 

De intressanta parametrarna i detta projekt var Time, number och volume(1 och 

2). 

Number1 parametern var antalet counts registrerade från probe1(artär) och 

number2 var då parametern antalet counts registrerade från probe2(ven). 

Volume var volymen luft som registrerats varje sekund. Detta räknade 

programmet ut genom att mäta både antalet bubblor och storleken på varje 

bubbla. 

För att mäta antalet bubblor som passerade båda mätpunkterna ställdes Time 

upp med number1 och number2. Figur 3 visar hur rådatan ställdes upp. Figur 4 

visar grafen som ritades upp med tid som X-axel och antal mikrobubblor som Y-

axel. 

 

Figur 3. Exempelbild på hur rådatan ställdes upp i excel 
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Figur 4. Exempelbild på graf med antalet counts 

Eftersom det upptäcktes att vid högre flöden passerar stora bubblor artärproben till 

luftkammaren, som blir till flera mindre bubblor som även passerar venproben, 

ställdes data upp så % volym luft som passerar luftkammaren räknades ut. 

Parametrarna som behandlades här var Time, volume1 och volume2.  

För att räkna ut % passerad luft summerades först alla 60 mätpunkter med volym luft 

för varje mätning. En matris liknande den som användes tidigare gjordes för att 

studera resultatet. För att beräkna hur många procent av luften som passerade 

luftkammaren användes uträkningen Volym(ven)/Volym(art) = andel passerad luft i 

decimalform  

Multiplicera med 100 så är resultatet passerad luft i %. Figur 5 visar en del av matrisen. 
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Figur 5. Matris med registrerad volym luft. HB är blodvärdet för mätningen och QB är flödet i 

ml/min. 

3. RESULTAT 

3.1 ANTAL REGISTRERADE MIKROBUBBLOR 
Figur 6 visar en översiktlig bild över hur graferna ställdes upp i en matris. 
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Figur 6. Översiktlig bild över matrisen. De blå linjerna är antal räknade counts från den venösa 

proben som sitter innan luftkammaren. De rosa linjerna är antal räknade counts från den 

artära proben som sitter efter luftkammaren. Enligt teorin ska alltid det rosa ligga under det 

blå eftersom mikrobubblor ska filtreras bort. 

 

Figur 7 visar en jämförelse på grafer vid alla tre flöden men tre utvalda blodvärden. 

 

Figur 7. Visuell jämförelse mellan 70,110 och 160 HB. 

I figur 7 sattes 160 HB som högsta koncentration eftersom högre koncentrationer 

(170HB) medförde hög viskositet vilket orsakade mätproblem. Blodet i påsen var 

nästan helt slut och det gick väldigt trögt för pumpen i dialysmaskinen. 
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3.2 REGISTRERAD VOLYM LUFT 
 

Även uppmätt volym luft före och efter luftkammaren analyserades. 

Korrelationsanalysen för vardera flödeshastighet påvisade inga signifikanta samband 

mellan luftvolym och koncentration (flöde 200: R=405, p=0.21, flöde 300: R=0.536, 

p=0.09, flöde 400: R=-0.13, p=0.688). Däremot hittades en positiv, signifikant 

korrelation mellan flödeshastighet och volym (R=0.461, p=0.007). Det tyder på att en 

större volym mikrobubblor släpps igenom när flödeshastigheten ökar. 

 

Tabell 2 visar tre blodvärden som är utvalda för grafisk jämförelse; 80, 130 och 150 HB. 

Dessa punkter är valda utifrån registrerade counts på föregående grafer. Dessa 

mätningar har minst störningar och blir därför lättast att räkna volym och dra 

slutsatser på. 

Volym luft som passerar luftkammaren är beräknad med följande formel: 

Volym(ven)/Volym(art) = andel passerad luft i decimalform  

Multiplicera med 100 så är resultatet passerad luft i %. 

  HB        

QB  80   130   150  

  volym(ven) volym(art)  volym(ven) volym(art)  volym(ven) volym(art) 

200  243,2 53,9  463,1 110,4  2255,1 283,1 

          

  volym(ven) volym(art)  volym(ven) volym(art)  volym(ven) volym(art) 

300  1446,5 271,6  2502,5 317,1  1781,6 272,6 

          

  volym(ven) volym(art)  volym(ven) volym(art)  volym(ven) volym(art) 

400  382,1 108,4  946,7 2703,1  1327 409,4 

          

          

          

          

QB 
% volym luft som tar sig förbi 
luftkammaren      

200  0,221628 22,16%  0,238393 23,84%  0,125538 12,55% 

300  0,187764 18,78%  0,126713 12,67%  0,153009 15,30% 

400  0,283695 28,37%  2,855287 285,53%  0,308515 30,85% 

Tabell 2. Tabell som visar exempel på tre utvalda blodvärden där beräknad passerad luft 

visas. 
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Tabell 3 visar den procentuella volymen luft som passerar luftkammaren för alla 

mätningar. 

 

 

Tabell 3. Tabell som visar den procentuella andel luft som passerar luftkammaren för alla 

mätningar. 

 

Figur 8 visar datan från tabell 3 uppställt i grafformat.  
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Figur 8. Grafen visar procent passerad volym luft för alla blodvärden och alla tre flöden. 

Blodvärdet(HB) är X-axeln och % är Y-axeln. Mätpunkterna i HB 120 och 130 i flödet 400ml/min 

avviker väldigt mycket av okänd anledning. 

 

4. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Som figur 6 visar finns det störningar i mätdatan från många av mätningarna vid 300 

och 400 QB i form av plötsliga höga toppar eller klungor av mikrobubblor som sedan 

avtar efter några sekunder. Det gör att det inte går att räkna på resultaten och lita 

blint på siffrorna och har också bidragit till att korrelationsanalyserna inte gav 

signifikanta resultat. Anledningen till dessa störningar är fortfarande okänd men en 

teori är att systemet skulle få stå och cirkulera lite längre efter flödet dragits upp för 

att låta det stabilisera sig. 

Tabell 3 visar att den procentuella andelen luft som passerar luftkammaren alltid är 

högst vid flödet 400ml/min. Här är det dock inte självklart om 300 eller 200 i flöde 

släpper genom mer eller mindre luft genom luftkammaren. 

Resultatet från denna studie visar att högre blodkoncentration resulterar i färre 

mikroluftbubblor som färdas i blodet men även att en mindre procentuell andel 

luftbubblor filtreras bort i luftkammaren. Det betyder att färre bubblor cirkulerar med 

blodet men de som gör det verkar ha större chans att ta sig förbi luftkammaren. 

Studien visar även att högre blodflöde resulterar i att ett större antal mikrobubblor  

släpps genom luftkammaren (R=0.461, p=0.007). Detta verkar bero på att 

mikrobubblorna som färdas in i luftkammaren kan ”slås sönder” och ombildas till ett 

större antal mindre mikrobubblor som räknas till antalet som släpps igenom. 

Den procentuella andel volym luft som passerar luftkammaren är högst vid flödet 

400ml/min för alla koncentrationer på blodet. 

Resultaten antyder också att flödet 300ml/min kan vara effektivare på att ta bort 

mikrobubblor vid koncentrationen 120HB och högre än vad flödet 200ml/min är. 

Hypotesen för studien var alltså att en högre blodkoncentration medför mindre 

turbulens och därmed ett mindre antal men även en mindre volym mikrobubblor. 

Slutsatsen som dras är att det vore optimalt att köra dialys med en 

blodkoncentration på 160HB eller högre och flödet 300ml/min för att effektivast 
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reducera både antalet mikrobubblor och volym luft. Flödeshastigheten 400ml/min 

bör inte användas på patienter då denna alltid resulterar i högst antal 

mikroluftbubblor och volym luft som passerar luftkammaren. 

Som figur 6 och figur 7 visar finns det störningar i mätdatan från många av 

mätningarna vid 300 och 400 QB. Det gör att det inte går att räkna på resultaten och 

lita blint på siffrorna. 

Anledningen till dessa störningar är fortfarande okänd men en teori är att systemet 

skulle få stå och cirkulera lite längre efter flödet dragits upp för att låta det stabilisera 

sig. 

 

4.1. Problem 

På grund av begränsad tillgång till utrymme och lokaler flyttades utrustningen runt 

och en bestämd lokal för mätningar kunde inte utses direkt. Efter några möten 

bestämdes det att utrustningen skulle stå i ett servicerum tills projektet var avslutat. 

Mycket tid gick åt att köra utrustningen med vatten för att testa så att allt fungerade 

och inte läckte eller tog in vätska men främst för att bli bekant med att använda 

systemet.  

En konstant mängd vätska försvann vid varje körning och därför tillsattes en 

infusionspump för att pumpa in den mängd beräknad vätska som försvunnit under 

tidigare körningar. Men när maskinen kördes med blod som en vanlig behandling 

upptäcktes det att det inte längre försvann någon vätska. Hypotesen för detta är att 

blod är mer trögflytande än vatten och det kan ha funnits något litet läckage där 

vätska med låg viskositet kan ta sig igenom. Mängden vätska som försvann under 

alla försök blev mer kontrollerad efter varje testkörning så det kan även bero på att 

maskinen stått ur drift för länge och tog upp fukt i form av vätskan som kördes i 

maskinen. 

Det största problemet med denna studie var att klungor av mikrobubblor verkade 

släppas lösa varje gång flödeshastigheten ökades. Eftersom mätningarna gjordes 

ganska direkt efter flödet ändrades märktes det senare att nästan alla mätningar där 

flödet var 300- och 400ml/min innehöll ”fel” som visas som ett förhöjt antal 

mikrobubblor under en viss tid, oftast cirka 10 sekunder. Bubbelfördelningen är aldrig 
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konstant under dialys men om mätningarna hade påbörjats någon minut efter flödet 

ändrats hade kanske dessa ”fel” kraftigt reducerats eller försvunnit. Detta tillsammans 

med längre mättid hade kunnat medföra att en statistisk studie (som gjordes på 

volym luft) hade varit ett alternativ för antal bubblor. Detta hade kunnat bevisa eller 

stärka några resultat. 
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6. BILAGOR 

6.1. Kravspecifikation 

Generella krav för projektet 

Krav 

nr 1 

Grundkrav Systemet ska inte kunna vara patientfarligt vilket 

säkerställs med en riskanalys 

Uppfyllt 

Krav 

nr 2 

Grundkrav Systemet ska testas med vatten först för att se att inget 

läckage eller vattenintag sker under testerna 

Uppfyllt 

Krav 

nr 3 

Grundkrav Skyddskläder, rutiner och sterilisering enligt riskanalysen 

ska se till att ingen risk för kontaminering finns i samband 

med mätningar med blod 

Uppfyllt 

Krav 

nr 4 

Grundkrav Ultraljud ska användas i form av bubbelmätare Uppfyllt 

Krav 

nr 5 

Grundkrav Resultat ska tas in och analyseras i ett statistikprogram Uppfyllt 

Krav 

nr 6 

Grundkrav Olika koncentrationer av blod ska testas Uppfyllt 

Krav 

nr 7 

Grundkrav Rapport ska skrivas Uppfyllt 

Krav 

nr 8 

Extra Mätningar med olika blodflöden Uppfyllt 

Krav 

nr 9 

Extra Mätningar med olika nivåer på blod i luftkammaren Ej 

uppfyllt 

 

 

6.2. Tidsplan 

Tidsplaneringen är tänkt att vara agil, vilket gör att tidsplaneringen kommer fyllas i 

kontinuerligt under projektets gång. Tidsplaneringen ska fyllas på varje vecka och ska 

som minst innehålla det som ska göras från dagens datum till två veckor framåt. 

Efter projektet kommit igång med mätningar och utvärdering kommer träffar och 

möten med handledare ske efter behov. 
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Nr Aktivitetsnamn Tid 

(tim) 

Veckonr. 

 35   36   37    38    39    40    41    42   43    44    45      

1 Förstudie 30            

2 Tidsplanering 5            

3 Kravspecifikation 5            

4 Bli bekant med 

dialysmaskin 

15            

5 Bli bekant med 

mätsystem 

15            

6 Riskanalys 5            

7 Göra mätningar 

och föra statistik 

30            

8 Bli bekant med 

statistikprogram 

15            

9 Grundläggande 

rapportskrivning 

10            

10 Analysera 

resultat 

15            

11 Rapportskrivning 30            

12 Förbereda 

presentation 

30            
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6.3. Riskanalys 

Miniriskmetoden 

SAN Sannolikhet att händelsen inträffar. Skala 1 – 5  

KON Konsekvens om händelsen inträffar. Skala 1 – 5 

R/V Riskvärde (sannolikhet * konsekvens) 

1-8 = låg risk 

9-14 = medelrisk 

15-25 = hög risk 

 

Risker för handhavande     

# Identifierad risk SAN KON R/V 

R1 Övertryck i maskinen ökar risk för blodspill på 

golv/händer/kläder 

5 4 20 

R2 Brännskada under hetdesinfektion 3 5 15 

R3 Stickrisk med nål från blodpåse 4 4 16 

 

 

Risker för mätresultat 

# Identifierad risk SAN KON R/V 

R4 Dialysmaskin går sönder 2 5 10 

R5 Fel vid mätning(ex luftbubbla i slang) så resultatet inte kan 4 2 8 
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användas 

R6 Slangar kan kopplas till fel anslutning 3 1 3 

R7 Fel inknappad mängd vätskedragning eller blodflöde 3 2 6 

R8 Försening av material 3 3 9 

 

Riskhanteringsplan/åtgärdsplan 

# Risk # R/V Åtgärd Ansvar 

R1 Blodspill RÅ1 20 Använda handskar, skyddskläder och 

ögonskydd. Disponera slangar och 

blodpåse i en avfallspåse efter mätning. 

Övningskör förfarandet med 

Natriumkloridlösning innan körning med 

blod. 

Philip 

R2 Brännskada 

under 

hetdesinfektion 

RÅ2 15 Se till att inte ändra eller röra slangar 

under desinfektion. 

Philip 

R3 Stickrisk med nål RÅ3 16 Var väldigt noga med hur nålarna 

hanteras när de ska stickas in och dras ur 

blodpåse. 

Philip 

R4 Materialförsening RÅ4 9 Kolla om det går att låna material från 

förråd/avdelning tills det beställda 

kommer. 

Philip 

R5 Dialysmaskin går 

sönder 

RÅ5 10 Kolla om t.ex handledaren kan fixa den 

eller låna maskin från en dialysavdelning. 

Philip 
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R6 Fel vid mätning RÅ6 8 Låta maskinen cirkulera ett tag för att 

sedan starta om en mätning. 

Philip 

R7 Felkopplade 

slangar 

RÅ7 3 Om detta sker kommer det upptäckas 

vid mätning och då är det bara att 

koppla om. 

Philip 

R8 Fel värden vid UF 

eller blodflöde 

RÅ8 6 Vad noga med att alltid använda 

samma värden så mätresultaten blir 

korrekta. 

Philip 

 

De flesta risker vid detta projekt innebär generellt ingen fara för handhavande.  

Risker som kan uppkomma ställer istället till problem med tidsplanen. 

 

6.4. Checklista 

Checklista för vad som ska göras innan en mätning 

 Aktivitet Ansvarig 

 Sätta på maskinen. Se till att den är kopplad till vatten. Philip 

 Sätta i BiC-bag och dialysatpåsen. Hög nivå i båda är bra. Philip 

 Knacka på filtret i dialysatpåsen kontinuerligt för att få bort luft. Philip 

 Köra Test. Philip 

 Koppla in slangar, filter och blodpåse. Blå(ven) blodslang ska sitta 

uppe på filtret. Röd(artär) slang sitter nere på filtret. Röd 

dialysatslang sitter uppe på filtret och blå dialysatslang sitter nere 

på filtret. 

Philip 
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 Prima först vätskesidan genom att vrida filtret så röd blodslang är 

uppe tillsammans med blå dialysatslang. Fäll ner shunt-luckan. När 

vätskenivån gått upp kan man vrida tillbaka filtret till rätt håll. 

Philip 

 Fäll upp shunt-luckan igen. Prima nu med blodet för att få ut det i 

slangarna och ta bort all luft. Knacka kontinuerligt på filtret för att få 

bort luftbubblor. Ungefär 2,5dl blod borde nu vara ute i omlopp. 

Philip 

 Fyll upp kammare till önskad nivå. Luftkammarnivån bör ligga 

nästan i taket(där den tjockaste delen börjar). Nivån i 

artärkammaren bör ligga runt mitten. 

Philip 

 

 

Checklista för vad som ska göras under riktiga mätningen 

med blod 

 

 Aktivitet Ansvarig 

 Späd ut blodet till 70HB(hemoglobin, röda blodkroppar). HB mäts 

med en HB-mätare 

Philip 

 Låt blodet cirkulera 10 minuter Philip 

 Mät bubblor i 1 minut Philip 

 Ultrafiltrera enligt ekvation för att öka koncentration till 80HB Philip 

 Låt blodet cirkulera 10 minuter Philip 

 Mät bubblor i 1 minut Philip 

 Ultrafiltrera enligt ekvation för att öka koncentration till 90HB Philip 

 Låt blodet cirkulera 10 minuter Philip 
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 Mät bubblor i 1 minuter Philip 

 Repetera tills 170HB är mätt Philip 

 Stanna pumpen och ta bort allt Philip 

 Skicka slangar, nålar och filter för att destrueras Philip 

 Starta hetdesinfektion Philip 

 

6.5. Dokumenthistorik 

Version Datum Förändringar Av 

0.1 2017-10-12 Skapande av slutrapporten Philip 

0.2 2017-10-17 Uppdaterat med fler rubriker och lite 

skrivande 

Philip 

0.3 2017-10-23 Fyllt på med text Philip 

0.4 2017-10-24 Fyllt på med material & metod i 

bubbelmätning 

Philip 

0.5 2017-10-25 ”80%” klar för kollegial granskning Philip 

0.6 2017-11-01 Fyllt på med bilagor, mer text och 

ändringar från kollegial granskning 

Philip 

0.7 2017-11-06 Mer under diskussion Philip 

0.8 2017-11-16 Sista version som skickas in för granskning 

av handledare och kursansvarig 

Philip 

0.9 2017-11-25 Granskning klar och rapport rättad Philip 

 

 


