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Resumé 

 

Den mandlige patient og hjemmehæmodialyse 

Hvorfor vælges behandlingen, og hvordan lykkes optræningsforløbet 

bedst muligt? 

 

Antallet af hjemmehæmodialyse (HHD) patienter er stigende. Det skyldes bl.a., at dialyseformen 

kræver stor involvering i egen behandling med mulighed for en øget oplevelse af autonomi og 

kontrol over eget liv. Igennem de seneste år er der kommet øget bevidsthed i sundhedsvæsenet om, 

at der er en kønsspecifik forskel på mænd og kvinders reaktioner i forhold til sundhed og sygdom, 

og at der derfor bør være en forskel i den sygepleje, der ydes til mænd og kvinder. Denne forskel 

kan blive overset i optræningsforløbet til HHD pga. en meget instrumentel og teknisk sygepleje. 

Formålet med undersøgelsen er derfor at få øget viden om, hvilke oplevelser og erfaringer den 

mandlige patient har haft i forbindelse med optræning til HHD.  

Metoden er kvalitativ, og der er anvendt en fænomenologisk-hermeneutisk forståelsesramme. 

Empirien består af 3 individuelle interviews. Fundene viser, at informanterne ved HHD oplever 

større frihed, øget autonomi samt kontrol over eget liv, og i samarbejdet med sygeplejersken er tillid 

og ærlighed nøgleord. Kvaliteten i optræningsforløbet til HHD kan optimeres, hvis sygeplejersken 

får en øget viden og dermed bevidsthed om en kønsspecifik forskel i omsorgen. 
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Summary 

 
The Male Patient and Home Haemodialysis 

 
 Why this treatment is chosen, and how the training proces succeeds in the best possible 

  way. 

 

The number of home haemodialysis (HHD) patients is increasing. One of the reasons being that 

HHD demands a large involvement in own treatment providing an opportunity for an increased 

experience of autonomy and self-control. In recent years there has been an added awareness in the 

health sector that there is a gender specific difference in the reactions of men and women to health 

and disease, and consequently there should be a difference in the care provided to them. This 

difference may be missed in the training proces for HHD due to a very instrumental and technical 

care. The objective of this study is to gain increased knowledge of the experiences of male patients 

in connection with training for HHD.  

The method is qualitative and an interpretative phenomenological approach has been used. The 

empirical data consist of 3 individual interviews. The findings show that the participants in HHD 

experience more freedom as well as increased autonomy and self-control, and in their collaboration 

with the nurse the key words are confidence and honesty. The quality of the training proces for 

HHD may be optimized, if the nurse gains increased knowledge and awareness of a gender specific 

care. 
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1. Indledning 
 

"Hæmodialyse giver år til livet 

Hjemmehæmodialyse giver liv til årene" 

                                                                                             (Sagt af en hjemmehæmodialysepatient) 

Ovenstående patientudsagn er refereret af en kollega, og det har været en af inspirationskilderne til 

dette projekt.  Udsagnet har vakt min nysgerrighed i forhold til at undersøge, hvad der kan ligge bag 

ordene "at give liv til årene". Fokus i projektet vil derfor være at opnå indsigt i og forståelse for, 

hvad der er af betydning for, at patienten vælger hjemmehæmodialyse. Denne indsigt kan 

medvirke til at kvalificere sygeplejepraksis omkring tilrettelæggelse af den kronisk nyresyge 

patients optræningsforløb til at varetage hjemmehæmodialyse. Fokus i projektet vil være den 

mandlige patients oplevelser.  

2. Baggrund 

2.1. Den kronisk nyresyge patient 

Kronisk nyresygdom er en sygdom, hvor mortalitetsraten for dialysepatienter er 20 gange 

højere end for gennemsnitsbefolkningen (Sondrup et al 2011). For mange kronisk nyresyge 

patienter er eneste mulighed for at opretholde livet dialyse eller nyretransplantation (Ibid). I 

2010 var der i Danmark ca. 4700 patienter i aktiv uræmibehandling1. Heraf var ca. 2600 patienter 

i kronisk dialysebehandling fordelt på ca. 2000 i hæmodialyse (HD) heraf 132 i 

hjemmehæmodialyse (HHD) og ca. 500 i peritonealdialyse (PD) (Dansk Nefrologisk Selskab 

2011). 

I 2010 var totredjedele af det samlede antal dialysepatienter over 60 år, hvilket medvirker til, at 

dialysebehandlingen er forbundet med en betydelig morbiditet samt høj mortalitet. Den høje 

mortalitet skyldes ofte kardiovaskulære lidelser, infektionssygdomme, samt patienternes høje 

alder, og dermed aldersrelaterede følgesygdomme (Eidemark & Jensen & Rix 2011).  

Til trods for den høje mortalitet lever dialysepatienter længere i dag med flere 

senkomplikationer og interkurrente sygdomme end tidligere (Sundhedsstyrelsen 2006).  At 

                                                           
1
 Uræmi betegner det kliniske billede, som ses ved nedsat ekskretorisk nyrefunktion (Eidemark & Jensen & Rix 

2011) 
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være kronisk dialysepatient har mange udfordringer, og det gælder om at lære at håndtere og 

mestre sygdommen, som påvirker patienten både fysisk, psykisk og socialt (Frøjk 1993; 

Hagren et al 2005; Kristensen 2010) Det er en hverdag fyldt med tilpasning, valg og 

restriktioner, hvilket kan indebære en oplevelse af magtesløshed og ikke at have kontrol 

(Ibid). Fysisk kan patienterne bl.a. opleve hjertesvigt, forandringer i seksuel formåen og 

kronisk træthed (Frøjk 1993; Hagren et al 2005). Psykisk kan patienten bl.a. påvirkes af et 

stort tidsforbrug, bundethed af behandlingen og uvished om, hvordan den næste dag bliver 

(Ibid). Mange af patienterne isolerer sig socialt pga. kronisk træthed, og mange rammes 

økonomisk, da de ikke magter et arbejde (Ibid). Kendetegnende for kroniske dialysepatienter 

er imidlertid, at de lever meget forskelligt med deres sygdom. Nogle patienter opleves som 

meget fastlåste i et sygdomscentreret perspektiv, mens andre har sygdommen mere eller 

mindre integreret i hverdagen (Paterson 2001; Grøn & Vang & Mertz 2009). Nogle kroniske 

dialysepatienter lever mellem at se sig selv som sunde og have sundhed i forgrunden, og at se 

sig selv som syge og have sygdom i forgrunden (Ibid).  

Det er vigtigt for dialysepatienter og deres pårørende at bevare et normalt liv og i størst mulig 

udstrækning at holde fast i det liv, de har kendt og hidtil har levet (Sundhedsstyrelsen 2006). 

En følelse af sammenhæng og kontrol synes at kunne medføre et bedre selvvurderet helbred, 

hvorimod manglende involvering i egen sygdom og behandling kan medføre oplevelse af 

magtesløshed og passivitet (Ibid). 

Som kronisk nyresyg er der i dag tre behandlingsformer - ambulant HD i et center, HHD og 

PD. Hæmodialyse foregår ved, at blodet renses for affaldsstoffer og salte gennem et filter 

påsat en dialysemaskine (Eidemark & Jensen & Rix 2011). Ønsker man at klare denne 

behandling hjemme, kaldes det hjemmehæmodialyse. Peritonealdialyse er en dialyseform, 

hvor patienten via et kateter i bughulen og en speciel form for dialysevæske får renset blodet 

for affaldsstoffer (Ibid). Det er en behandling, som også foregår i hjemmet. 

2.2. Øget fokus på hjemmehæmodialyse 

Flere og flere kronisk nyresyge patienter vælger som behandling HHD. Dette kan bl.a. 

skyldes, at dialyseformen kræver stor involvering i egen behandling. At magte dette kan 

betyde en øget følelse af sammenhæng og kontrol, samt ønsket om at fremtræde og fungere så 

normalt som muligt (Sundhedsstyrelsen 2006; Kristensen 2010). Andre årsager kan være 

ønske om at opnå større fleksibilitet med dialyse på selvvalgte tidspunkter, mere tid sammen 
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med familien, mulighed for at kunne beholde et arbejde, samt mulighed for flere 

behandlingstimer og dermed langt bedre rensning af affaldsstoffer og fjernelse af 

overskydende væske (Ageborg & Allenius & Cederfjäll 2005). Forbedringer i disse faktorer 

kan betyde, at den kronisk nyresyge patient vil opleve større livskvalitet. 

Det voksende antal HHD patienter kan også skyldes, at der både nationalt og internationalt er 

kommet øget fokus på behandlingsformen set ud fra en samfundsøkonomisk synsvinkel 

(Ageborg & Allenius & Cederfjäll 2005; Sundhedsstyrelsen 2006; Zhang et al. 2010; Miller 

2010).  

I 2006 udarbejdede Sundhedsstyrelsen en MTV– rapport omkring dialyse ved nyresvigt mhp 

at undersøge, om flere patienter kunne blive dialyseret i hjemmet, da patienttilgangen på det 

tidspunkt var så stor, at der var begyndende pladsproblemer på dialyseafdelingerne rundt om i 

landet (Sundhedsstyrelsen 2006). Konklusionen var, at hvis andelen af patienter i PD og HHD 

øges fra 30 til 45 % her i Danmark, vil det - over en periode på 10 år - kunne medføre en 

besparelse på ca. 68 mio. kr. (Ibid). Noget tilsvarende beskrives i en svensk undersøgelse, 

hvor det konkluderes, at det bliver mere og mere aktuelt på dialyseafdelingerne rundt om i 

verden at fokusere på økonomien (Ageborg & Allenius og Cederfjäll 2005). Zhang et al og 

Miller beskriver i deres undersøgelser HHD dels som værende omkostningseffektivt dels som 

værende forbundet med bedre livskvalitet hos den kronisk nyresyge patient (Zhang et al 2010; 

Miller 2010).  

I Danmark vokser antallet af HHD patienter år for år (Dansk Nefrologisk Selskab 2011). Hvis 

denne udvikling skal fortsætte, påpeger litteraturen, at der skal ske en kompetenceudvikling af 

personalet inden for det nyremedicinske område, således de dels kan varetage et 

optræningsforløb af patienten dels være tilstrækkelig backup, når patienten er kommet hjem 

med behandlingen (Sundhedsstyrelsen 2006; Sondrup et al 2011; Cases et al 2011). 

Undersøgelserne viser, at hvis patienterne ikke modtager en adækvat undervisning af 

personalet, finder de det vanskeligt at forestille sig hjemmehæmodialysebehandling. Det er 

derfor afgørende, at sygeplejerskerne formår at give tilstrækkelig rådgivning, hvilket kræver 

forståelse for den enkelte patients livsstil og mål (Sondrup et al 2011; Cases et al 2011). 

Gennem undervisning skal patienterne have opbygget deres selvtillid og færdigheder i brugen 

af dialyseudstyret, og hvis sygeplejerskerne ikke formår at rådgive og undervise dem på et 

tilstrækkelig kompetent niveau, kan konsekvensen være, at HHD fravælges.  
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2.3. Sygeplejen til kronisk nyresyge - en udfordring 

Det er til stadighed en udfordring at varetage sygepleje til kroniske dialysepatienter, så den 

understøtter den enkelte patients oplevelse af at kunne leve med sin kroniske sygdom og 

samtidig have en god livskvalitet. Da køn, alder og social status har betydning for, hvordan en 

person lever med en kronisk sygdom, stilles der store krav til de sundhedsprofessionelle i 

forhold til differentiering og individualisering af den sundhedsfaglige strategi og indsats 

(Sundhedsstyrelsen 2006; Grøn, Vang, Mertz 2009).  

For en dialysesygeplejerske er der en høj grad af instrumentel og teknisk sygepleje, og mange 

af aktiviteterne er centreret omkring symptomer, behandling, kvalitetsmål og 

blodprøveresultater (Pedersen 2010). Dette kan være ensbetydende med, at sygeplejerskerne 

får en mere objektiv og distancerende adfærd, hvor kommunikationen er rettet mod patientens 

fysiologiske tilstand og biomedicinske diagnoser, med risiko for at patientens egne ønsker, 

behov og forventninger ikke bliver tillagt den nødvendige betydning (Eldh 2006). 

Patienternes forsøg på at udtrykke deres behov og problemer kan komme til at drukne i 

sygeplejerskernes prioritering, organisering og udførelse af kropslig og sygdomsrelateret pleje 

og behandling (Ibid). Det er derfor vigtigt, at man som sundhedsprofessionel ansat i en 

dialyseafdeling er meget bevidst om ikke at glemme at medinddrage patienten i egen pleje og 

behandling på bekostning af den høje grad af instrumentel og teknisk sygepleje.  

I situationen hvor patienten skal optrænes til HHD, vil det være umuligt at glemme 

medinddragelse af patienten, da optræningsforløbet er baseret på højeste grad af deltagelse fra 

patientens side af. Det er imidlertid vigtigt, at sygeplejersken i optræningsforløbet er bevidst 

om risikoen for, at den instrumentelle og tekniske sygepleje kan komme til at fylde så meget, 

at patientens egne ønsker og behov ikke vil blive tillagt tilstrækkelig betydning i forløbet. 

Til at imødegå dette er samfundsudviklingen dog gået i en retning, hvor patientdeltagelse og 

autonomi i beslutningstagen, implementering og håndtering af patientens egen pleje og 

behandling anses for at være et middel til at øge dennes værdighed og livskvalitet (Ibid).  

2.4. Den mandlige patient 

Inden for sundhedsvæsenet er der de seneste ca. 10 år både nationalt og internationalt kommet 

øget opmærksomhed på behovet for en kønsspecifik forskel i sygeplejen (Madsen 2007). 

Denne forskel kan blive overset i optræningsforløbet til HHD, hvis den instrumentelle og 

tekniske sygepleje kommer til at fylde for meget. Sygeplejefaget er traditionelt udført af 

kvinder og er stadig betegnet som et kvindefag. Det indeholder overvejende en dominans af 
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kvindelige værdier karakteriseret ved bl.a. opretholdelse af medmenneskelige relationer, 

omsorg og hensynsfuldhed, som er i modsætning til mændenes værdier, som hyppigst er 

selvstændighed, ansvar og pligter (Hundborg 2001). Mænd håndterer sygdom anderledes end 

kvinder, og mandlige patienter møder mange barrierer i forhold til at søge hjælp ved sygdom 

(Madsen 2007). De vil bevare deres autonomi, bagatelliserer problemer, ønsker privathed og 

har behov for at have kontrol over deres følelser. Derfor slipper de ikke grebet om sig selv og 

går ikke 100 % ind i rollen som patient (Ibid).  Kvinderne derimod tager ofte afsæt i 

følelserne i deres håndtering af sygdom og anvender ifølge psykolog N. P. Agger ”de 

emotionelt baserede coping strategier” (Kjærgaard 2002). Noget tilsvarende er beskrevet i 

Schofields et al.´s australske artikel, hvor de også påpeger, at når opmærksomheden henledes 

på kønnenes forskellige reaktioner, vil det være positivt for forskningen ikke at se på kønnene 

hver for sig, men i stedet se på dem i relation til hinanden (Schofield et al 2000). Ifølge 

litteraturen er det imidlertid en kendsgerning, at hvis der ønskes en forbedring af kvaliteten i 

sygeplejen, bør mænds særlige behov være en central del i omsorgen (Madsen 2007).  

I øjeblikket optrænes de mandlige patienter i min egen praksis ud fra et erfaringsbaseret 

optræningsprogram udarbejdet af de sygeplejersker, som varetager optræningen. Ifølge disse 

sygeplejersker arbejder de ikke bevidst med en kønsspecifik omsorg. De udtrykker, at de 

møder patienten, der hvor han/hun er. Med ønsket om at optimere kvaliteten i 

optræningsforløbet til HHD giver sygeplejerskernes udsagn anledning til at undersøge, 

hvorledes den mandlige patient oplever forløbet.  

Udgangspunktet for afsnittet omkring litteratursøgning vil derfor være at identificere 

eksisterende viden om, hvad den mandlige patient finder betydningsfuldt, når han vælger at 

blive optrænet til at varetage egen dialysebehandling i hjemmet. 

3. Litteratursøgning  

Der er foretaget to systematiske litteratursøgninger som hjælp til at få dels en afklaring og 

vurdering af projektets baggrund og dels at få udarbejdet projektets formål og 

undersøgelsesspørgsmål (Bjerrum 2005). Søgning1 beskrives ikke, men et eksempel på 

søgningen kan ses i bilag 1. Hovedvægten er lagt på søgning 2 pga. dens fokus på formål og 

forskningsspørgsmål.  
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3.1. Identificering af litteratur 

Litteratursøgningen er foretaget i databaserne: PubMed, Cinahl og Web Of Science. Bilag 2 

viser et eksempel på søgningen. Derudover er der søgt i andre forskeres referencelister samt i 

kandidatspecialer i Afdelingen for Sygeplejevidenskab Aarhus Universitet. 

Der er søgt på dansk, engelsk, norsk og svensk. Der var ikke limit på årstal for ikke at 

udelukke en evt. velegnet artikel. Af hensyn til søgningens bredde er der søgt på både 

hæmodialyse og hjemmedialyse. 

3.2. Søgestrategi  

Der er hovedsageligt søgt med de samme søgeord i alle tre databaser, hvilket bl.a. er 

hemodialysis, homedialysis, patients satisfaction, patient participation, quality of life, chronic 

kidney failure, outpatients, nurse - patient relations, attitude to health, male, gender identity, 

gender specific care. Som indledning til søgningen blev der udformet en PICO, hvor nogle af 

de valgte søgeord fremgår (Bilag 3). Figur1 viser, hvorledes udvælgelsen af relevante artikler 

er foregået. Figur 2 viser de inklusions- og eksklusionskriterier, som er blevet benyttet i 

vurderingen af relevante artikler.  

 

Fig. 1 Udvælgelse af artikler relevante for projektets formål og undersøgelsesspørgsmål 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

176 

  

25 artikler nærlæses. Ud fra eksklusionskriterierne fravælges yderligere 19 artikler 
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De resterende 6 artikler inkluderes mhp udarbejdelse af projektets formål og 

undersøgelsesspørgsmål 

 

 176 

176 artikler er fundet ved søgning i de tre databaser. Der læses abstrakts på alle de 

artikler, hvor en sådan findes 
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Fig. 2 Inklusions- og eksklusionskriterier for valg af artikler 

I andre forskeres referencelister er der fundet to PhD afhandlinger: S.S. Simonsens  

"Ronkedorfænomenet - konstruktioner af sundhed, sygdom og maskulinitet" publiceret i 

2004, og A. C. Eldh´s "Patient participation – what it is and what it is not" publiceret i 2006. 

4. Litteraturgennemgang 
Litteraturgennemgangen danner den teoretiske ramme for opgavens forforståelse af,  hvad, 

der er betydningsfuldt for den mandlige patient i forbindelse med oplæring til HHD.  

Litteraturgennemgangen har vist, at der nationalt og internationalt endnu ikke er foretaget 

mange studier omkring mandlige HHD patienter. Gennemgangen omfatter derfor en artikel 

samt en PhD afhandling, hvor mandens reaktioner i forbindelse med sygdom omtales 

generelt. En høj grad af patientdeltagelse er en forudsætning for at kunne optrænes til HHD, 

hvorfor der er inddraget en PhD afhandling omkring dette begreb. Den resterende litteratur 

omhandler den kronisk nyresyge patient. Den valgte litteratur beskriver både kvantitative og 

kvalitative undersøgelser. Gennemgangen omfatter dermed seks artikler og to PhD 

afhandlinger. De otte fund beskrives i følgende matrix. 

 

 

Inklusionskriterier for valgte artikler 

 

Eksklusionskriterier for fravalgte artikler 

 

Relevant for problemstillingen 

Fokus på kønsforskelle 

Fokus på hæmodialyse og kønsforskelle 

Fokus på hjemmedialyse 

Fokus på erfaringer, oplevelser som hæmodialyse- 

eller hjemmedialysepatient 

Fokus på økonomi ved hjemmedialyse 

Fokus på patientdeltagelse generelt 

Fokus på hæmodialyse og patientdeltagelse 

 

Ingen relevans for problemstillingen 

Fokus på en bestemt fysiologisk eller psykologisk 

problemstilling f.eks. kronisk træthed, depression 

Sammenligninger af forskellige dialyseformer 

Beskrivelse af forskellige dialyseformer 

Manglende abstrakts 

Effekt af uddannelsesprogrammer 

Nyretransplantation 

Dårlig videnskabelig kvalitet 

Patientperspektivet ikke i fokus 
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4.1. Matrix 

 

År/Forfatter/ 

Titel/Tidsskrift 

      Land       Formål Antal   Design Metode      Fund Kontekst 

2003 

Michael Addis 

James Mahalik 

 

Men, 

Masculinity, and 

the Contexts of 

Help Seeking  

 

American 

Psychologist; 

Vol. 58, No. 1 p. 

5-14 

Amerika At undersøge i 

hvilken  

udstrækning  

studiet af 

"mænds  

søgen hjælp" 

er baseret på 

teoretiske 

rammer, som 

kan forklare 

de forskellige  

måder, som  

mænd søger 

eller 

ikke søger 

hjælp  

på hos de 

sundheds- 

professionelle. 

Der 

refereres til 

en del 

studier 

publiceret i 

perioden 

1977-2000 

Litteratur- 

studie 

Fremgår 

ikke 

tydeligt 

Mænd har 

svært ved at 

bede om 

hjælp, ved 

problemer i 

deres liv. De 

opsøger ikke 

læge så tit 

som kvinder. 

Når de gør, 

har de færre 

spørgsmål 

end kvinder. 

Modviljen 

over for at 

søge hjælp 

står i stærk 

kontrast til 

alvoren i de 

problemer, 

som rammer 

mænd 

 

Ikke be- 

skrevet 

 

 

 

 

År/Forfatter/ 

Titel/Tidsskrift 

 

 

 

Land 

 

 

 

Formål 

 

 

 

Antal 

 

 

 

Design 

 

 

 

Metode 

 

 

 

Fund 

 

 

 

Kontekst 

2004 

Simon Sjørup 

Simonsen 

 

PhD afhandling 

Det Sundheds- 

videnskabelige 

Fakultet, 

Syddansk 

Universitet 

Danmark At 

undersøge 

hvordan 

sundhed, 

sygdom og 

maskulinitet 

konstrueres i 

mænds 

livsverden 

13 

mænd 

 

Antal 

studier 

fremgår 

ikke   

Kvalitativt 

studie  med 

indi- 

viduelle 

interviews 

 

Litteratur- 

studie 

Analysemodel 

kaldet 

Ronkedor- 

modellen 

Manden: vil 

bevare kontrol, 

autonomi, 

selvstændighed i 

mødet med 

sundheds- 

væsenet. Han vil 

have 

informationer. 

Han vil udveksle 

viden, i stedet 

for at bearbejde 

følelser. Han 

distancerer sig, 

hvilket 

Simonsen kalder 

"Ronkedorfæ- 

nomenet" 

 

Eget hjem 
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År/Forfatter/ 

Titel/Tidsskrift 

  

Land 

 

Formål 

 

Antal 

 

Design 

 

Metode 

 

Fund 

 

Kontekst 

2005 

 

Nick Polaschek 

 

Haemodialysing 

at Home: The 

Client Experience 

of Self-treatment 

 

EDTNA/ERCA 

Journal XXXl 1 

New 

Zealand 

Studiet er en 

del af et 

større 

projekt, hvor 

formålet er 

at undersøge 

en gruppe 

mænds 

oplevelse af 

at leve med 

HHD. 

6 mænd Hver deltager 

deltog i 3 

semi-

strukturerede 

interviews på 

hver 1 time.  

Der 

analyseres 

inden for en 

kritisk 

fortolkende 

ramme  

Mændene  

oplever bedre 

livs- 

kvalitet ved 

HHD. De 

bevarer 

oplevelsen af 

uafhængig- 

hed trods den 

livsnødven- 

dige 

behandling. At 

behandle sig 

selv kan løse 

nogle af de 

begræns-

ninger, som 

ligger i kronisk 

dialysebe-

handling. 

 

Eget hjem 

 

 

 

År/Forfatter/ 

Titel/Tidsskrift 

 

Land 

  

Formål 

  

Antal 

    

Design 

 

Metode 

     

Fund 

   

Kontekst 

2006 

Ann Catrine Edhl  

Patient 

participation – 

what it is and 

what it is not 

 

PhD afhandling 

Örebro Studies in 

Caring Sciences 

11 

 

Sverige At forstå 

patientens 

oplevelse af 

fænomenerne 

"patient 

participation" 

og "non - 

participation". 

3 kvalitative 

og 

1kombineret 

kvantitativt 

og kvalitativt 

studie 

Interviews 

Observationsstudie 

Spørgeskema med 

definerede områder 

Spørgeskema med 

åbne spørgsmål 

omkring betingelser 

og erfaringer ved 

patientdeltagelse 

 

Fænomeno- 

logisk 

hermeneutisk 

 

Deskriptiv 

Statistik 

 

Kvalitativ 

deskriptiv 

analyse 

 

Kvalitativ 

Indholds- 

analyse 

 

 

Participation: 

forbundet med 

viden og 

informa 

tion 

 

Non-

participation: 

når der ses på 

en som  

et symptom 

 Hospital 
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År/Forfatter/ 

Titel/Tidsskrift 

 

 

 Land 

 

 

Formål 

 

 

 Antal 

 

 

 

Design 

 

 

Metode 

 

 

 Fund 

 

 

Kontekst 

2006 

Costantini L. 

Compliance, 

adherence, and 

self-management: 

is a paradigm 

shift possible for 

chronic kidney 

disease clients? 

 

The CANNT 

Journal 

Vol. 16, Issue 4 

 

Canada Fremgår 

ikke 

Der 

refereres til 

en del 

forskellige 

studier 

Et review af 

forskning  

publiceret 

fra 1996- 

2006. 

Både 

kvalitative 

og 

kvantitative 

studier 

Ikke 

beskrevet 

Ønsker nyresyge 

patienter deltagelse 

skal de udvikle 5 

færdigheder: 

problemløsning, 

beslutningstagen, 

ressourcer til at engagere 

sig, etablering af 

partnerskab med 

sygeplejersken, skulle 

kunne tage action. HHD 

giver større velvære og 

mere energi, har positiv 

betydning for autonomien 

Hospital og  

eget hjem 

        

        

 

 

 

 

År/Forfatter/ 

Titel/Tidsskrift 

 

 

 

 

Land 

 

 

 

 

Formål 

  

 

 

 

Antal 

 

  

 

 

Design 

   

 

 

 

Metode 

  

 

 

 

Fund 

 

 

 

 

Kontekst 

2009 

Yeh S-C. J. et al. 

 

Gender 

differences in 

Stress and 

Coping among 

Elderly Patients 

on Hemodialysis.  

 

Sex Roles; No. 

60: 44-56 

 

Taiwan At 

undersøge 

forskellene 

hos mænd 

og kvinder i 

oplevelsen 

af stress og 

anvendelsen 

af coping 

strategier 

875 

ambulante 

hæmodialyse- 

patienter. 

Stort set lige 

antal mænd 

og kvinder 

over 65 år 

Kvantitativ 

Undersøgelse 

 

Spørgeskema 

Deskriptiv 

analyse til de 

demografiske 

data. 

Til de øvrige 

data blev 

anvendt 

forskellige tests 

bl.a. MANOVA 

Kønsforskelle: 

Kvinder oplever  

mere stress omkring  

fysiske  

symptomer.  

Mænd mere  

omkring 

seksualitet.  

Mht. coping  

strategier an- 

vender 

kvinder 

to strategier: 

"følelses- 

fokuseret"  

og "støtte- 

søgende". 

Mændene an- 

vender  

distancering 

 

5 medicin- 

ske 

centre, 

5 regionale 

hospitaler, 

7 uafhæn- 

gige 

hæmo- 

dialyse- 

centre, 

10 lokale 

hospitaler 

        

 

        

        

 

 

       



11 
 

 

 

År/Forfatter/ Land       Formål Antal  Design   Metode  Fund                     Kontekst 

Titel/Tidsskrift        

 2010 

Sarah Derrett 

Et al. 

 

Older 

peoples´satisfaction 

with home-based 

dialysis 

 

Nephrology Asian 

Pacific Society of 

Nephrology; 15; p 

464-470 

New 

Zealand 

At beskrive 

deltagernes 

tilfredshed med den 

service, de enten 

modtager fra 

dialyseafdelingen  

ved optræning til  

HHD, eller efter de 

er kommet hjem 

med behandlingen. 

At undersøge 

hvordan afstanden 

mellem 

egen bolig og 

dialyseafdelingen 

opleves, når der 

dialyseres hjemme 

45 HHD 

patienter 

Struktureret 

spørgeskema-

baseret 

interview  

 

Kvalitativt 

interview 

 

Alle interviews 

er foretaget af et 

uafhængigt 

forskerteam 

 

Der 

analyseres 

vha. 

kodning 

Patienternes 

forventninger 

til behand- 

lingen er blevet 

forbedret ved 

HHD. Der er 

stor tilfredshed 

med personalet, 

da de bakker op 

om patienternes 

uafhængighed. 

Der ses ingen 

problemer i 

afstanden 

mellem bolig og 

hospital i 

forhold til at få 

kontakt 

 

Hospital 

 

 

 

       Kontekst 

 

 

 

       

År/Forfatter 

Titel/Tidsskrift 

 Land      Formål       Antal     Design     Metode         Fund     Kontekst 

2011 

 

Alejandra Cases et 

al 

 

The Experience of 

individuals with 

renal failure 

participating in 

home 

haemodialysis: An 

interpretative 

phenomenological 

analysis 

 

Journal of Health 

Psychology 16(6) 

p. 884-894 

England At få indsigt 

i 

enkeltperso- 

ners 

subjektive  

oplevelser af 

at leve med 

HHD 

5 mænd 

og 1 kvinde 

Semi-

strukturerede 

interviews på 

mellem 60 og 

90 minutter 

Der anvendes 

en 

fortolkende 

fænomeno-

logisk 

analyse 

HHD giver 

oplevelse af 

frigiven tid, 

og øget 

fleksibilitet i 

forhold til at 

organisere 

egen 

behandling, 

så den passer 

til ens livsstil. 

Kan deltage i 

aktiviteter, 

som ikke er 

relateret til 

helbredet. 

Oplever øget 

følelse af 

autonomi og 

kontrol. 

 

5 interviews 

foregår  

på hospital. 

1 i eget hjem 

4.2. Sammenfatning  

Litteraturgennemgangen viser, at følgende tre hovedområder er på spil:   
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 patientdeltagelse 

 oplevelser hos HHD patienter - både hos begge køn og kun hos mænd 

 mænds reaktioner ved sundhed og sygdom 

Patientdeltagelse er en afgørende faktor i optræningen til HHD, og ifølge den fundne litteratur 

er det vigtigt for patientdeltagelsen, at patienterne føler sig velinformerede, da det bl.a. giver 

følelsen af tryghed og at være i kontrol (Edhl 2006). Patientdeltagelsen i forbindelse med 

optræning skal være i en sådan grad, at der bliver tale om et partnerskab mellem patient og 

sygeplejerske, hvor patienten skal udvikle færdigheder i forhold til at kunne tage beslutninger 

og løse problemer (Constantini 2006). Ifølge litteraturgennemgangen vil patienten, som er 

trænet op til HHD, opleve større velvære, have mere energi og have oplevelsen af 

uafhængighed (Polaschek 2005; Constantini 2006; Derrett 2010; Cases et al 2011). Dernæst 

kan HHD også reducere dialysebehandlingens begrænsninger (Polaschek 2005; Cases et al 

2011). Det sidste område, som litteraturgennemgangen skildrer, er mænd og kvinders 

reaktioner ved sundhed og sygdom. Karakteristisk for mændene er bl.a., at de ofte anvender 

distancering til at tackle stress. De ønsker at bevare kontrol og dermed også deres autonomi 

(Addis 2003; Simonsen 2004; Yeh 2009). De har svært ved at bede om hjælp i modsætning til 

kvinder, som oftere går til læge end mænd og også er mere følelsesbetonede i deres måde at 

tackle stress på (Ibid). Disse karakteristika er vigtige, at sygeplejersken tænker ind i sin 

omsorg til den mandlige patient, hvis hun ønsker at yde en optimal sygepleje (Simonsen 

2004). Litteratursøgningen har imidlertid ikke vist noget stort fokus på at tænke den 

kønsspecifikke forskel ind i sygeplejen, hvilket aktualiserer dette projekt, da undersøgelsen 

formodes at ville kunne være medvirkende til at generere ny viden på området. 

 

5. Afgrænsning og formål 
 

5.1. Afgrænsning  

Baggrundsbeskrivelsen og litteratursøgningen viser, at flere og flere kronisk nyresyge 

patienter vælger HHD som behandling, da det forbedrer livskvaliteten ved bl.a. at give 

mulighed for større frihed og en oplevelse af at have kontrol over eget liv. Litteraturen 

påpeger imidlertid, at hvis dette patientantal fortsat skal stige, skal kvaliteten i 

optræningsforløbet forbedres. Det skal ske ved en kompetenceudvikling af sygeplejerskerne 
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inden for det nyremedicinske område, således de udover at kunne varetage et 

optræningsforløb af patienten også kan være tilstrækkelig backup, når patienten er kommet 

hjem med behandlingen. I denne kompetenceudvikling bør også ligge tilførsel af ny viden 

omkring omsorg til mænd og kvinder, da deres reaktioner i forbindelse med sundhed og 

sygdom er forskellige, og denne kønsspecifikke forskel bør der tages højde for i sygeplejen. I 

forhold til min egen praksis sker dette tilsyneladende ikke i øjeblikket, idet patienterne 

optrænes ud fra et erfaringsbaseret program, hvor sygeplejerskerne ifølge dem selv ikke 

bevidst arbejder med en kønsspecifik omsorg. Det vil derfor være relevant at tilføre 

sygeplejerskerne ny viden om de kønsspecifikke forskelle ved i denne opgave at undersøge, 

hvad der kan have betydning for, at den mandlige patient vælger HHD og dernæst, hvilke 

krav og forventninger han har til samarbejdet med den sygeplejerske, som skal varetage 

optræningen. Der opstilles derfor følgende formål. 

 

 

5.2. Formål  

Formålet med undersøgelsen er at få øget viden om, hvad der er kendetegnende for den 

mandlige nyresyge patients oplevelser og erfaringer i forbindelse med optræning til at kunne 

varetage egen hæmodialysebehandling i hjemmet. Da det er af stor betydning, at patienten 

rustes bedst muligt til at kunne magte opgaven, vil denne indsigt kunne være til gavn for 

udviklingen af den fremtidige praksis i forhold til optræning til HHD. Det er derfor relevant at 

opstille følgende undersøgelsesspørgsmål: 

  At opnå øget indsigt i og dermed forståelse for, hvad der kan være af betydning 

for, at den mandlige patient vælger at varetage egen hæmodialysebehandling i 

hjemmet.  

 At undersøge hvad, den mandlige patient har af krav og forventninger til det 

samarbejde med kontaktsygeplejersken, som er afgørende i optræningen til at 

varetage egen dialysebehandling i hjemmet. 

6. Projektets teoretiske ramme 
 

I formålet for projektet er der fokus på den mandlige patients oplevelser og erfaringer 

omkring det at være blevet optrænet til at varetage hæmodialysebehandling i eget hjem. Som 

teoretisk ramme for projektet er derfor valgt den norske sygeplejeteoretiker Kari Martinsen og 
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den danske filosof Simon Sjørup Simonsen. Ifølge Kari Martinsen er relationen et grundvilkår 

for at kunne forstå og hjælpe patienten. Det er derfor relevant at inddrage Kari Martinsens 

omsorgsfilosofi omkring relationens betydning i mødet mellem patient og professionel, da der 

i optræning til HHD er et meget tæt samarbejde imellem patient og sygeplejerske. Da fokus i 

projektet er den mandlige patient, er Sjørup Simonsens Ronkedormodel valgt til at belyse 

mænds reaktioner i forbindelse med sundhed og sygdom. 

6.1. Simon Sjørup Simonsen 

Den danske filosof Simon Sjørup Simonsen (1970 - ) har udarbejdet Ronkedormodellen på 

baggrund af sin PhD afhandling Ronkedorfænomenet - konstruktioner af sundhed, sygdom og 

maskulinitet. Afhandlingen omhandler en undersøgelse af livsverdenssammenhænge mellem 

på den ene side sygdom og sundhed og på den anden side opfattelsen af det at være mand 

(maskulinitet) (Simonsen 2004; Simonsen 2006). Inspirationen til at anvende 

ronkedorbegrebet fik Simonsen fra to af deltagerne i sin undersøgelse. De betegnede sig selv 

som henholdsvis en ronkedor og en gammel hanelefant (Ibid). Ronkedor beskriver en enlig 

hanelefant, som lever adskilt fra flokken, og når Simonsen anvender begrebet, er det som en 

metafor for, at mænd trækker sig tilbage ved sygdom - de skaber simpelt hen 

distanceringsprocesser i forbindelse med deres sygdom (Ibid). Ronkedormodellens centrale 

begreb er derfor distancering af sygdom, idet det er det primære enkelttræk, der træder 

tydeligst frem i deltagernes konstruktioner af maskulinitet, sundhed og sygdom. Et element i 

mændenes livsverden er dels en særlig opfattelse af det at være mand (maskulinitet) i forhold 

til kvinder, børn og andre mænd og dels en særlig opfattelse af sundhed og sygdom, hvor de 

forsøger at skubbe sygdom i baggrunden og prøver på at ignorere det. Distanceringen hjælper 

dem til at håndtere hverdagen eller som måder at overleve på (Ibid). Simonsen definerer 

distanceringen som forskellige processer i forbindelse med at holde sygdom (herunder 

sygdomssignaler) og sundhed på afstand. Distanceringen ser han fra tre forskellige vinkler: 

social, verbal og mental distancering (Ibid). Social distancering er de processer, mændene 

indgår i for ikke at deltage i sociale sammenhænge med fokus på sygdom og sundhed. Ved 

verbal distancering indgår mændene i processer, hvor de ikke kommer til at deltage i samtaler 

med deres netværk omkring sygdom og sundhed, talen falder simpelthen ikke på, hvordan de 

har det. Den mentale distancering er de processer, mændene indgår i for ikke 

bevidsthedsmæssigt at sætte fokus på sygdom og sundhed (Ibid). 
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Distanceringen kan være både positiv og negativ, f.eks. kan den verbale distancering tolkes 

positivt som autonomi, hvis det er en måde at komme videre i sit liv på frem for at tale sig ind 

i en identitet som syg (Ibid). En omsorg kan tolkes som omklamrende, hvis den ikke tager 

højde for autonomirelationen. Hvis andre i tale og handling henviser til sygdom og sundhed, 

kan manden opleve omsorgen som omklamrende (Simonsen 2004). Dette kan hos manden 

være medvirkende til at skabe en endnu større modstand mod at forholde sig til, vise og tale 

om sit forhold til sygdom og sundhed. Manden oplever det meget ubehageligt at være 

hjælpeløs og i følelsernes vold, han ønsker i stedet at have kontrol og bevare sin autonomi 

(Simonsen 2004). 

6.2. Kari Martinsen 

Den norske sygeplejeteoretiker Kari Martinsen (1943-) har en fænomenologisk tilgang til 

sygeplejen og er af den opfattelse, at vi er henvist til og fundamentalt afhængige af hinanden 

(Martinsen 2003). Det vil sige, at mennesket ikke er noget i sig selv, men forholder sig til 

noget og andre (Ibid). 

Martinsen har altid lagt meget vægt på omsorgsbegrebet, og hun definerer det som 3-delt: et 

relationelt, et praktisk og et moralsk begreb (Ibid). At kunne udvise omsorg kræver faglig 

dygtighed, og den får sygeplejersken ikke kun ud fra lærebøgerne. Faglig dygtighed 

forudsætter, at fagkundskaber og praktiske færdigheder går sammen (Ibid). Når 

sygeplejersken handler, er det vigtigt, at hun ikke forventer at få noget igen, eller at 

begrundelsen for at handle er at få noget igen eller opnå et resultat (Ibid). Omsorg er udtryk 

for gensidighed, og det bestemmes ud fra patientens situation. Sygeplejersken skal have en 

god situationsfornemmelse, for at hun kan klare balancegangen mellem formynderi, hvor hun 

overtager for meget af ansvaret for patienten, og så respekten for menneskets 

selvbestemmelse, som, hvis det overdrives, kan føre til, at sygeplejersken undlader at handle. 

Udviser sygeplejersken situationsfornemmelse og personligt engagement, er der mulighed for 

at knytte bånd til andre (Ibid).  

I forhold til den moralske side af omsorgen er kvaliteten i relationen væsentlig. Omsorg må 

læres gennem erfaring og opdragelse ud fra, hvad man finder værdifuldt. Men omsorgsmoral 

handler også om at lære, hvordan man bruger magt (Ibid). I alle afhængighedsrelationer 

indgår magt, og den kan bruges moralsk ansvarligt ud fra solidaritet med den svage (Ibid). 

Hvis sygeplejersken skal lære at handle solidarisk, må hun kunne foretage moralske skøn ud 
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fra en situationsfornemmelse baseret på kundskab og bevidsthed om værdier. Martinsen taler 

om det faglige skøn, som "kan holde os på rette vej". Det faglige skøn er altid knyttet til en 

konkret situation, og det fordrer en følelsesmæssig involvering og situationsanalyse, hvor 

sygeplejersken via empati, faglig viden og erfaring reflekterer over alternative handlinger til 

patientens bedste (Martinsen 2006).  

Martinsen arbejder med et kønsperspektiv på sygeplejen set ud fra, at hun hævder, at 

omsorgsmoral bygger på kvindelig moral, som har sit udgangspunkt i dagliglivets 

traditionelle kvindeopgaver (Martinsen 2006a). Da omsorgsmoralen er væsentlig i sygeplejen, 

vil den ud fra ovenstående være præget af de kvindelige værdier. Mens mænd mere handler 

ud fra principper, er kvinder mere optaget af at spørge om mere information om situationen, 

når de skal vurdere den (Ibid). Historisk har kvinder først og fremmest været forsvarere af 

omsorg og empati, og de ser relationer som vigtige. Hvis kvinder handler ud fra principper, 

knyttes de til konkret handling, hvor de integreres i situationen. Mændene derimod anvender 

principperne mere som regler, hvilket kan resultere i en tankegang, hvor de ser bort fra det 

unikke og specielle i situationen, og i stedet underordner den en generel regel (Ibid). 

Martinsen mener, at den professionelle sygeplejerske viser sig som en person med personlige 

følelser for den anden, og som åbner for sansningen og derved får forståelse for den andens 

horisont (Martinsen 2004). Dette modsat den private følelse, som kan blive til ”føleri” og 

trække den anden ind i ens egen horisont, og omsorgen kan derved blive omklamrende, fordi 

ens egne følelser forstyrrer (Ibid). At være professionel indebærer således, at man har 

fagkundskab til at se patienten som et menneske og værne om patientens integritet for ikke at 

bryde urørlighedszonen (Ibid).  

7. Metode 
 

Projektets formål og undersøgelsesspørgsmål lægger op til at bevæge sig inden for den 

kvalitative forskningsmetode, hvis videnskabsteoretiske grundlag er humanvidenskabeligt. 

Forståelse og fortolkning er centrale begreber i forhold til at få dyb indsigt i de fænomener, 

som har betydning for den mandlige patient, når han vælger HHD (Jørgensen 2009). 

Der er anvendt et semistruktureret livsverdensinterview, da det har til hensigt at forstå temaer 

fra den daglige livsverden ud fra interviewpersonernes egne perspektiver udtrykt i den 
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sammenhæng, interviewet finder sted. Forskeren bestræber sig hermed på at bringe en 

sandfærdig beretning fra den interviewede til verden (Kvale & Brinkmann 2009). 

7.1. Videnskabsteoretisk ramme 

Det videnskabsteoretiske afsæt i projektet er fænomenologisk - hermeneutisk med fokus på 

fænomenet "oplevelser i forbindelse med optræning til at kunne varetage egen 

hæmodialysebehandling". Afsættet er et fænomenologisk perspektiv, da det vil kunne give en 

præcis beskrivelse af, hvordan fænomenet opleves (Kvale & Brinkmann 2009).  

Fænomenologien er grundlagt af Edmund Husserl (1859-1938) i begyndelsen af 1900-tallet 

(Brinkmann & Tanggaard 2010). Fænomenologien kan beskrives både som en retning, en 

tænkemåde og en metode, der kan anvendes som retningsgivende i forskningsprocessens 

forskellige faser (Norlyk & Martinsen 2008; Brinkmann & Tanggaard 2010). 

Fænomenologien er læren om det, som kommer til syne eller fremtræder for ens bevidsthed. 

Filosofien giver dermed  mulighed for at opnå indsigt i, kaste lys over menneskers livsverden, 

som er den konkrete virkelighed, man kan erfare (Ibid). Det er i den sammenhæng vigtigt, at 

man aldrig taget det for givet, at man ved, hvad en anden person føler, tænker eller ønsker. 

Det handler om at møde fænomenet selv (Ibid).  

En af de bærende ideer i fænomenologien er, at den menneskelige bevidsthed altid er 

intentionel dvs. rettet mod noget f.eks. en genstand, en ide eller et formål. Når vi tænker, 

tænker vi på noget, og når vi sanser, er der et bestemt noget, der sanses, dvs. man vil altid 

opleve noget som værende noget bestemt (Ibid). Intentionaliteten giver adgang til forskellige 

fænomener, som kan beskrives ud fra den betydning, de har for menneskets bevidsthed. Man 

undersøger altså, hvordan forskellige fænomener præsenterer sig for vores bevidsthed (Ibid).  

En anden grundtanke i fænomenologien er den fænomenologiske reduktion. Hensigten er at 

forholde sig åben for at kunne beskrive et fænomen, som det præsenterer sig for bevidstheden 

(Ibid). Det beskrives ofte som at sætte sin forforståelse i parentes, da det kan hindre, at man 

forstår for hurtigt, for omsorgsløst for sjusket. Man tilstræber hermed at se bort fra tidligere 

erfaringer og teorier. Formålet med den fænomenologiske analyse er dermed at konkretisere 

fænomenets essens med andre ord det, der gør fænomenet til det, det er (Ibid). 

Projektet er et kvalitetsudviklingsprojekt, hvilket betyder, at det ikke er tilstrækkeligt at 

afdække fænomener. Det er nødvendigt også at forstå, hvilken betydning fænomenerne kan 

have for den enkelte, hvis fundene skal kunne bruges til at udvikle kvaliteten af det 
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optræningsforløb, som den mandlige patient gennemløber for at kunne varetage egen 

dialysebehandling i hjemmet (Andreasen 2008). For at opnå indsigt i forhold til en 

undersøgelses problemstilling er det derfor af afgørende betydning at foretage fortolkninger af 

den indhentede empiri (Ibid). Fortolkningen af fundene i dette projekt er foretaget ud fra et 

hermeneutisk perspektiv. Hermeneutikken er primært blevet forbundet med Hans-Georg 

Gadamer (1900-2002) (Jørgensen 2009). Formålet med en hermeneutisk fortolkning er at 

opnå en gyldig og almen forståelse af en teksts mening (Ibid). I den hermeneutiske tradition 

gælder en kontinuerlig frem - og tilbagegående proces mellem dele og helhed, hvor delene 

kun forstås, hvis helheden inddrages, og omvendt kan helheden kun forstås i kraft af delene. 

Dette cirkulære forhold åbner mulighed for en stadig dybere forståelse af meningen med 

teksten. Gadamer benævner denne cirkulære proces den hermeneutiske cirkel (Ibid). Den 

hermeneutiske cirkel rummer også et andet moment, nemlig den forventning om forståelse, 

som man går i gang med, når en tekst har fanget ens interesse (Ibid). Ifølge Gadamer består 

den hermeneutiske cirkel også i, at man kun kan forstå i kraft af ens forforståelse, og at 

forforståelse er betinget af ens fordomme, som er de forventninger og formeninger, som 

kendetegner ens måde at være til stede på (Ibid). 

Dette projekts fund er blevet sat i spil i forhold til den teoretiske forforståelse, som er 

tydeliggjort i litteraturgennemgangen. Det transskriberede materiale er blevet mødt med 

åbenhed for derved, gennem nærhed til teksten, at søge en bredere forståelse.  

7.2. Position i forhold til forforståelse 

Ifølge hermeneutikken angribes en problemstilling med en forforståelse af et emne. 

Forforståelse består af viden, tidligere erfaringer og fordomme.  Ligegyldigt hvad man skal 

prøve at forstå gennem en undersøgelse, vil man altid have en forståelse parat på forhånd, og 

det er en hermeneutisk grundtanke, at denne forståelse skal sættes i spil (Jørgensen 2009). Det 

gælder derfor ikke om at fjerne eller se bort fra sine fordomme og sin forståelseshorisont. I 

stedet må man, for at kunne sætte sine fordomme i spil, i et vist omfang vide, hvad ens 

forståelseshorisont indeholder, inden undersøgelsen påbegyndes. Man skal gennem hele 

undersøgelsesprocessen være bevidst om sin forforståelse og dennes betydning for projektet. I 

forbindelse med undersøgelsens resultater skal der tages højde for de fordomme, som er i spil, 

og resultatet kan vise sig at være en be - eller afkræftelse af ens fordomme (Ibid). I forhold til 

dette projekt vil min forforståelse være præget af, at jeg har arbejdet med 
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hæmodialysepatienter gennem 25 år dog uden på noget tidspunkt at have haft fokus på 

hjemmehæmodialysepatienter.  

8. Design 
 

Projektets overordnede design er inspireret af Kvales 7 faser i en interviewundersøgelse. Faserne 

udgør tematisering, design, interview, transskription, analyse, verifikation og rapportering (Fig. 3) 

(Kvale & Brinkmann 2009) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Kvales 7 faser i en interviewundersøgelse 

8.1. Indsamling af datamateriale 

Interview er valgt som metode til at besvare projektets formål og undersøgelsesspørgsmål. 

Interviewet er velegnet, da det giver mulighed for at indfange den menneskelige livsverden 

ved at få belyst alment-menneskelige forhold (Andreasen 2008). Interviewet er udført på 

baggrund af en interviewguide, som udspringer af ens forforståelse. Guiden bruges til at sikre, 

at de samme emner bliver dækket af alle informanterne, men trods guiden er der stadig 
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åbenhed for forandringer i formuleringen og rækkefølgen af spørgsmål, så man evt. kan 

forfølge de svar, som gives (Kvale og Brinkmann 2009).  

Der er anvendt individuelle interviews, da ønsket er at belyse, hvordan  den enkelte informant 

orienterer sig i sin livsverden i forhold til problemstillingerne omkring optræning til HHD.  

Den semistrukturerede interviewguide er blevet udarbejdet på baggrund af projektets formål, 

undersøgelsesspørgsmål og forskerens teoretiske viden (Bilag 4). Forskningsspørgsmålene 

tager udgangspunkt i de temaer, som projektet omhandler, og ideen med 

interviewspørgsmålene er at fremme et positivt samspil under interviewet og dermed 

stimulere den kronisk nyresyge patient til at fortælle om sine oplevelser og erfaringer. 

Når et interview afvikles, er atmosfæren i interviewsituationen vigtig, da det er afgørende, at 

patienten føler sig tryg (Delmar 1999). Omgivelserne kan være med til at stimulere 

informantens genkaldelse af erfaringer i både positiv og negativ retning. Finder interviewet 

sted i dialyseafsnittet kan det bl.a. styrke en afmagtsfølelse overfor institutionen (Ibid). I 

projektet vælges det derfor, at interviewene skal foregå i eget hjem. Udover at det kan give 

større tryghed, kan det også give mulighed for, at intervieweren får større indsigt i 

informantens levede liv. Endelig har det også sparet tid og kræfter for informanten at være i 

eget hjem, hvilket er en vigtig faktor, da kronisk træthed er et meget stort problem hos kronisk 

nyresyge patienter (Frøjk 1993). Interviewene er foregået uden deltagelse af ægtefæller, og de 

har varet fra 97 til 125 minutter afhængigt af informantens fortællelyst. 

8.2. Udvælgelse af informanter 

Antal informanter i en kvalitativ undersøgelse afhænger af formålet. Almindeligvis ligger 

antallet på 15 +/- 10 (Kvale & Brinkmann 2009). Forskel i antal kan afhænge af en 

kombination af hvor meget tid og hvor mange ressourcer, forskeren har til rådighed for 

undersøgelsen. En fordel kan være at have et mindre antal interviews og så i stedet bruge 

mere tid på forberedelse og analyse (Ibid). Pga. dette projekts begrænsede tidsramme og 

begrænsede ressourcer inkluderes tre informanter. Informanterne er kronisk nyresyge 

mandlige patienter, som har gennemgået et optræningsforløb i forhold til at kunne varetage 

HHD. Optræningen foregår i hæmodialyseafsnittet i samarbejde med en kontaktsygeplejerske. 

Optræningsperiodens længde er individuel dog minimum ca. fire uger afhængig af, hvor 

patienten er i sit sygdomsforløb. Afgørende er, at patienten er tryg ved at komme hjem. To 

informanter er optrænet i egen praksis, den tredje i et dialyseafsnit beliggende i en anden 
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region. Inklusionskriterierne har ikke gjort det muligt at samle alle informanterne fra det 

samme center.  

Mandens håndtering af sundhed og sygdom er afhængig af, hvilken livsverden han er en del 

af, og hvor han befinder sig i denne livsverden på det tidspunkt, hvor han rammes af sygdom 

(Ølgod 2002; Agger 2002). Informanterne er derfor henholdsvis en yngre, en midaldrende og 

en ældre mand (Fig. 4). Der blev opstillet følgende inklusions- og eksklusionskriterier for 

deltagelse i undersøgelsen (Fig. 5). 

 

Informant 1 Informant 2 Informant 3 

40 år gammel 

Single 

Barnløs 

Pensionist, arbejder ca. 25 timer/mdr 

for Dansk Blindesamfund 

Bor i rækkehus 

Tæt relation til sine forældre 

Næsten blind 

Har hund, høns, en rotte og 2 

chinchillaer 

Kronisk nyresyg på baggrund af 

diabetes mellitus type 1 

Har været i kronisk 

dialysebehandling  i 2½ år - heraf ca. 

1 år i HHD 

53 år gammel 

Gift med 10 år ældre kvinde, som 

arbejder i en genbrugsbutik 

Har ikke selv børn, men hustru har 

børn fra tidligere ægteskab 

Er pensionist, men bor på en nedlagt 

landejendom, hvor han "makker" 

med mange ting, hjælper en nabo 

med nogle heste, passer egne får 

Kronisk nyresyg på baggrund af en 

bindevævssygdom. 

Har været i kronisk 

dialysebehandling i ca. 2 år - heraf 

knap 1½ år i HHD 

62 år gammel 

Gift med 2 år yngre kvinde, som er 

sagsbehandler på fuld tid 

Har 4 børn fra første ægteskab, hustru 

har 2 børn fra første ægteskab, har 

hjemmeboende fælles søn på 26 år 

Har eget værksted, hvor han reparerer 

mindre både 

Får pension ved siden af egen indtægt 

Kronisk nyresyg efter at begge nyrer 

er blevet fjernet pga. kræft 

Har været i kronisk 

dialysebehandling i ca. 2 år - heraf 

ca. 1 år i HHD 

Fig. 4 Demografiske data på informanterne 

 

 

Inklusionskriterier Eksklusionskriterier 

Skal være en mand 

Skal kunne tale og forstå dansk 

Skal have været i HHD 1- 1½ år 

Har tidligere været i center hæmodialyse 

En informant mellem 25 og 40 år 

En informant mellem 50 og 60 år 

En informant mellem 65 og 75 år 

En informant som er i arbejde 

En informant som har børn 

En informant som er single 

Mindst en informant som lever med 

kæreste/ægtefælle 

 

Mandlige patienter under 25  og over 75 år 

Har tidligere været i peritonealdialyse, da der ikke 

ønskes sammenligninger mellem optræningsforløb 

Starter i HHD som første form for dialyse 

Hvis patienten ikke magter at varetage hovedparten af 

behandlingen ved egen hjælp 

Fig. 5  
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8.3. Transskription og analyse  

For at strukturere interviewene i en form som er egnet til analyse, er de blevet transskriberet 

fra mundtlig til skriftlig form. Projektets interviewer har selv foretaget transskriberingen, da 

det sikrer en bedre kontrol af oversættelsen fra den mundtlige til den skriftlige form. 

Derudover kommer man dybt ind i sit materiale ved selv at transskribere det, og ofte opstår 

der ideer til analyse i denne fase (Kvale & Brinkmann 2009; Brinkmann & Tanggaard 2010). 

Transskriberingen er blevet foretaget  umiddelbart efter interviewet for bedre at kunne huske, 

dels hvad der er blevet sagt, dels hvilke reaktioner der har været hos informanten (Ibid). 

Da projektet har en kvalitativ tilgang, er analysen en tematisk analyse inspireret af Kvales fem 

trin omkring meningskondensering (Kvale & Brinkmann 2009). Først er alle tre interviews 

blevet læst igennem for at få et indtryk af helheden. Derefter er de naturlige 

"meningsenheder" blevet fundet, som de er blevet udtrykt af  informanterne. Under trin tre er 

det tema, der dominerede den naturlige meningsenhed, blevet omformuleret så enkelt som 

muligt af intervieweren (Bilag 5). På den måde er udsagnene blev tematiseret ud fra 

interviewerens synspunkt og forståelse af dem. På det fjerde trin har fokus været på ord, 

sætninger, udtryk som er relevante for formål og undersøgelsesspørgsmål, og som kan ses 

som dimensioner eller aspekter på patientens oplevelser af optræningsforløbet til HHD. 

Følgende spørgsmål har været en hjælp til dette: "hvad bliver der sagt?", "hvordan bliver det 

sagt?", "hvad er indholdet?" og især "hvad er betydningen?". I det femte trin er der under 

hvert centralt tema blevet lavet en kort sammenfatning (Ibid). De centrale temaer har været 

grundlaget for meningsfortolkningen, som bl.a. er blevet foretaget på baggrund af 

eksisterende viden. I beskrivelsen af meningsenhederne har det været vigtigt ikke at anvende 

teoretiske termer, men at forblive i et dagligdags sprog for ikke at presse fænomenet ind i en 

teoretisk ramme (Norlyk & Martinsen 2008). Analyseprocessen har betydet, at en stor 

mængde data er blevet komprimeret, hvilket har givet mulighed for en beskrivelse af, hvad de 

tre informanter mener har været af betydning for valget af HHD, samt hvilke krav og 

forventninger de stiller til samarbejdet med sygeplejersken i et optræningsforløb til HHD. 

8.4 Etik 

Data er indsamlet vha. interviews, hvorfor Helsinkideklarationen skal overholdes (SSN 2003). 

Det indebærer, at der skal tages hensyn til fire etiske principper: patientens autonomi, 

princippet om retfærdighed, at deltage skal være til gavn for patienten, og at deltage må ikke 

påføre patienten skade (Ibid). 
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Informanten er blevet spurgt i alt tre gange, om han ønsker at deltage i projektet. Først af en 

HHD sygeplejerske derefter af intervieweren 2 gange henholdsvis pr. telefon og ved 

indledning af interviewet.  

Der er indgået informeret samtykke (Bilag 6), og patienten er informeret både mundtligt og 

skriftligt om projektet (Bilag 7). Der har været opmærksomhed på både de positive såvel som 

de negative konsekvenser af interviewene, hvor de negative kan være, at interviewet tager en 

drejning og kommer ind på følsomme spørgsmål, som gør informanten ked af det. 

Informanten er ikke blevet tilbudt at læse transskriberingen, da han kunne blive krænket over 

at læse sit eget interview, fordi det for ham kunne fremtræde som usammenhængende og 

forvirret tale (Kvale & Brinkmann 2009).  

Da intervieweren er under ansvar efter borgerlig straffelov, er denne forpligtet til ikke at røbe 

fortroligheder, der er kommet til dennes kendskab i forbindelse med interviewet, medmindre 

oplysningerne er så belastede, at hun er forpligtet til at handle af hensyn til informantens tarv 

(www.logir.fo/foldb/ano/1959/0000353). 

Intervieweren har været opmærksom på sin rolle som undersøger pga. hovedansvaret for 

undersøgelsen og dermed det vigtigste redskab til indhentning af viden. Informanterne var 

ikke kendte på forhånd, hvilket bl.a. kan betyde, at de ikke har sagt ja til deltagelse for 

interviewerens skyld. For at sikre den videnskabelige kvalitet er der under den 

transskriberende og analyserende del af undersøgelsen, rapporteret så nøjagtigt og 

repræsentativt som muligt. Denne omhu vil fortsætte i formidlingen og offentliggørelsen af 

fundene med tanke for de mulige konsekvenser, det vil have for informanterne og den gruppe 

af kronisk nyresyge patienter, som de tilhører (Kvale & Brinkmann). 

Projektet er ikke blevet indberettet til videnskabsetisk komite, da der ikke indgår 

menneskeligt biologisk materiale. Som sikkerhed for korrekt ageren har der været taget 

telefonisk kontakt til komiteen for at få en bekræftelse. Da der indgår følsomme og fortrolige 

personoplysninger, er undersøgelsen blevet anmeldt og godkendt af Datatilsynet (Bilag 8) 

(Brinkmann & Tanggaard 2010). 

9. Præsentation af fund 
 

På baggrund af analyse af empirien er der fremkommet 5 centrale temaer. Nogle af temaerne 

er relativt omfattende, hvorfor disse vil være opdelt i undertemaer. Temaerne vil i det 
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følgende blive beskrevet enkeltvis og underbygget vha. citater fremkommet i interviewene. 

De valgte citater er dem, som tydeligst beskriver informanternes oplevelser og erfaringer. 

Efter hvert centralt tema vil der være en kort sammenfatning. Patienterne vil blive benævnt A 

= den yngre, B = den midaldrende og C = den ældre patient. 

9.1. Accept af livet som kronisk nyresyg 

Fælles for informanterne er, at det var et chok at blive ramt af kronisk nyresygdom, og ingen 

af dem giver udtryk for helt at have accepteret deres liv med kronisk sygdom, men de har alle 

lært at leve med den. For alle gælder, at sygdommen ikke skal have magten over dem, hvilket 

har været medvirkende til valget af HHD. B er den af informanterne, som gør sig flest tanker 

omkring at lære at leve med sygdommen. Han har valgt at leve ud fra, at sygdommen ikke 

skal have magten over ham, han vil selv have indflydelse, han vil ikke overlades til andre. 

Han beskriver det således:  

 "Jeg vil have så meget magt over min sygdom, som jeg overhovedet kan. Jeg kan  

                        ikke vinde over min sygdom, men jeg vil selv have så meget indflydelse på, 

   hvor meget den har af indflydelse på mig. Det føler jeg på den måde, at jeg    

                        kommer hjem, jeg kan tage min egen dialyse"  

 

B har det syn på sit liv, at han ikke vil være fastlåst i et sygdomscentreret perspektiv. I stedet 

vælger han at have sygdommen mere eller mindre integreret i sin hverdag, idet han siger "jeg 

ser mig ikke som syg. Når jeg får min dialyse, så er jeg ikke syg".  

 

9.1.1. Sammenfatning 

Det har været chokerende for informanterne at blive kronisk dialysepatient. Ingen af dem har 

fuldt ud har accepteret deres nye liv, men de har lært at leve med sygdommen. En af 

informanterne har valgt at få det bedste ud af sit nye liv ved bl.a. at sige, at sygdommen ikke 

skal have magten over ham. 

9.2. Hvorfor faldt valget på HHD? 

Det er varierende, hvor meget indflydelse informanterne selv har haft på valget af HHD. A 

valgte det selv efter at have hørt om det på et møde. De to andre fik det tilbudt af personalet. 

Ingen af dem havde kendskab til muligheden, da de startede som kroniske dialysepatienter.  
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Bevæggrundene for valg af HHD var for A og B primært ønsket om at styrke deres autonomi 

og opleve at have kontrol over, hvad der sker med ens krop. A udtrykker det meget tydeligt 

ved at sige, "jeg er nødt til at have kontrol over, hvad de laver med min krop, fordi jeg skal 

kunne sige stop, ellers kører de den mange gange længere ud, end jeg har lyst til at komme". 

B beskriver det således, "fordi jo mere føling, får man med sin sygdom, altså ligesom med 

sygdommen som sådan, at det ikke bliver noget helt uvæsentligt".  

C har ikke på samme måde ønsket om at have kontrol, idet han på spørgsmålet om, hvordan 

han oplever at have ansvaret for behandlingen, svarer, "det ved jeg faktisk ikke, det spekulerer 

jeg ikke på". Ifølge ham dialyserer han hjemme, fordi sygeplejersken kunne mærke på C, 

hvad der ville være godt for ham. Han fortæller, "hun [sygeplejersken] kunne godt fornemme, 

at det der, det skulle jeg have hjem, fordi det duede ikke, at jeg skulle ligge og køre derop 

[centerdialysen]". 

Det gælder for alle tre, at de har haft nemt ved at lære det tekniske. C beskriver det således,  

”at stille maskinen op og putte slanger og alt det der, det er noget af det, det skal jeg ikke se 

andet end to gange, så kører det bare".  

Det er karakteristisk for de to, som ønsker medbestemmelse, at de søger ny viden omkring 

livet som nyresyg. Især A går meget på internettet, da tingene giver bedre mening, når han 

læser det der: 

  "de spørgsmål jeg havde inde på hospitalet, det måtte jeg læse mig til på nettet,  

                         fordi mange gange kunne jeg bedre forstå det fra nettet af, hvor en  

                        kontaktsygeplejerske hun har det kun fra hendes lommebog af" 

 

C derimod har absolut ikke dette behov. Han sætter sin lid til, at hans kontaktsygeplejerske 

giver besked, hvis der er noget vigtig ny viden i forhold til f.eks. behandlingen. Så på 

spørgsmålet om ny viden svarer han: 

                       "det spekulerer jeg aldrig i, kommer der noget, så kommer det oppe fra M    

                         [kontaktsygeplejersken]af. Jeg sidder sommetider på nettet og kigger på  

                         både eller sådan noget. Det kan jeg nemlig finde ud af, fordi det er noget, jeg  

                         går op i" 

 

9.2.1. Sammenfatning 

Informanterne har overvejende valgt HHD pga. ønsket om styrkelse af autonomien samt et 

ønske om at have kontrol over, hvad der sker med ens krop. Ingen af dem kendte til 

muligheden for HHD, da de blev dialysepatienter, og kun A har selv taget initiativ til at 

komme hjem med dialyse. De to andre er blevet opfordret til det af personalet. Som en del af 
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at få kontrol i forhold til behandlingen ligger også en interesse i at få ny viden bl.a. via 

internettet omkring at være kronisk nyresyg.  

9.3. Oplevelser omkring HHD 

9.3.1. Fordele 

HHD har for informanterne betydet større livskvalitet, en udtrykker det således: 

 "jeg vil jo næsten sige, livskvaliteten, det er jo sådan noget, som det er svært lige  

                       at sætte procenter på, jamen jeg vil jo faktisk mene, min livskvalitet den er 100  

                       % nu. Før var den ikke mere end 50. Jeg var meget mere træt, har det  

                        meget bedre nu" 

 

Den altafgørende årsag til beslutningen om HHD er ønsket om mere frihed. Det betyder rigtig 

meget for dem, at de ikke skal bruge tid på transport til og fra dialysecentret. B siger, "bare 

det at jeg var fri for den der forbandede køretur". C havde følgende grund til HHD, "det var 

faktisk hovedformålet med at komme hjem, at jeg kunne køre om natten og gå derude om 

dagen" [C nikker ud mod sit værksted]. 

 Friheden gælder også mulighed for øget fleksibilitet i forhold til behandlingen. En fortæller, 

"jeg har fået, hvad skal man sige frie tøjler som sådan, hvordan jeg vil vælge at køre mine 

behandlinger". Informanterne får meget mere dialyse, hvilket har resulteret i mere energi "du 

har energien og overskuddet, det er sådan en selvtilfredsstillende måde, at du kan gøre noget 

endnu". En energi som de kan bruge på de aktiviteter i hverdagen, som er så vigtige for at 

hindre, at sygdommen får magten over dem. HDD har reduceret forbruget af medicin, og 

kost- og væskerestriktionerne er blevet færre, "for jeg spekulerer jo ikke på, hvad jeg spiser". 

HHD har endvidere givet mulighed for at tage en ekstra dialyse ved behov. 

9.3.2. Ulemper 

Eneste ulempe ved HHD kan være, at det kræver meget plads at have dels maskinen og dels at 

opbevare alle de effekter, som behandlingen kræver. Det kan ifølge B virke overvældende, 

"man får lige pludselig maskinen hjem, man ved ikke, hvor meget den fylder".  

 

9.3.3.  Tillid en forudsætning 

Inden hjemsendelse er det ifølge informanterne afgørende, at man har tillid til maskinen og 

føler sig tryg ved den. En informant beskriver det således, "du skal have 100 % styr på det, 

fordi du kan komme ud for mange ting herhjemme, som egentlig forbavser dig, øh..det er ikke 
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så let og køre herhjemme, som det egentlig lyder, fordi du sidder alene med det". En anden 

siger, "det er alfa og omega, at du er sikker på, du har tillid til den maskine, fordi når nu jeg 

kører om natten og ligger og sover, der skal du være sikker på, at maskinen ikke finder på et 

eller andet". Generelt har de aldrig følt sig utrygge derhjemme, dog blev A stresset første 

gang, han ikke kunne anlægge kanylerne, da han frygtede, at det kunne resultere i 

centerdialyse igen. Der er bred enighed om, at trygheden skyldes, at behandlingen altid kan 

afbrydes, hvis der opstår problemer. C oplever at være tryg, hvis han kan se, at personalet er 

fagligt kompetent, "det der med at være tryg, det bliver jeg jo sådan set egentlig nemt, bare 

jeg kan se, at folk de kan det, de er ved, og gør de en fejl, den accepterer jeg også....vi er jo 

kun mennesker". 

9.3.4 Træningsprogram 

Informanterne er optrænet ud fra et program, som er ens for alle. De har imidlertid forskellige 

måder at indlære på, hvilket nogle af kontaktsygeplejerskerne ikke har formået at have øje for. 

C evner ikke at lære ved at læse, han skal se tingene og have dem i hænderne. Han oplevede i 

sit forløb, at hans første kontaktsygeplejerske var meget fokuseret på at terpe programmet. 

Hun tog derfor ikke højde for C`s eksisterende viden, hvilket irriterede ham så meget, at han 

bad om en anden sygeplejerske, "L ville terpe helt nede fra bunden af, det syntes jeg, var 

omsonst. Fortæl mig noget, jeg ikke ved". C anbefaler derfor følgende, "I kommer meget 

længere med en patient ved, at I prøver at gå lige så stille ind og snakke og så prøver at 

analysere det, som vedkommende siger og så bruge det".  

En anderledes oplevelse har A haft af sit optræningsforløb. Han fik hjemmeopgaver, hvor han 

skulle forberede sig på det område, som skulle trænes næste gang, han var i dialyse, "jeg fik 

hjemmeopgaver også, og jeg skulle læse i mapper og finde ud af, hvordan maskinen skulle 

sættes op". Denne metode befandt han sig godt ved. 

9.3.5. Sammenfatning 

HHD betyder større livskvalitet for informanterne, da det giver mulighed for langt større 

frihed end centerdialyse. De slipper for den transport, som stort set alle dialysepatienter hader.  

Der er langt færre kost- og væskebegrænsninger, og der er mulighed for stor fleksibilitet i 

forhold til at styre dialysebehandlingen. Informanterne oplever at have meget mere energi, 

som de bl.a. bruger på de aktiviteter, som giver dem indhold i hverdagen. En ulempe kan 

være, at HHD kræver plads.  
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Inden man skal hjem og køre HHD, er det afgørende, at man har 100 % tillid til maskinen. 

Informanterne oplever at være trygge ved HHD, da de i tilfælde af problemer altid kan 

afbryde behandlingen.  

Trods forskellige måder at indlære på er informanterne optrænet ud fra det samme program. 

Nogle af sygeplejerskerne har ikke formået at tage højde for forskelle i indlæring, hvilket 

betød for en af informanterne, at han ønskede en ny kontaktsygeplejerske. Det er vigtigt, at 

sygeplejersken stille og roligt analyserer det, som patienten siger og så bruger det i 

optræningen.  

 

9.4. Syn på sygeplejersken 

9.4.1. Der skal være 100 % tillid 

Hvis et optræningsforløb skal være optimalt, er der blandt informanterne enighed om, at 

sygeplejersken skal "brænde" for HHD. Der skal være en god kemi og 100 % tillid imellem 

patient og sygeplejerske, "man skal finde de sygeplejersker på hæmoflexen, som ligesom 

brænder for ideen med hjemmedialyse" og "det er vigtigt, at man har 100 % tillid til 

personen, fordi det gør jo, at man får lettere ved at acceptere maskinen og få fortrolighed 

med den, så at den oplæring man får, at man tror på, at den er god nok" . En god oplæring 

resulterer også i en følelse af at være sikker, når man kommer hjem. Udover tillid er det meget 

afgørende, at sygeplejersken er ærlig, hun skal indrømme, hvis hun fejler: 

 "hvorfor vil hun ikke indrømme, at man rammer forbi [rammer ikke fistlen ved 

   kanylering], så synes jeg ikke, at man spiller med åbne kort, så indrøm det sgu  

                        da....hvad andet bliver så sådan skubbet ind under...?" 

 

Hvis der skal være tillid, er det også vigtigt, at sygeplejersken fornemmer i hvilket tempo, 

optræningen skal foregå, og at hun virker imødekommende og positiv 

  "L var meget opsat på, at jeg skulle have det hjem, og det skulle være her og nu, 

                        og så kørte hun nok for hurtig på med oplæringen. Det duede altså bare ikke,  

                        jeg spændte fuldstændig fra. Hvis en sygeplejerske hun er sådan, så bliver jeg 

                        det også" 

 

Kontaktsygeplejersken er vigtig, da hun har et kendskab til patienten, som gør, at ens 

livshistorie ikke skal fortælles igen og igen, "de kontaktsygeplejersker jeg har, de ved, hvad 

der er sket med mig, altså hele mit sygdomsforløb, fordi hvis jeg skal til at fortælle om mit 

sygdomsforløb til en ny sygeplejerske hver gang, så bliver det en meget lang tur" 
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9.4.2. Den yngre og den ældre sygeplejerske 

Især A oplever stor forskel i de yngre og de ældre sygeplejerskers væremåde. Han har det især 

svært med de yngre, han siger, "der er mange af de nye sygeplejersker, de tror, at de er Guds 

gave til alle os andre her, ik´". A føler ikke, at de yngre sygeplejersker anerkender ham, idet 

han ikke må gøre tingene på sin måde, "de kommer ind og siger, at man skal gøre sådan og 

sådan, og sådan har man aldrig gjort det, og så siger man, jamen jeg vil have lov til at gøre 

det på min egen måde..nej, det måtte jeg ik". A oplever sygeplejerskerne for låste i deres 

teoretiske baggrund, idet de ikke kan se nuanceret på tingene og lytte til, hvad han siger, "en 

ny sygeplejerske kan meget vel have været på et eller andet psykologisk kursus, så er det, man 

ikke kan lade være med at sige, du behøver ikke køre det der voksenpædagogiske på mig, det 

hjælper altså ikke". Han tilføjer: 

                      "Det er ligesom, at de har fået at vide, at nu skal han passes, og det er altså i     

                        hoved og røv, hvis han har noget, han tænker på, så skal han endelig komme 

                        ud med det, og det…sådan er mænd ikke indrettet, tror jeg ikke, fordi jeg vil  

                        gerne holde noget som mit privatliv"  

 

Som en mulig måde til at forbedre denne ageren hos den yngre sygeplejerske foreslår A, at 

hun følger en ældre sygeplejerske: 

                      "Det vil jo nok være en god ide, at nye sygeplejersker kom til at gå som føl ved   

                        en ældre sygeplejerske, og de så får at vide, prøv at lægge mærke til, hvordan  

                        jeg behandler patienterne. Fordi der er stor forskel på hvordan patienterne,  

                        der er nogle, der er til meget pylren og andre, der bare vil sove…ik´ altså" 

 

9.4.3. Sammenfatning 

I optræningsforløbet til HHD er det ifølge informanterne afgørende, at man har 100 % tillid til 

sygeplejersken, da det bl.a. har betydning for oplevelsen af at være godt optrænet. Som en 

hjælp til at skabe tilliden er det vigtigt, at sygeplejersken dels er ærlig, dels fornemmer, 

hvilket tempo optræningen skal foregå i. En af informanterne er meget bevidst om en forskel i 

den omsorg, som henholdsvis den yngre og den ældre sygeplejerske yder. Den yngre 

sygeplejerske er for låst i sin teoretiske baggrund og ser derfor ikke altid patientens behov. En 

god ide vil være, hvis hun følger en ældre sygeplejerske og lærer af hende. 
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9.5. Hvordan ønskes omsorg 

9.5.1. De pårørendes omsorg 

Generelt for informanterne er, at de har familie tæt på, som hjælper dem i større eller mindre 

grad i hverdagen. Det kan være hjælp til behandlingen, til indkøb eller bare en snak. De 

pårørende har det generelt sværere med patientens kroniske sygdom end patienten selv, C 

fortæller,  "hun [hustru] har det nok værre end mig sådan psykisk altså, hun synes sådan 

mere, at det er for skrækkeligt" 

I følge informanterne kan de pårørende opleve en utryghed ved, at behandlingen foregår i 

hjemmet, som informanterne ikke selv har. A fortæller følgende om moderens reaktion, "hun 

har nok været mere nervøs for, at jeg kørte hjemme, end jeg selv har været, fordi hun var 

bange for, at der skete noget". 

A har indimellem behov for at distancere sig til forældrene. Han ønsker at have et privatliv, 

hvilket især moderen ikke formår at respektere. Det udløser konflikter, "der ville jeg 

simpelthen ikke se dem, fordi det bliver for meget og have sine forældre rundt omkring sig 

hele tiden". Samtidig er han afhængig af forældrenes hjælp, så det er en balance at have et 

privatliv og så bevare et fornuftigt forhold til forældrene, "jeg er nødt til at have dem her, 

fordi jeg ikke kan klare det selv. Det er meget fintfølende, fordi man skal heller ikke være 

utaknemmelig". 

C oplever relationen til sin hustru anderledes. Hun hjælper med behandlingen, og han 

beskriver det således, "hun har støttet mig 100 % og er så nok den type...hvad skal jeg sige, er 

her for mig, sådan respekterer, de valg, jeg træffer, og vi hjælper hinanden hele vejen". Hvor 

A indimellem har det svært med afhængigheden af forældrene, ser C helt anderledes på det. 

Han svarer på spørgsmålet om afhængigheden af hustruen "det spekulerer jeg ikke i…. 

overhovedet ikke". 

9.5.2. Sygeplejerskernes omsorg 

Informanterne har forskelligt syn på, hvilken form for omsorg de ønsker fra sygeplejerskerne. 

Der ses stor forskel på den yngre og den ældre informants ønsker. A vælger at distancere sig, 

hvis sygeplejersken kommer for tæt på, "nogle gange reagerer jeg rimelig kraftigt, men andre 

gange bliver jeg bare…så lukker jeg bare af". Han udtrykker det også således: 

 "jeg kan jo godt blive lidt mopset på en ny sygeplejerske, hvis det er sådan, at  

                        hun træder for tæt på mig...uha, men de skal bare lige vide, at der går min 

                        grænse, det bryder jeg mig ikke om, at de snakker ned til en og pylrer om en" 
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A fortæller videre, " jeg har altid hadet at blive pylret om. Jeg bliver ikke rask af, at de pylrer 

om mig, de er faktisk bare møj irriterende at høre på".  

C har et helt andet syn på sygeplejerskerne end A. Han ser gerne, at sygeplejersken er en, som 

han kan tale med, om hvordan han tænker og føler. Samtidig vil han gerne have direkte fysisk 

kontakt med sygeplejersken, han siger: 

                          "der er jo også nogle, dem kan du tage i hånden ..det kan jeg godt li´. Men der 

                            er jo nogle, altså de holder sig sådan et stykke fra [viser en afstand med  

                            hænderne]. De siger mig faktisk ikke så meget, men en frisk pige kan jeg 

                            godt li´. Jeg kan godt li´ nogle, der er sådan lidt, hvad skal man sige sådan 

                            lidt kærlig omsorg" 

9.5.3 Sammenfatning 

Der er forskel i det generelle syn på hvilken omsorg, informanterne ønsker. Det gælder både 

omsorgen fra de pårørende og fra sygeplejerskerne. A har det svært med, at forældrene ikke 

respekterer hans privatliv. C sætter pris på sit meget tætte forhold til sin hustru, som bl.a. 

skyldes, at hun gør meget i forhold til behandlingen. Den yngste informant hader, hvis der 

pylres om ham, og hans grænser overskrides. Som reaktion på dette, distancerer han sig 

indimellem. Den ældste informant vil gerne have kærlig omsorg med et klem i hånden og en 

snak om, hvordan han tænker og føler. 

 

10. Diskussion 
 

På baggrund af analysen fremkommer et billede af, hvilke faktorer der er betydningsfulde for 

den mandlige patient i forbindelse med et optræningsforløb til HHD. Disse faktorer vil i det 

følgende blive bragt i spil med fundene fra litteraturgennemgang, baggrundsbeskrivelse, 

teoriramme samt anden relevant litteratur. Diskussionen vil være centreret omkring fire 

områder, som er udsprunget af analysen. Områderne er: Valg af HHD, sygeplejerske - 

patientrelationen, oplevelse af den ældre og den yngre sygeplejerske samt forskelle i syn på 

omsorg.  
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10.1. Valg af HHD 

Alle informanterne har lært at leve med deres kroniske nyresygdom. En af dem udtrykker det 

meget tydeligt ved at sige, at han ikke ser sig selv som syg, han skal bare have sin dialyse. 

Informanterne synes derfor ikke at være fastlåste i et sygdomscentreret perspektiv. De ser 

tilsyneladende sig selv som sunde og har derfor sundhed i forgrunden i stedet for at se sig selv 

som syge og have sygdom i forgrunden (Paterson 2001). Ifølge sygeplejerske og professor 

Barbara Paterson er det at leve med en kronisk sygdom en kontinuerlig skiftende proces, hvor 

patienterne oplever en kompleks vekselvirkning mellem dem selv og deres "verden" (Ibid). 

Det betyder, at de i perioder kan se sig selv som henholdsvis sunde og syge. Sker der 

eksempelvis et skift fra sundhed til sygdom kan det være en følge af progression i ens sygdom 

(Ibid). 

Informanterne fortæller, at det var chokerende at blive ramt af kronisk sygdom, og de havde 

det alle meget fysisk dårligt i starten. Det kan hermed antages, at de havde sygdom i 

forgrunden i starten af deres sygdomsforløb, hvilket ifølge Paterson kan hjælpe patienten til at 

lære noget om selve sygdommen og dernæst at lære at leve med den (Ibid). Informanterne 

havde imidlertid et ønske om, at sygdommen ikke skulle have magten over dem, og de 

ønskede bl.a. at have kontrol over deres krop. Som en måde til at opnå dette valgte de at blive 

optrænet til HHD, da de havde en formodning om, at det kunne give oplevelsen af frihed og 

fleksibilitet i forhold til behandlingen, samt en øget oplevelse af  autonomi og at have kontrol.  

Disse ønsker er tilsyneladende meget realistiske, idet de beskrives i flere af artiklerne fra 

litteraturgennemgangen.  

Polascheks undersøgelse, som omhandler 6 mænd, viser, at HHD giver dem mulighed for at 

leve et relativt normalt liv ensbetydende med oplevelsen af en bedre livskvalitet (Polaschek 

2005). Mændene benytter sig bl.a. af muligheden for at dialysere på de tidspunkter, som 

passer dem , hvilket giver dem øget følelse af uafhængighed (Ibid).  Cases et al. konkluderer 

tilsvarende i deres undersøgelse, hvor 5 mænd og 1 kvinde deltager, at HHD bl.a. giver øget 

frihed og mulighed for kontrol (Cases et al 2011). Derudover har deltagerne i denne 

undersøgelse en meget målbevidst og selvstændig tilgang til deres behandling, hvor målet er 

at forbedre og/eller vedligeholde sundhed og velbefindende (Ibid).  

Det samme kan formodes at gøre sig gældende for informanterne, idet de også giver udtryk 

for at ville have sundhed i forgrunden. At vælge HHD og dermed få mulighed for at sætte 

sundhed i forgrunden stemmer overens med Patersons beskrivelse af, at det hermed bliver 

selvet og ikke den syge krop, som bliver kilden til ens identitet (Paterson 2001). 
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Det er hos A og B, at oplevelsen af autonomi betyder mest. Begrebet er først og fremmest 

præget af den tyske filosof Immanuel Kant (1724-1804). Han påpeger, at autonomi giver den 

enkelte handlingsfrihed, ytringsfrihed og valgfrihed, og det er en ret, mennesket har, og som 

noget andre mennesker er nødt til at respektere (Graubæk 2010).  

At behovet for øget autonomi er størst hos de to yngste informanter kan hænge sammen med, 

at mænds håndtering af deres sygdomsforløb i høj grad er præget af, hvor de befinder sig i 

livet (Ølgod 2002; Simonsen 2006). Sociolog Jutta Ølgod taler om de unge mænd, mændene 

"midt i livet" og de ældre mænd (Ølgod 2002). Psykolog Niels Peter Agger deler mændene op 

i de rystede og de fattede mænd (Agger 2002).  Mændene "midt i livet", som A og B hører 

under, reagerer med chok, når de rammes af livstruende sygdom, men de finder hurtigt 

kampgejsten og bliver meget handlingsorienterede (Ølgod 2002). Det stemmer overens med 

A og B, da de meget hurtigt vælger at køre HHD for at opnå kontrol med deres sygdom. C´s 

valg af HHD sker også forholdsvist hurtigt, men det er ikke ud fra ønsket om kontrol, men i 

stedet ønsket om ikke at have den lange køretur til dialyseafsnittet. Dette er konsistent med 

den ældre mand, som mere prioriterer at have det godt og være sammen med familien end at 

være inddraget i beslutninger om behandlingen (Ibid).  

Hverken Cases eller Polaschek forholder sig til forskelle i reaktioner, hvor alder kan have 

betydning. De har imidlertid nogle fund, hvor deltagerne, som for ca. 90 % vedkommende er 

mænd, beskriver, at HHD har haft stor betydning for genetablering af deltagernes oplevelse af 

autonomi og kontrol over deres behandling, sundhed og livet generelt (Cases et al. 2011; 

Polaschek 2005).   

A og B´s ønske om at have kontrol afspejler sig også i deres interesse for at søge ny viden. A 

går på internettet, fordi han oplever, at han der får en mere præcis viden end hos 

sygeplejerskerne. C derimod har ikke behovet for ny viden, han stoler på, at 

kontaktsygeplejersken fortæller ham, hvis der er nyt. Denne forskel i deres reaktioner skyldes 

med stor sandsynlighed forskellen i alder, idet de ældre mænd generelt er mere autoritetstro i 

forhold til sundhedspersonalet end mændene "midt i livet" (Ølgod 2002; Simonsen 2006). 

Nogen forskel i forhold til alder ses imidlertid ikke så markant, når talen falder på det 

tekniske. Alle informanterne har haft nemt ved at lære dialysemaskinen at kende. Dog har C 

haft svært ved at forstå dialysemaskinens software, så det har han opgivet og overladt til 

hustruen. At informanterne har nemt ved det tekniske, er kendetegnende for mænd, idet det er 

et område, som oftest forbindes med maskulinitet (Agger 2002; Rimi 2012). 
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Ingen af de fundne artikler har fokus på hverken ønsket om viden eller patienternes formåen i 

forhold til det dialysetekniske. Ønsket om viden kan måske ligge implicit i Polascheks 

undersøgelse, idet deltagerne beskriver, hvordan de på egen hånd foretager ændringer i 

behandlingsforløbene ud fra hvilke symptomer, de ønsker at forbedre (Polaschek 2005). Det 

kræver viden at kunne gøre dette. 

10.2. Relationens betydning 

Informanterne giver meget tydeligt udtryk for, at sygeplejersken skal "brænde" for HHD, og 

at der skal være 100 % tillid både til kontaktsygeplejerske og til dialysemaskine, når man 

ønsker at køre HHD. En af informanterne beskriver det ved at sige, at har man tilliden til 

sygeplejersken, så får man lettere ved at acceptere maskinen og få fortrolighed med den, 

hvilket kan give troen på, at ens oplæring er god nok. At informanterne oplever tilliden så 

vigtig, er tilsyneladende meget naturligt, idet Kari Martinsen påpeger, at tillid er en 

grundværdi i omsorgen, som har med engagement og indlevelse at gøre (Martinsen 2006a). 

Det hører med til det at være menneske, at vi møder hinanden med en naturlig tillid, og at 

man i ethvert møde udleverer noget af sig selv til den anden i forventning om at blive taget 

imod af den anden (Ibid).  

Polaschek taler ikke direkte om tillid i sin artikel, men mændene er alle meget afslappede i 

forhold til HHD, hvilket kan bunde i en tiltro til at kunne magte behandlingen. (Polaschek 

2005).  

Informanterne påpeger, at det er vigtigt, at sygeplejersken er ærlig. Er hun ikke det,  kan det 

skabe utryghed og mistillid. Samtidig skal hun være positiv, imødekommende og vise 

forståelse for, at patienten måske ikke magter et optræningsforløb så hurtigt, som 

sygeplejersken mener, han kan. Set ud fra Martinsens omsorgsteori kan det være talens 

åbenhed samt en paternalistisk tilgang, som er på spil i denne situation. Talens åbenhed 

betyder at tale sandt, oprigtigt, at tale ud og lytte (Martinsen 2006a). Når patienten vover sig 

frem for at blive imødekommet, kræver det, at sygeplejersken er ærlig og oprigtig, og at hun 

er villig til at engagere sig i relationen, ellers kan hun ikke sætte sig ind i patientens situation 

(Ibid). Når sygeplejersken udviser paternalisme, handler hun på en måde, hvor det altid er 

hende, som ved, hvad der er til patientens bedste, hvilket kan give patienten oplevelsen af 

magtesløshed (Ibid). Har sygeplejersken en paternalistisk tilgang til patienten, vil hun ikke 
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kunne vise den sensitivitet og oprigtighed i relationen, som er nødvendig for at kunne få 

patientens tillid (Ibid).  

Blandt informanterne udtrykker C tydeligst, at han bliver mødt med det, som kan opfattes som 

en paternalistisk tilgang. Han oplever, at hans første kontaktsygeplejerske i optræningen ikke 

tager højde for, hvilken viden han har i forvejen. Anderledes forholder det sig med A, som har 

interessen i at få ny viden. Det har sygeplejersken tilsyneladende fanget, idet A befinder sig 

godt med at få lektier for derhjemme. Sygeplejersken bruger sandsynligvis her sit dobbelte 

øje, som er defineret som det sansende og det fagligt skolede øje (Martinsen 2001). På den 

ene side drejer det sig om at kunne se åbent og ligetil og på den anden side at kunne se fagligt 

udforskende og vurderende, hvilket A´s sygeplejerske tilsyneladende formår (Ibid). I forhold 

til C er sygeplejersken måske ikke opmærksom på at bruge sit sansende øje, idet hun snakker 

teori uden umiddelbart at opfange, at C ikke formår at lære på denne måde. Derudover går 

hun ifølge C frem i et tempo, som han ikke magter at være en del af. C´s oplevelser står i 

kontrast til Derretts undersøgelse. Her viser fundene, at patienterne oplever, at hvis de i 

starten af oplæringen viser manglende tiltro til at kunne klare HHD, giver sygeplejerskerne 

dem støtte i et passende tempo, frem til de har fået tilstrækkelig tillid til, at de kan magte 

behandlingen selv (Derrett et al. 2010).  

10.3 Den yngre og den ældre sygeplejerske 

Informanterne gør sig en del tanker omkring deres samarbejde med sygeplejerskerne. A 

tilkendegiver tydeligt, at han ser forskelle imellem den yngre og den ældre sygeplejerskes 

måde at udføre sygepleje på. Han oplever, at de yngre sygeplejersker ikke anerkender ham, 

idet han ikke må gøre tingene på den måde, som han er vant til. Han føler heller ikke, at de 

lytter til ham eller tager højde for hans grænser i forhold til at udlevere sig selv til dem. Disse 

reaktioner hos de unge sygeplejersker skyldes sandsynligvis, at de ikke i tilstrækkeligt 

omfang evner at se med deres sansende øje pga. en forholdsvis kort anciennitet som 

sygeplejerske. I dette  kan også ligge, at de endnu ikke har udviklet deres faglige skøn fuldt 

ud, da det ifølge Martinsen vil kunne ”holde os på rette vej” (Martinsen 2006a). Dvs. at 

sygeplejerskernes manglende anerkendelse af A´s ønsker kan forklares ud fra, at de endnu er 

på novicestadiet som sygeplejerske (Benner 1997). Ifølge Benner har novicen ingen erfaring 

haft med de situationer, de forventes at skulle yde en indsats i, hvorfor hun handler ud fra 
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givne regler og procedurer (Ibid). Det er ensbetydende med en begrænset adfærd hos 

sygeplejersken, som betyder, at hun har et distanceret forhold til opgaven (Ibid).  

A gør sig tanker om, at den unge sygeplejerske bør gå som "føl" sammen med en ældre 

sygeplejerske for at kunne lære, hvordan hun skal agere. Denne tankegang falder godt i tråd 

med Martinsens beskrivelse af det faglige skøns udvikling, som sker ved, at den erfarne 

sygeplejerske viser den mindre erfarne sygeplejerske, hvad godt skøn er, hvad godt håndelag 

er, og hvad gode sygeplejeholdninger er (Martinsen 2006a).  

Litteraturgennemgangen afspejler ikke oplevelser af forskel i den yngre og den ældre 

sygeplejerskes udførelse af sygepleje. Cases og Derretts undersøgelser omhandler imidlertid 

ældre hjemmedialysepatienters generelle syn på sygeplejerskerne (Derrett et al. 2010; Cases 

et al 2011). De viser begge stor tilfredshed med sygeplejerskerne, som har styrket deltagernes 

selvstændighed og hjulpet dem til at magte behandlingen (Ibid). Ifølge Derrett har deltagerne 

fået klare informationer og simple illustrationer til at forklare de forskellige procedurer i 

forbindelse med dialysebehandlingen (Derrett et al. 2010). Ligesom i disse to undersøgelser 

skelner B og C heller ikke mellem de ældre og de yngre sygeplejersker, men deres udsagn står 

i kontrast til Cases og Derretts fund, idet B og C ikke udtrykker den samme store tilfredshed 

omkring alle sygeplejerskernes måde at udøve sygepleje på. B og C´s kontaktsygeplejersker 

er alle ekspertsygeplejersker, som ifølge Benner er kendetegnet ved, at hun pga. en enorm 

erfaring har et intuitivt greb om enhver situation og kan zoome sig ind på den nøjagtige 

problemstilling (Benner 1997). Med dette i baghovedet kan det undre, at C´s sygeplejerske 

tilsyneladende ikke opfanger, at han ikke skal læres op på samme måde, som de andre 

patienter. Denne undren synes relevant ud fra Costantinis undersøgelse (Costantini 2006). 

Ifølge den skal sygeplejersken, hvis patienten udtrykker manglende tillid i forhold til 

behandlingen, straks ændre praksis, så den korresponderer med, hvad patienten magter som 

kronisk nyresyg (Ibid). C beder om en ny sygeplejerske, og han oplever, at den nye lytter til 

ham og analyserer sig frem til, hvad han præcist har brug for. Det kan måske skyldes, at hun 

har lært sig at lade patienten efterspørge det, der betyder noget i patientens egen prioriterede 

rækkefølge frem for at fremstå som den "alvidende ekspert" (Uhrenfeldt 2010). 

Sygeplejersken har hermed en åbenhed overfor, at patientens behov kan ændre sig, og at 

situationsorienteret pleje er at kunne genkende og anerkende, at relevansen i de planlagte 

sygeplejehandlinger kan skifte (Constantini 2006; Uhrenfeldt 2010). 
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10.4. Forskelligt syn på omsorg 

Analysen viser, at informanterne er optaget af, hvilken form for omsorg de ønsker 

henholdsvis fra sygeplejersken og fra de pårørende. Ifølge filosof Simon Sjørup Simonsen har 

den mandlige patient generelt nogle karakteristika i forhold til syn på sundhed og sygdom 

såsom ønske om at have ansvar, kontrol og bevare sin autonomi (Simonsen 2006). Hvis han 

ikke får mulighed for at få tilgodeset disse ønsker i omsorgen, kan en reaktion være 

distancering både mentalt, verbalt og socialt (Simonsen 2006). Distanceringen kan være både 

den negative isolation og den positive autonomi. Sidstnævnte kan anvendes som en måde at 

komme videre i sit liv på og ikke tale sig ind i en identitet som syg (Ibid).  

Distancering ses meget tydeligt hos A, idet han beskriver, at hvis sygeplejersken ikke 

respekterer hans grænser og kommer for tæt på, bliver han meget vred eller lukker helt af.  

Distanceringen kan også forekomme, hvis hans forældre blander sig for meget. Sker det, 

ønsker han indimellem ikke at se dem, da han ikke kan klare, hvis han ikke har noget 

privatliv. A kan her være i risiko for, at den sociale distancering i forhold til forældrene kan 

blive til isolation, da han nægter at lukke dem ind i sit hus. Det er dog mest sandsynligt, at 

distanceringen skal tolkes positivt som autonomi, da han erkender, at han ikke kan undvære 

forældrene og derfor er nødt til at finde en balancegang. Derfor anvender A sandsynligvis 

distanceringen til at komme videre i sit liv ved at have ønsket om et privatliv med mulighed 

for at sætte sundhed i forgrunden frem for sygdom. 

Ingen af artiklerne fundet ved litteraturgennemgangen har fokus på en kønsspecifik omsorg. 

To af studierne har imidlertid generelle forskelle i kønnenes reaktioner som fokus. Selv om 

studierne ikke direkte taler om forskelle i relation til omsorg, giver de en viden, som 

sygeplejersken bør medtænke i sin sygepleje. Det ene studie belyser forskellene hos kronisk 

nyresyge mænd og kvinder i forhold til stress og coping strategier (Yeah et al. 2009). Det 

andet studie undersøger, hvordan mænd generelt kan have problemer i forhold til at søge 

hjælp hos de sundhedsprofessionelle (Addis & Mahalik 2003). Ifølge Yeh anvender mænd 

distancering som strategi til at magte stress. Distanceringen viser sig ved, at mændene 

begynder at ryge, overspise og er oftere fulde, end før de startede kronisk dialyse (Yeh et al. 

2009). Reaktioner, som er meget uhensigtsmæssige som dialysepatient, og som er i skarp 

kontrast til den distancering, som Simonsen beskriver. Ifølge Yeh kan reaktionerne imidlertid 

skyldes den asiatiske kultur (Ibid).  

Ifølge Simonsen er det at være svag og syg ikke en væsentlig del af mænds selvforståelse. De 

konstruerer sig selv som dem, der er stærke og har kontrol over deres liv, og som dem, der 
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kan drage omsorg - ikke dem der får omsorg (Simonsen 2006). Dette kan understøtte Addis 

og Mahaliks fund, idet mændenes ønske om at være stærke kan være med til at forklare, at de 

ikke søger den hjælp, som de har brug for. Tilsvarende beskriver Agger, idet mænd ifølge 

ham sjældnere søger læge, så sygdommen ofte konstateres i et fremskredent stadie (Agger 

2002).  

Ønsket om at have kontrol og være stærk kan måske også forklare, hvorfor A trækker sig 

overfor sygeplejerskerne, hvis de kommer for nær og ikke respekterer hans grænser. En anden 

forklaring kan være, at han oplever sygeplejerskernes omsorg som omklamrende. Ifølge 

Simonsen  kan sygeplejerskernes omsorg tolkes omklamrende i forhold til mændenes 

intimgrænser, hvis de ikke tager højde for deres autonomi (Simonsen 2004). Sygeplejerskerne 

kan i deres omsorgskultur være utålmodige dels i forhold til at respektere mandens grænser, 

dels omkring det tempo og det ønske, de har til, at manden skal sætte ord på sin situation 

(Ibid). Elementer af dette kan formentlig være på spil, når A i interviewet beskriver, hvordan 

han hader, hvis sygeplejerskerne pylrer om ham og snakker ned til ham. Når A har den 

oplevelse, kan det skyldes, at han føler, at hans personlige autonomi overskrides, hvilket kan 

resultere i en endnu større modstand mod at forholde sig til, vise og tale om sin sygdom 

(Ibid).  

Helt anderledes forholder det sig hos de to andre informanter, hvilket kan forklares ved 

forskellen i alder. Ifølge Simonsen har den ældre generation af mænd i et sygdomsforløb 

f.eks. ikke de samme konflikter med deres pårørende som de yngre mænd (Simonsen 2006). 

Hans undersøgelse viser, at ægtefællerne spiller en essentiel rolle, men pga. manglende tid har 

han ikke kunnet uddybe det nærmere (Ibid). Agger og Ølgod beskriver imidlertid, at de ældre 

mænd i høj grad bruger familien som det sted, hvor sygdommen udleves (Agger 2002; Ølgod 

2002). De koncentrerer sig om at få en god tid, og de prioriterer samværet med de nærmeste 

højt (Ibid).  

Disse fund er konsistente med Derretts fund, idet hun påpeger, at familien spiller en afgørende 

rolle i at støtte og fastholde patienten i HHD behandlingen (Derrett et al 2010). Polaschek 

omtaler også familiens støtte. Det er dog mere i forhold til de begrænsninger, det giver for 

familien, idet de føler, de skal være hjemme, når patienten er i behandling (Polaschek 2005). 

Samtidig udtrykker familien også en vis bekymring omkring at være hjemme med 

behandlingen (Ibid). En bekymring som A´s mor også giver udtryk for. 
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Hverken B eller C oplever sygeplejerskernes omsorg som omklamrende. Det er derfor i skarp 

modsætning til A´s udsagn, når C beskriver, at det for ham betyder større tillid til 

sygeplejersken, hvis hun viser lidt kærlig omsorg f.eks. ved at holde i hånd. Om denne forskel 

i reaktioner skyldes alder, beskriver den anvendte litteratur ikke tydeligt. En mulig forklaring 

kan i stedet være, at det handler om, hvilken livsform, man kommer fra (Agger 2002). Nogle 

forskere fremhæver, at det er vigtigt at have forståelse for, at mænd er dybt præget af, hvilken 

livsform, de kommer fra, og at det i høj grad er den, der bestemmer, hvordan man reagerer på 

sygdom (Agger 2002). Noget tilsvarende beskriver Addis og Mahalik, idet de påpeger, at 

mænds problemer med at søge hjælp kan være et produkt af maskulin kønsrolle socialisering 

(Addis & Mahalik 2003). Denne socialisering begynder ved opfattelsen af, at mændenes 

holdninger og adfærd stammer fra kulturelle værdier, normer og ideologier om, hvad det vil 

sige at være mand (Ibid). 

 

11. Metodekritik 
 

Den kvalitative forskning er rodfæstet i tid og rum, og det er derfor svært at lave universelle 

regler for god kvalitativ forskning. Et afgørende kvalitetskriterium er imidlertid, at fundene 

belyser projektets formål, og at der er transparens i undersøgelsen (Brinkmann & Tanggaard 

2010). I forhold til førstnævnte er der i dette projekt sammenhæng mellem formål og fund, og 

der synes også at være gennemsigtighed tilstede, idet det er muligt at gennemskue vejen fra 

design af undersøgelsen til udførelse, analyse og resultater. Hermed får læseren mulighed for 

dels at tage kritisk stilling til undersøgelsens resultater, dels at finde inspiration til måske selv 

at lave et lignende studie i en eller anden sammenhæng. At kræve, at en 

interviewundersøgelse skal kunne gentages af en anden, er absurd, da det ikke er muligt at 

opleve og mærke det samme som den oprindelige interviewer, men design og gennemførelse 

skal være gennemskueligt (Ibid). 

I forhold til projektets formål har metoden været anvendelig. Der er ikke fremkommet en 

viden, der er umiddelbar overførbar bl.a. pga. antal interviews. Antallet er bestemt ud fra 

projektets rammer, varighed og ressourcer, hvorfor valget er faldet på få frem for mange. Det 

har givet mulighed for at lave en mere grundig og teoretisk nuanceret analyse og dermed øge 

projektets gyldighed. Antallet af interviews betyder bl.a., at undersøgelsens fund ikke 

umiddelbart kan overføres til de øvrige ca. 130 HHD patienter i Danmark, men fundene viser 
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nogle tendenser, og de giver et indtryk af informanternes oplevelser og erfaringer i forhold til 

HHD.  

Som en del af at forbedre projektets kvalitet er der indledningsvis foretaget en teoretisk 

refleksion, som har været med til at bestemme, hvad der skulle kigges efter i undersøgelsen. I 

interviewsituationen var der fokus på ikke at stille ledende spørgsmål, men være åben og klar 

og sætte sin forforståelse i parentes. Fortolkningsprocessen er foretaget ud fra hermeneutisk 

fortolkningsmetode, hvor der er gjort bestræbelser på at møde det transskriberede materiale 

med åbenhed, og i analysen er der anvendt patientudsagn til at øge gyldigheden af den. Jeg 

har selv foretaget transskriberingen, hvilket også er med til at sikre kvaliteten, da jeg har en 

større interesse i at gøre det så korrekt som muligt, end en der ikke er tilknyttet projektet. 

En metodisk overvejelse, som jeg har gjort mig, er, at det er en kvinde, som har interviewet 

mænd (Hagren et al. 2005). Det kan have betydet, at mændene har haft sværere ved at 

udtrykke deres tanker og meninger (Ibid). Det er dog ikke mit umiddelbare indtryk, idet alle 

informanterne var meget snakkesalige også i forhold til de mere følsomme områder. 

12. Konklusion 
 

Formålet med undersøgelsen var at få øget viden om, hvad der er kendetegnende for den 

mandlige kronisk nyresyge patients oplevelser og erfaringer i forbindelse med optræning til 

hjemmehæmodialyse. Tre individuelle interviews er blevet anvendt til at besvare formålet. 

Metoden synes at have være velegnet, da fundene giver en besvarelse af formål og 

undersøgelsesspørgsmål. Pga. undersøgelsens design og metode er der ikke umiddelbar 

overførbarhed i forhold til fundene, men de kan vise nogle tendenser. 

Kendetegnende for informanternes valg af HHD er, at de ikke ønsker, at sygdom skal 

kontrollere deres liv. Det vil have sundhed i forgrunden, hvilket de oplever, at de har, idet 

HHD bl.a. giver mulighed for øget autonomi, frihed og fleksibilitet i hverdagen. 

På baggrund af analysens centrale temaer kan det konkluderes, at i et optræningsforløb er det 

afgørende, at patienten har 100 % tillid til sygeplejersken og dialysemaskinen. Ifølge 

informanternes udsagn er tilliden tilstede, hvis sygeplejersken er ærlig, positiv og 

imødekommende. Dernæst skal hun vise forståelse for, at patienten måske ikke magter et 

optræningsforløb så hurtigt, som hun tror, han kan.  
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Informanterne har nogle overvejelser omkring den yngre og den ældre sygeplejerske. De 

oplever, at de yngre sygeplejersker kan have problemer med at anerkende informanternes 

grænser i forhold til at udlevere sig selv til dem. Som en hjælp til at øge sygeplejerskernes 

kompetencer på det område er et forslag, at de følger en ældre sygeplejerske og lærer af 

hende. 

Hvis samarbejdet mellem den mandlige patient og sygeplejersken skal optimeres i forbindelse 

med optræning til HHD, skal sygeplejersken have en øget bevidsthed om en kønsspecifik 

forskel i omsorgen. Hun bør have for øje, at manden har et syn på sundhed og sygdom, som 

betyder, at han bl.a. ønsker ansvar, kontrol og autonomi. Er der ikke opmærksomhed på disse 

særlige behov, kan manden opleve, at omsorgen virker omklamrende, og han vælger måske 

derfor at distancere sig verbalt, mentalt og socialt.  

Det kan hermed konkluderes, at HHD giver den mandlige patient større frihed, øget autonomi 

og kontrol over eget liv. I samarbejdet med sygeplejersken er tillid og ærlighed nøgleord, og 

kvaliteten i optræningsforløbet kan optimeres, hvis sygeplejersken får en øget viden og 

dermed bevidsthed om en kønsspecifik forskel i omsorgen. 

13. Perspektivering 
 

Med udgangspunkt i ovenstående konklusion vil det være relevant at anbefale, at der i 

forbindelse med optræning til HHD kommer øget fokus på forskellene i mænds og kvinders 

reaktioner på sundhed og sygdom. Et øget fokus vil sandsynligvis kunne medvirke til at 

optimere kvaliteten i optræningsforløbet, da det vil kunne betyde en større individualisering af 

det enkelte forløb.  

HHD sygeplejerskerne udtaler, at de, når de optræner patienterne, møder dem der, hvor han 

eller hun er. De ser måske derfor ikke umiddelbart behovet for ændringer i 

optræningsforløbet, hvorfor det ud fra Everett Rogers teori "Diffusion of Innovation"  kan 

formodes, at det vil kræve tid at få flyttet fokus (Rogers 2003). Ifølge Rogers er det afgørende 

for implementeringsprocessen, at sygeplejersken kan se en fordel ved den nye ide (Ibid). En 

hjælp til dette er tilførsel af ny viden, som i dialyseafsnittet vil kunne være undervisning med 

afsæt i dette masterprojekt. En større viden på området vil give HHD sygeplejerskerne bedre 

mulighed for stillingtagen til nødvendigheden af en ændring i det nuværende 

optræningsforløb. 
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En hjælp til at fremme ønsket om ændring kan være, hvis forandringen er forenelig med 

afdelingens fælles værdier og sociale normer (Ibid). I dialyseafsnittet skal den kønsspecifikke 

omsorg således blive "den måde, vi gør tingene på her". En fælles oplevelse vil kunne være 

med til at motivere og koordinere de nødvendige handlinger. I øjeblikket er der blandt 

personalet generelt ikke bevidsthed om det kønsspecifikke fokus, så det vil derfor være 

aktuelt at tilbyde undervisning til det samlede personale i dialyseafsnittet.  

Undersøgelsen konkluderer, at HHD giver den mandlige patient større frihed, øget autonomi 

og kontrol over eget liv ensbetydende med større livskvalitet. Det giver grobund for at få øget 

antallet af patienter i HHD. Samtidig nævnes i undersøgelsen, at set ud fra en 

samfundsøkonomisk vinkel vil det være hensigtsmæssigt at få flere kronisk nyresyge patienter 

i hjemmebehandling. En øget aktivitet på området må således også aktualisere en optimering 

af kvaliteten i optræningsforløbet ved, at der bl.a. kommer en øget bevidsthed om den 

kønsspecifikke omsorg. I den sammenhæng vil mere forskning også kunne være aktuelt, 

eksempelvis i form af et studie, hvor kvindelige HHD patienters oplevelser og erfaringer 

undersøges. 

Dette projekts fund omkring kønsspecifik omsorg vil udover at være interessante for de 

nyremedicinske sygeplejersker formentlig også kunne inspirere sygeplejersker, som arbejder 

inden for andre specialer. Dette aktualiserer projektet yderligere.  
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Bilag 3 PICO  
 

 Patienter Patienter Patienter Intervention C Outcome 

Engelsk 

 

 

Hemodialysis, Home 

               

 

Hemodialysis Unit 

 

(( Kidney Failure, 

Chronic 

    AND Renal dialysis)         

    AND  

 (Hemodialysis OR   

   Haemodialysis) ) 

 

 

 

       Home 

 

       Unit 

 

         Men 

 

 

 

Self Care 

 

 

Patient 

Education 

  

Consumer 

Participation 

 Sense of 

Coherence 

 

Patient 

Satisfaction 

 

Quality of life 

 

Treatment 

outcome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AND AND AND AND 

OR OR 

OR 

OR 

OR 

OR 

OR 

OR 
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Bilag 4 Semistruktureret interviewguide  
 

Interviewet indledes og afsluttes med en kort briefing. Guiden er bygget op omkring nogle 

temaer formuleret på baggrund af projektets forskningsspørgsmål og den teoriforståelse, der 

er fremkommet i forbindelse med de to strukturerede litteratursøgninger. Temaerne står med 

fed tekst, og efter hvert tema er der lavet interviewspørgsmål 

 

Indledende briefing 

 

Debriefing 

 

Indhentning af samtykkeerklæring  

 

Kort præsentation af intervieweren (gentagelse, da det 

også er gjort ved 1. henvendelse til informanten) 

  

Information om interviewet samt indhold 

 

Information om hensigten med interviewet 

 

Eventuelle spørgsmål 

 

Spørgsmål, kommentarer eller sidste tilføjelser 

 

Interviewet afsluttes og der takkes for i dag 

 

 

Tema 

 

Interviewspørgsmål 
 

At være kronisk nyresyg 

 

Prøv at beskrive hvordan det er at være blevet kronisk 

dialysepatient 

 

Hvordan har det påvirket din hverdag? 

 

 

Valg af hjemmehæmodialyse (HHD) 

 

Prøv at fortælle hvad der har haft betydning for dit 

valg af  HHD? 

 

Hvad var afgørende for dit valg? 

 

Hvor meget indflydelse har du selv haft på valget? 

 

Hvor meget indflydelse har personalet haft på dit valg? 

 

Prøv at beskrive hvad der var afgørende for, at du følte 

dig klar til at komme hjem og varetage behandlingen 

alene 

 

Hvordan informerer du personalet om forløbet af dine 

dialysebehandlinger?  

 

 

Tema 
 

Interviewspørgsmål 

 
Hverdagen som HHD patient 

 

Hvor meget har du været medbestemmende, omkring 

hvordan dialysebehandlingen skal forløbe derhjemme? 
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Hvilken betydning har det haft for din hverdag, at du 

er kommet i HHD? 

 

Kan du prøve at beskrive, hvordan en typisk dag er for 

dig, nu efter du dialyserer hjemme?  

 

Hvilke fordele har der været ved at komme i HHD? 

 

Hvilke ulemper har der været? 

 

Hvordan har det levet op til dine forventninger at 

komme i HHD? 

 

Kan du beskrive den kontakt, som du har med 

dialyseafdelingen, efter du er kommet hjem med 

behandlingen? 

 

Hvordan oplever du ikke at have direkte kontakt med 

dialysepersonalet flere gange ugentligt? 

 

Har du kontakt med andre dialysepatienter? 

 

Hvordan ser du fremtiden i forhold til din 

dialysebehandling? 

 

 
 

Pårørendes betydning 

 

 

Hvilke rolle har dine pårørende haft for dit valg af 

behandlingsform? 

 

Hvordan støtter dine pårørende dig i dit liv som 

hjemmedialysepatient? 

 
 

Oplæring til HHD 

 

 

Prøv at beskrive hvordan samarbejdet med din HHD- 

kontaktsygeplejerske har været i optræningsperioden? 

 

Hvilke fordele var der i samarbejdet? 

 

Hvilke ulemper var der i samarbejdet? 

 

Hvilken rolle har dine pårørende haft i dit 

optræningsforløb? 

 

Hvilken betydning har dine medpatienter haft for dig 

under optræningsforløbet? 

 

Hvordan følte du dig rustet til at varetage 

behandlingen derhjemme, da tidspunktet for 

hjemsendelse var kommet? 
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Bilag 5 Eksempel på naturlige meningsenheder 
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Bilag 6 Samtykkeerklæring 

 

Samtykkeerklæring 

Jeg giver hermed min tilladelse til at medvirke i et masterprojekt, der omhandler oplevelser og 

erfaringer omkring mit optræningsforløb til hjemmehæmodialyse. 

Jeg har modtaget skriftlig og mundtlig information om projektet og mener, at jeg ved 

tilstrækkeligt om formålet med undersøgelsen, dens metode samt fordele og ulemper ved at 

deltage i den. 

Jeg er informeret om, at det er frivilligt at deltage, og at jeg når som helst og uden 

begrundelse kan trække mit tilsagn tilbage, uden at det vil påvirke min videre pleje og 

behandling på Aalborg Sygehus. 

Jeg er informeret om, at den projektansvarlige har tavshedspligt, og at jeg er sikret anonymitet 

i bearbejdelsen af de indsamlede data. 

Jeg er informeret om, at de båndede optagelser bliver slettet, når projektet er afsluttet. 

Jeg giver hermed samtykke til at deltage i masterprojektet og får udleveret en kopi af denne 

samtykkeerklæring. 

Informantens navn: _____________________________________________________ 

 

Dato:____________ Underskrift:___________________________________________ 

 

Den projektansvarliges erklæring: 

Jeg erklærer, at der er givet mundtlig og skriftlig information om projektet, og at der 

foreligger et informeret samtykke til, at informanten kan inkluderes. 

 

Projektansvarliges navn: Hanne Agnholt 

 

Dato:_____________ Underskrift_____________________________________________ 
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Bilag 7 Patientinformation 

     Marts 2012 

Kære  

I forbindelse med mit afsluttende projekt på Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje ved 

Afdeling for Sygeplejevidenskab på Aarhus Universitet, er jeg i gang med en undersøgelse, 

som omhandler, hvad den mandlige patient har af oplevelser og erfaringer omkring sit 

optræningsforløb til hjemmehæmodialyse. 

Projektet har to undersøgelsesspørgsmål. Det ene går på at få indsigt i, hvad der kan være af 

betydning for, at den mandlige patient vælger at varetage egen hæmodialysebehandling i 

hjemmet. Det andet er at undersøge, hvad, den mandlige patient har af krav og forventninger 

til samarbejdet med kontaktsygeplejersken i optræningsforløbet. Denne viden skal være med 

til at forbedre kvaliteten af det oplæringsforløb, som er en betingelse for at kunne komme 

hjem og varetage egen hæmodialysebehandling.  

Hvordan foregår undersøgelsen: 

I undersøgelsen interviewes 3 mænd, som alle varetager hæmodialysebehandling i eget hjem. 

Der vil blive foretaget ét interview, som enten vil foregå i eget hjem eller i dialyseafdelingen i 

forbindelse med et kontrolbesøg. Interviewet forventes at vare ca. 1 time.  

Interviewet vil være delt op i forskellige temaer, hvor der under hvert tema vil blive stillet 

nogle forudbestemte spørgsmål. Alt afhængig af dine svar vil der eventuelt blive stillet nogle 

uddybende spørgsmål. 

Interviewet vil blive optaget på diktafon. Efterfølgende renskrives optagelsen nøjagtigt, som 

den lyder. Teksten vil blive analyseret og sammenlignet med de to andre deltageres interview. 

Da det er frivilligt at deltage i projektet, kan du til enhver tid afbryde interviewet og dermed 

trække dig ud. Det vil ikke få konsekvenser for din videre pleje og behandling. Du kan også 

undervejs i interviewet bede om en pause, hvis du har brug for det.  

Det forventes ikke, at der er ulemper forbundet med deltagelse i projektet. Hvis det alligevel 

vurderes, at samtalen har påvirket dig på en uhensigtsmæssig måde, vil jeg handle på dette. 
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Anonymitet: 

Jeg har tavshedspligt i forhold til den viden, som jeg får om dig. I projektet vil alt blive 

anonymiseret. 

Ansvar: 

Projektet er godkendt af datatilsynet, og jeg har ansvaret for undersøgelsen. 

Hvis du eller dine pårørende har spørgsmål eller bekymringer i forbindelse med deltagelse i 

projektet, står jeg til rådighed med yderligere information. 

Med venlig hilsen 

Hanne Agnholt  

Udviklingssygeplejerske 

Nyremedicinsk afdeling Aalborg Sygehus 

Tlf. 99 326618 

 Email: h.agnholt@rn.dk 
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Bilag 8 Godkendelse fra datatilsynet 
 

 


