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1.0 Resumé på dansk og engelsk 

 

1.1 Resumé 

” Livet fortsætter - på andre betingelser” 

Anbefalinger indenfor nefrologien vægtlægger en planlagt opstart af dialysebehandling. 

Ligeledes anbefales det at peritonealdialyse prioriteres som førstevalg af dialyseform. 

Som grundlag herfor har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en MTV- rapport, som beskriver 

forskellige aspekter i forbindelse med peritonealdialyse. Men MTV- rapporten mangler 

tydelige patientbeskrivelser af hvordan det opleves at have et peritonealdialysekateter. 

Formålet med dette studie er at undersøge hvordan hverdagen opleves med et nyanlagt 

peritonealdialysekateter. Herved kan forståelsen for patientens situation øges og 

informationsniveauet målrettes. Metode: Tre mandlige informanter blev interviewet i 

deres eget hjem. De indsamlede data blev analyseret udfra Max Van Manens 

forskningsmetodologi. Resultat: Det konkluderes at ” Livet går videre – på andre 

betingelser”. Informanterne beskriver oplevelsen af hverdagslivet efter anlæggelsen af 

peritonealdialysekateteret og efter opstart med dialyse. Denne fase kan igen deles op i 

følgende undertemaer: ”Det tvungne valg”, som beskriver processen i forbindelse med 

at træffet et valg om dialysemåde. Temaerne: ”At holde fast i sig selv og komme 

videre” og ”Alt det som følger med”, som beskriver processen efter der er truffet et 

valg. Det sidste tema: ” At have nogen man kan regne med” fortæller om hvor vigtigt 

det er at have nogle pårørende tæt på og et kyndigt sundhedspersonale, som man kan 

have tillid til. 

 

 

1.2 Summary 

” Life goes on - under different circumstances” 

Recommendations within nephrology emphasize a planned dialysis start. Likewise it is 

recommended that peritoneal dialysis is the first choice of dialysis modality. The 

National Board of Health in Denmark has worked out a report, which describes different 

aspects of the treatment. But the patient’s point of view on the peritoneal dialysis 

catheter is missing to some extend.  
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The aim of this project is to investigate how the patients experience everyday life with a 

new peritoneal dialysis catheter. Hereby it is possible to increase the comprehension of 

the patient’s situation and intensify the level of information. Method: Three informants 

were interviewed in their own home. The collected data was analysed with Max Van 

Manen’s methodology of researching. Result: The informants experienced that” Life 

goes on - under different circumstances”, they described their everyday life with a new 

peritoneal dialysis catheter and the period after they started the dialysis. The theme can 

be divided into four under themes: “The forced choice” Which describes the process of 

making a choice of dialysis modality. The themes: “To hold on to oneself and keep 

moving forward” and “All the stuff that follows” describe the process after the choice is 

made. The last theme: “To have somebody to rely on” describes the importance of 

having someone close to you, and having knowledgeable health professionals to turn to. 
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2.0 Indledning 

Dette master projekt har til hensigt at undersøge hvordan det opleves at få anlagt et PD-

Kath.. Jeg har interviewet 3 mænd i alderen 60 – 75 år, om deres hverdag med et 

peritonealdialysekateter  

(herefter forkortes det til PD-Kath.)og opstart af dialysebehandling. Jeg har analyseret 

mine data under inspiration af Max Van Manen. Mine resultater er diskuteret med 

relevante artikler og teoretikere, for at belyse fundenes relevans. 

 

3.0 Begrundelse for valg af emne  

Dialysebehandling dækker et lille, men omkostningsfyldt område, af det danske 

sundhedsvæsen (SST, 2006). Antallet af Patienter med behov for dialyse, er steget til 

det dobbelte i løbet af de sidste 10 år. Dette skyldes bl.a. at flere ældre kommer i 

dialysebehandling, og flere patienter, med kroniske sygdomsforløb, ligeledes tilbydes 

dialysebehandling. Dette har medført en øget belastning, på de hospitaler, der 

dialyserer, såvel økonomisk som personalemæssigt. Der opstået et behov for at vurdere, 

om der kan ske en omorganisering af dialysebehandlingen (SST, 2006).  

Sundhedsstyrelsen udkom i 2006 med en Medicinsk Teknologi Vurdering: ”Dialyse ved 

kronisk nyresvigt – kan antallet af patienter i udgående dialyse øges?”. Og i forlængelse 

heraf udarbejdes der en strategi, der siger, at peritonealdialyse skal være førstevalget, 

ved valg af dialyseform. For at finde ud af, hvad der i den forbindelse er vigtigt for en 

patient at få kendskab til, vil jeg undersøge hvordan det opleves, at have et nyanlagt 

peritonealdialysekateter.  

 

For at undersøge hvad der er af eksisterende viden om dialysepatienten og hans 

opfattelse af at have et peritonealdialysekateter vil jeg i det følgende beskrive: 

 Dialyse og livet med dialyse 

 Kropslige forandringer som opstår på grund af kronisk nyreinsufficiens/dialyse. 

 Prædialysefasen 
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Herefter vil jeg præsentere min litteratursøgning, og resumere hvad den har bragt af 

viden. 

Fremover vil jeg benævne patienten med ham og sygeplejersken med hende. 
 

3.1 Dialyse og livet med dialyse 

Dialyse er en behandling til patienter, med ophørt nyrefunktion, som for de fleste 

patienters vedkommende varer resten af livet (Kamper, 2005). I Danmark var der i 

2006, ca. 2600 mennesker i dialyse. Af de 2600 er ca. 1900 i hæmodialyse(fremover 

forkortet som HD), og ca. 700 i peritonealdialyse (fremover forkortet som PD). Ca. 20 

% er tilmeldt transplantation.  (SST, 2006 ), (DNS, 2008) 

Ved PD har patienten et PD-Kath. (fremover vil det i teksten også vil betegnes, som et 

kateter eller dialysekateter) indført gennem hud og muskler ind i peritonealhulen, 

hvorved det bliver muligt at bruge peritonæum som dialyse membran. Der indhældes 

dialysevæske i peritonealhulen, der fungerer som dialysemenbran, og med returvæsken 

kan affaldsstoffer, fjernes fra kroppen. Kateteret er placeret lige under navleniveau, og 

er et ca. 20 cm langt kateter, der hænger ud fra indstiksstedet (Nilsen P.K. og Petersen, 

L 2005). Se illustration i bilag nr. 1. 

En peritonealdialyse patient kan enten behandles med posedialyse eller med 

natmaskine. 

En posedialyse- behandling medfører, at patienten, 4 gange om dagen, skal udskifte sin 

dialysevæske i bughulen. Hvert skift varer ca. 45 minutter og patienten kan sidde i en 

komfortabel stol, mens det pågår. Der skiftes væske ca. hver 6. time.  

En patient som behandles med natmaskine, har en maskine stående ved siden af sin 

seng. Han kobler sit kateter sammen med maskinen og starter for den. Hvorefter 

maskinen sørger for at skifte dialysevæsken regelmæssigt. Patienten dialyserer mellem 

8 og 10 timer hver nat.   

 

3.2 Kropslige forandringer som opstår på grund af kronisk 

nyreinsufficiens/dialyse. 

En følgevirkning, af at blive kronisk nyresyg, er de kropslige forandringer, som en 

patient må leve med. Dels er der ophør af nyrernes evne til at udskille affaldsstoffer, 

regulering af vand og salte i kroppen, der er ofte ledsaget af nedsat urinproduktion til 

følge. Smagsløgene påvirkes, så maden kan smage anderledes og kan opstå en ændret 
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mavetarmfunktion, med fordøjelsesproblemer. Huden påvirkes, den kan blive mere 

irritabel med tendens til hudkløe, der kan forekomme ødemer og ændret kropslugt. 

Patienterne kan også komme til at lide af træthed (Staplton, 2000). Udover de kropslige 

forandringer betinget af organsvigt, påføres patienten forandringer ved anlæggelse af 

dialyseadgange. I en undersøgelse omkring PD patienter og depression, blev det vist, at 

en meget stor del af patienterne gav udtryk for ligegyldighed, omkring deres eget 

udseende. Dette var en uforudset tilkendegivelse, som blev tolket til det at være et 

særligt vilkår for en PD patient, frem for en decideret depressiv tilstand.(Martin & 

Thompson, 1999). Der er i andre artikler, fundet resultater omkring ændret opfattelse af 

sit udseende i forbindelse med PD-Kath.(Curtin et al, 2004),( WU et al, 2004)  

 

3.3 Prædialysefasen 

Prædialysefasen er betegnelsen for den fase, i den kronisk nyresyge patients forløb, som 

foregår før patienten starter dialyse. Prædialysefasen er kendetegnet ved, at patienten er 

knyttet til et nefrologisk ambulatorium, som konsulteres med forskellige intervaller efter 

behov. Der foregår primært lægekonsultation, i den ambulante del. I et struktureret 

forløb bliver patienten tilbudt undervisning, om de forandringer der sker i forlængelse 

af, at den kroniske nyresygdom udvikler sig, og dialysestart nærmer sig. Når patienten 

har valgt dialyseform, planlægges der tid til at få anlagt dialyseadgangen. Der 

planlægges udfra patientens biokemi og velbefindende.(Heath 2007) Det kan være 

vanskeligt, at få planlagt anlæggelsen af dialyseadgangen, i et passende tidsrum før 

dialysestart.(SST 2006) Hvad er et tilpas passende for hvem? En dialyseadgang skal 

have tid til at hele op. Det tager ca. 4 uger (Povlsen 2005) (Buur 2005). Så der kan opstå 

et dilemma, hvis sundhedspersonalet både skal tage hensyn, til det praktiske i forhold til 

anlæggelsen, det kliniske perspektiv og samtidig tage hensyn, til patientens ønsker om 

enten at få den anlagt, i rigtig god tid, eller få den anlagt i sidste øjeblik. Der er 

udarbejdet retningslinjer for, hvornår det er anbefalelsesværdigt at anlægge 

dialyseadgangen, set ud fra et behandlersynspunkt (Heath 2007). Der er ikke udarbejdet 

anbefalinger, med udgangspunkt i patientperspektivet. Så beslutninger kan tages udfra, 

hvad der anbefales klinisk efter, og hvordan de sundhedsfaglige personer internt mener, 

at det kan kombineres med patientens ønske. Ca. 1/3 af alle dialyse patienter starter 

deres dialyse, med et akut hæmodialysekateter. Dette medfører højere morbiditet og 
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mortalitet for disse patienter, end hvis patienterne havde fået anlagt en permanent 

dialyseadgang rettidigt (SST, 2006). 

 Der er i høj grad fokus på, det stigende patient antal indenfor nefrologien. Det ville 

være hensigtsmæssigt at blive bedre til at udbyde dialyseformer, hvor den enkelte kunne 

tage vare på behandlingen selvstændigt, eller delvis selvstændigt.(SST 2006). Den 

omstændighed, at der må flere patienter i PD eller anden udgående dialyse udfra et 

praktisk økonomisk perspektiv, ligger som et fællestema for nogle af de artikler, som 

omhandler patienter i prædialysefasen(Marron B, et al 2006),(Mehrotra R., et al. 

2005),(Gooverts T., et al 2005). Det kan være både positivt, fordi det påvirker 

sundhedspersonalet til at have øget opmærksomhed på udgående dialyse, og om det er 

en dialyseform, som patienterne kan have glæde af, men det kan også være en faktor, 

som kan øge presset på den enkelte patient i forhold til at skulle vælge 

peritonealdialyse.(SST 2006) 

 

4.0  Litteratursøgning 

Jeg har søgt efter videnskabelige artikler 10 år tilbage. Ikke alle artikler har en reviewer 

på. De udvalgte artikler er primært fra USA og Europa. De specialeafhandlinger jeg har 

fundet, er fra Danmark og Norge. 

I min litteratur søgning har jeg søgt i følgende databaser: 

PUBMED, CINAHL og SWEMED, Sygeplejerskens artikelarkiv, bibliotek.dk, og på 

google. 

Jeg har ligeledes fundet litteratur ved at læse andres referencelister. 

Jeg har brugt følgende søgeord: Dialyseadgang, dialyse, peritonealdialyse, kronisk 

sygdom, dialysepatient, kropsopfattelse, dialysis acces, dialysis, peritonealdialysis 

patient, qualitative research, chronic disease, body image, education, ethics,  

 

Jeg har udvalgt artikler, primært videnskabelige artikler og forskningsarbejder, som kan 

give svar på følgende spørgsmål 

 Hvad er der undersøgt om prædialyse og valg af dialysemodalitet/dialyseadgang 

 Hvad er der undersøgt om Body image/kropsopfattelse og dialyse/dialyseadgang 

 Hvad er der undersøgt om patientens opfattelse af 

dialysesituationen/dialyseadgang 
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4.1  Prædialyse og valg af dialysemodalitet 

Flere af artiklerne, som beskæftiger sig med prædialysefasen, handler dels om at 

forbedre patientens fysiske tilstand, samt at forberede patienterne til dialysestart. Et 

kvantitativt fransk studie har inkluderet 1057 patienter, konsekutivt fra 1989 – 1998, 

som startede dialysebehandling. Det har undersøgt, hvilken indflydelse det har på 

patienternes overlevelse, at de er blevet henvist til nefrologisk regi, tidligt i deres forløb, 

med kronisk nyresygdom. Det viste sig at patienter, der blev henvist tidligt, havde større 

overlevelse og fik en bedre regulering af de biokemiske faktorer, så som, Fosfat, Hgb, 

syrebasebalance etc. (Jungers P., et al. 2001). En anden artikel er udarbejdet som et 

review (Crowly 2003). Den argumenterer ligeledes for at patienterne henvises tidligt til 

nefrologisk behandling, og antyder, at det kan have en betydning i forhold til opstart af 

dialyse, idet der er større mulighed for at starte informationen og beslutningstagningen, 

før patienten bliver kognitivt påvirket af sin uræmi, herved ses der en bedre mulighed, 

for at støtte patienterne i, hvilken dialysemodalitet, de skal vælge. Når det handler om, 

at støtte patienten i dialysevalg, har en undersøgelse undersøgt, om patienterne reelt fik 

et valg. En undersøgelse fra Belgien, hvor der var inkluderet 242 patienter, kiggede 

retrospektivt på, hvilken dialysemodalitet, der var valgt hos de dialysepatienter, der 

opstartede dialyse fra december 1994 – marts 2000. Undersøgelsen viste, at det ikke var 

alle som fik et valg, da der er kontraindikationer mod begge dialyseformer. Dem som 

havde et valg, fik også undervisning. Ud af 242 patienter var der 185 som fik 

undervisningen. 102 patienter valgte self-care dialyse metoder, svarende til 

peritonealdialyse, hæmodialyse, self-care hæmodialyse. Det var de yngste patienter, der 

i særlig grad valgte self-care dialysemetoderne.  Det er væsentligt at undervise 

patienterne, det giver dem en reel mulighed for, bedre at vælge den modalitet de 

ønsker(Gooverts T., et al 2005). Denne artikel fremhæver også, at patienterne starter 

undervisning tidligt i deres prædialysefase, hvor de ikke er så stigmatiseret af deres 

uræmi. Det giver dem mulighed for bedre at kunne forholde sig til informationerne.   

En Amerikansk kvantitativ spørgeskema undersøgelse, hvor 428 patienters data blev 

analyseret, gør opmærksom på, at der også ligger et stort ansvar på de 

sundhedsprofessionelle, som måske ikke får informeret patienterne godt nok. Patienter, 

som er stærkt medinddraget i deres egen behandling, giver udtryk for høj score indenfor 

tilfredshed (SST, 2006). Derfor er der stort fokus på, hvordan man kan støtte og 
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informere prædialysepatienten, til at vælge dialysemodalitet(Curtin R. Braun, et al 

2004), (Mehrotra R., et al. 2005), (Gooverts T., et al 2005). En engelsk undersøgelse fra 

2007 viser, at informationerne skal gives, i forskellige rækkefølge alt efter alder, idet 

der ses forskellige prioriteter, indenfor de forskellige aldersgrupper. Det kan f.eks. 

handle om yngre patienter, som har mere behov for at kende sygdommens indflydelse, i 

forhold til arbejdsevne. Hvor ældre patienter er mere fokuseret på det praktiske, i 

forbindelse med dialysen(Ormandy et al, 2007). 

 Der har været fokus på, hvornår det kan anbefales ud fra en faglig vurdering at anlægge 

dialyseadgang (Heath, 2007). Der er målt patienttilfredshed. En undersøgelse viste, at 

de patienter som selv havde valgt deres dialyseform, det værende HD såvel som PD, var 

generelt mere tilfredse i forhold til de patienter, som ikke havde oplevelsen af valg 

(Szabo, E et al, 1997) En undersøgelse har beskæftiget sig med, hvilke faktorer, der 

havde indflydelse på patientens valg af modalitet. Det viste sig at være de 

sundhedsfaglige rådgiveres anbefalinger, de pårørendes anbefalinger og oplevelsen af 

autonomi, som havde en stor betydning for de patienter, som valgte PD (Wuerth DB, et 

al, 2002),(SST, 2006).  

 

4.2  Body image/kropsopfattelse  

og  

Dialyse og patientens opfattelse af dialysesituationen/dialyseadgang. 

Kronisk sygdom kan medføre forandret opfattelse af kroppen. (Graubæk, 2005). Hun 

taler om den polymorfe krop, som er kendetegnet ved at have forskellige 

fremtrædelsesformer og at den har en svingende og ustabil karakter (Graubæk, 2005). 

Kristin Heggdal taler i sin ph.d. afhandling om den kronisk syge patients behov for at 

være i dialog omkring sygdommen, det at blive mødt med forståelse bringer dem videre 

i processen med at leve med kronisk sygdom. At dele sine livsoplevelser med 

sundhedsfaglige personer har betydning i forhold til at blive bevidst om sig selv og 

finde mening i erfaringerne. Heggdal mener, at sundhedspersonalet har en vigtig 

opgave, med at lære patienten at kende kropssignaler, og blive i stand til at håndtere 

dem. Det giver patienten mulighed for, at genvinde kontrol over hverdagen (Heggdal, 

2003). 
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Opfattelsen af body image, i forbindelse med peritonealdialyse, er i ”En kvalitativ 

eksplorerende, deskriptiv undersøgelse” (Curtin et al 2004), behandlet, i forbindelse 

med patienternes trang, til at have et normalt liv. Et normalt liv indbefatter oplevelsen af 

frihed, selvopfattelsen som værende ikke syg, og det at ens kropsopfattelse ikke hindrer 

en, i at leve et almindeligt liv. Patienternes kropsopfattelse undergår flere stadier, ifølge 

de udspurgte patienter. Fra en afsky ved sig selv, og mangel på lyst til at være intime 

med andre, til at overvinde den opfattelse og genetablere f.eks. deres sexliv. Der er ikke 

skrevet meget om, hvordan patienterne overvinder afskyen, (Curtin et al 2004), Hvilket 

Kristin Heggdal kan bekræfte, også er svært at få øje på i praksis.(Heggdal 2003) Noget 

kunne tyde på, at der, i stedet for en kropsaccept, opstår en kropsligegyldighed (Martin 

& Thompson, 1999). En del peritonealdialyse patienter vælger peritonealdialyse, fordi 

de ikke har lyst til, at blive stukket med kanyler flere gange om ugen. (Curtin et al 

2004).  

 

5.0 Formål og afgrænsning  

5.1  Afgrænsning 

Det kan være en stor udfordring, for et menneske at starte dialysebehandling. Den griber 

ind i det kropslige liv, ens integritet, ens autonomi og ind i den sociale sfære. Når et 

menneske, med kronisk nyreinsufficiens, knyttes til et nefrologisk ambulatorium, sættes 

et langt forløb i gang. Dette forløb skal på et tidspunkt, beregnet i forhold til patientens 

oplevede og vurderede tilstand(Heath, 2007), tillægges undervisning om udvikling af 

sygdommen, dialyseformer og evt. støtte op om valg af dialysemodalitet. Der er 

undersøgelser, der påpeger vigtigheden af, at tale med patienten om, hvilken betydning, 

det kan have for den enkeltes kropsopfattelse, at få anlagt en dialyseadgang og være i 

dialysebehandling. Der er andre undersøgelser igen, der peger på, at det ligeledes er 

vigtigt, at inddrage accept, samt sygdoms og kropsforståelse, i undervisningen. 

Desværre er der ikke fundet undersøgelser, der reflekterer patienternes opfattelse af, at 

få anlagt dialyseadgang. Det er udgangspunktet for at dette projekt iværksættes. 
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5.2 Formålet med projektet er at skaffe ny/mere viden om patientens opfattelse af at få 

anlagt et peritonealdialysekateter. 

 

5.3 Problemformulering 

Hvordan opleves hverdagen med et nyanlagt peritonealdialysekateter af mænd i 

alderen fra 50 – 80 år?  

 

6.0 Teoriramme 

I dette afsnit vil jeg belyse den teori der ligger bag min undersøgelsesmetode, og kort 

gennemgå mit videnskabsteoretiske udgangspunkt. 

 
6.1 Det kvalitative interview 

I denne opgave tages udgangspunkt i det semistrukturerede forskningsinterview, som er 

organiseret med de overordnede temaer, som jeg gerne ville have uddybet. Samtalen er 

baseret på meget brede åbne spørgsmål til informanten, så denne kan fortælle om sit liv 

med sine egne begreber. 

Ifølge Kvale kan det kvalitative interview perspektiveres i forhold til postmodernisme, 

hermeneutik, fænomenologi og dialektik. Den postmodernistiske tankegang, der er 

præget af mangel på tro på universelle tankesystemer, er fokuseret på, det indbyrdes 

forhold mellem mennesker, i et interview. Den sociale virkelighedskonstruktion i 

interviewet lægger vægt på de fortællinger, der konstrueres og legitimerer den viden, 

der produceres i det kvalitative interview.  Det centrale, i det hermeneutiske perspektiv, 

er meningsfortolkningen. Den har en dobbelt relevans, der sker både en 

medproducerende fortolkning under interviewet og en fortolkning når interviewet er 

transskriberet til tekst (Kvale, 1997). Det fænomenologiske perspektiv, hvor det er 

livsverdenen og åbenhed overfor informanten der er i fokus, må intervieweren forsøge 

at sætte sin forforståelse i parentes (Kvale, 1997). Det dialektiske perspektiv handler om 

at undersøge modsigelser. I modsigelserne ligger der dynamik og disse er en 

forandringens drivkraft. Den sociale verden udvikles gennem modsigelser og der 

afdækkes nye udviklingstendenser ved bevidstgørelse af modsigelserne. Det kvalitative 

interview indeholder konstruktion af viden, fortolkning af data, viden fra livsverdenen 

og søger udvikling ved at identificere modsigelser. Det kvalitative interview kan bruge 
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som en metode til at indhente kvalificeret viden fra livsverdenen (Kvale, 1997)( 

Spørgeguiden til patienterne ses på bilag 3) 

 

6.2  Videnskabsteori 

Da perspektivet i problemstillingen er patienternes oplevelse, lægger det op til en 

fænomenologisk tilgang til dataindsamlingen og en fænomenologisk/hermeneutisk 

tilgang til dataanalysen. Fænomenologi er en filosofisk retning, som søger at beskrive 

verden ud fra det oplevede. Den kan forstås som en filosofisk analyse af tingenes 

forskellige fremtrædelsesformer, som en refleksiv undersøgelse af de 

forståelsesstrukturer, som tillader tingene at vise sig som det de er. Fænomenologerne 

vil hævde at man er i kontakt med tingen selv, når og for så vidt den er et fænomen for 

en, altså for så vidt den fremtræder, for så vidt den erfares, forstås eller erkendes 

(Zahavi, 2003). Så når jeg ønsker at forstå, hvilke fænomener, der erfares omkring et 

nyanlagt kateter må jeg have kontakt med peritonealdialysepatienter. 

Edmundt Husserl anses for at være grundlæggeren af fænomenologi, som en 

beskrivende metode i human forskning. Han så fænomenologi som en disciplin, der 

bestræber sig på at beskrive verdenen, som den konstituerer sig, opleves gennem 

bevidst handling. For Husserl er det vigtigt at gå til sagen selv, ved at gå til dem, for 

hvem det sker, og ved at gå ned i det, som det handler om (Van Manen, 1997).  Husserl 

indførte begrebet om intentionalitet, som betyder at ethvert fænomen altid er en 

fremtrædelse af noget for nogen. Ønsker vi at forstå, hvordan fænomener fremtræder, så 

er vi nødt til at inddrage de subjekter, som de fremtræder for. Subjektet, mennesket, 

forstås som en kropsligt, socialt og kulturelt indlejret væren-i-verden.  Udgangspunktet 

for erkendelsen af et fænomen er livsverdenen. Hvor livsverden er den verden, vi i 

dagligdagen tager for givet, det er den førvidnskabelige erfaringsverden, som vi er 

fortrolige med, og som vi ikke stiller spørgsmålstegn ved. Husserl arbejdede også med 

epoche´, som betyder at forskeren må sætte sin forforståelse i parentes. ( Zahavi, 2003)  

Hermeneutik betyder fortolkningskunst, det er en lære om, hvordan man udøver kunsten 

at fortolke.  Hans-Georg Gadamer (1900-2002), mener at mennesket ikke er i stand til at 

opnå objektiv viden, om det som er foranderligt. Udgangspunktet bliver at mennesket 

forstår gennem fortolkning. Om mennesket har forstået det, der fortolkes er et 

spørgsmål. For at forstå, må mennesket fortolke, men fortolkningen er i sig selv skabt 
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på baggrund af forståelse, også kaldet forforståelse eller fordomme. Fordommene er 

uundværlige og uundgåelige, de er bragt os fra tradition og historie, de er grundlaget af 

vores opfattelse af verdenen og udgangspunktet for at forandre den. Der skabes en 

cirkelslutning, fordi det der fortolkes bliver forstået udfra en tidligere forståelse, som 

igen får indflydelse på nye fortolkninger og bliver til en ny forståelse. Mennesker må 

stile mod horisontsammensmeltning, som handler om at menneskers forforståelser 

/fordomme mødes og i udveksling danner en ny forståelse. Hans-Georg Gadamer mener 

at det er væsentligt at sætte sine fordomme i spil, for at sætte dem på spil. Fortolkningen 

må foregå udfra den hermeneutiske cirkel, som grundlæggende handler om at man må 

fortolke og forstå helheden ud fra det enkelte og det enkelte ud fra helheden (Jensen, 

1990). 

 

7.0 Metode og materiale 

7.1 Inklusionskriterier 

Informanterne skulle være mænd mellem 50 og 80 år, som cerebralt er velbevarede, 

som ikke har kritiske konkurrerende lidelser og som har givet tilsagn i form af 

informeret samtykke efter mundtlig og skriftlig information. De repræsenterer en af de 

aldersgrupper, hvorfra der rekrutteres flest nye dialysepatienter (ca. 23 % af alle nye 

dialysepatienter er fra denne aldersgruppe, som både består af mænd og kvinder) (SST, 

2006), (Patton, 2002).  

 

7.2 Udvælgelse af informanterne. 

De informanter, som blev udvalgt til at deltage i dette projekt, var patienter fra et andre 

hospitaler end det, som jeg er ansat på. Grunden hertil er, at et forhold mellem en 

forsker og en informant er et etisk forhold (Kvale, 1997), hvor der må tages hensyn til 

magtaspektet i relationen, hvor der kan opstå et dilemma for informanten, hvor han bl.a. 

kan være i tvivl om det fortalte vil få indflydelse på patientens fremtidige behandling? 

(Dyhr & Schmidt, 1996) 

Jeg fik skriftlig tilladelse fra de ansøgte afdelinger, og det var en sygeplejerske, der 

varetog kontakten til de valgte patienter. Jeg anmodede om, at det de patienter der 

senest havde fået anlagt P-kath der blev spurgt og som i øvrigt opfyldte kriterierne, for 

undgå selektionsbias. 
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7.3  Interviewets Setup 

Jeg valgte at interviewe informanterne i deres eget hjem, hvis de tilkende gav at det var 

det de ønskede. Ved interviews, der foregår hjemme hos informanten, er konteksten en 

anden, end hvis det f.eks. havde foregået er sted på interviewerens arbejdsplads (Dyhr et 

al 1995). Når man som forsker kommer til en andens hjem, vil man opleve sig selv både 

som gæst og interviewer. Gæsterollen vil være den første man træder i, når man besøger 

informanten hjemme. Ved at informanten interviewes i sit eget hjem ændres bl.a. 

magtrelationen. Den giver en anden mulighed for at få vist at man er ydmyg og har 

respekt for den enkelte (Hall, 1995). Det kan være med til at skabe tryghed, ved at 

informanten er på eget domæne og at han har magten (Dyhr & Schmidt 1995).   

Jeg startede interviewet med en kontekst afklaring, som omhandlede interviewets 

formål, hvad der skulle ske og at det blev optaget ect. Hvert interview varede mellem 60 

og 90 minutter og sluttede når der kom gentagelser af svarene. Da interviewene var 

afsluttet og båndoptageren slukket afrundede jeg kort, dels for at takke for og anerkende 

informantens indsats, dels for at være åben overfor eventuelle opklarende spørgsmål. 

Jeg var bevidst om mit ansvar som interviewer og havde før interviewet foretaget 

teoretiske overvejelser og planlagt de overordnede temaer, jeg havde arbejdet med 

logbog for at øge min bevidsthed omkring min forforståelse. 

 

7.4  Etiske overvejelser. 

Jeg har i forhold til de etiske overvejelser jeg har gjort mig, har jeg brugt Kvales etiske 

spørgsmål til de syv forskningsstadier og i de forsknings etiske retningslinier: 

Sykepleiernes samarbeid i Norden fra 2003.  Projektet er registreret hos 

Datatilsynet(J.nr. 2008-41-2110 ). Jeg har haft telefonisk kontakt med Etisk råds lokale 

komite, der fandtes ikke baggrund for at anmelde dette projekt.                                                                     

Informanterne blev spurgt om deres tilsagn af en tredje person, så de ikke var underlagt 

situationens magt og fik svært ved at sige fra. (Dyhr & Schmidt 1995). De blev 

informeret mundtligt af den respektive sygeplejerske, til hvem de ligeledes gav et 

mundtligt samtykke. Der blev udleveret et skriftligt dokument, som de fik en kopi af og 

hvorpå de gav et skriftligt samtykke. (Patientvejledning og retningslinjer til ansvarlige 

sygeplejersker kan ses i bilag( 2 + 4) I forbindelse med at jeg kontaktede informanterne, 

for at aftale interview tidspunkt, spurgte jeg dem igen om de ville interviewes af mig, 
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ingen trak sig fra interviewet. Jeg har omskrevet patientens data, da der kun er 3 

deltagere, således at patienten ikke er genkendelig og jeg har materialet på en særlig 

logon på min PC og det andet i et aflåst skab. Jeg har anonymiseret de udvalgte 

hospitaler, således at det ikke vises offentligt, hvor patienten er tilknyttet. Jeg startede 

interviewet med at gentage overfor informanterne, hvordan deres data var beskyttet, 

samt at de blev slettet ved projektets afslutning.                                                  Ved 

behandlingen af informantens oplysninger under analysen, har jeg arbejdet efter Van 

Manens overvejelser, hvor han lægger vægt på at man er nænsom og betænksom 

omkring det oplyste, således at det forbliver i tråd med informanten og at der udvises 

respekt (Van Manen, 1997). 

 

7.5  Analyse inspireret af Max Van Manen 

Max Van Manen, er en fænomenologisk forsker. Han er professor i pædagogik ved 

universitet i Alberta i Canada. Han tager sit videnskabelige afsæt i Husserl, Heidegger 

og Maurice Merleau-Ponty. Van Manen undersøger således menneskets livsverden 

udfra det synspunkt: at selvom vores talte eller skrevne ord, ikke kan falde sammen med 

det, der findes i den levede erfaring, er det stadig muligt og værdifuldt at forsøge at 

efterligne vores prerefleksive liv med livsverdens følsomme tekster. I denne ånd kan 

fænomenologien praktisere paradokset at teoretisere over det unikke. Max Van Manen 

tager afsæt i Riceours opfattelse af, hvordan en fænomenologisk tekst kan frembringes.  

Van Manen opdeler sit udgangspunkt for forskningsstruktur i 6 dele. Han pointerer at 

det ikke er en metode der kan følges slavisk, men er et bud på aktiviteter, som kan 

strukturere en forskningsproces. Han mener at man kan udarbejde en fænomenologisk/ 

hermeneutisk undersøgelse ved at sætte følgende undersøgelsesaktiviteter i spil (Van 

Manen, 1997). 

 (Jeg har i det følgende valgt at beskrive min arbejdsgang i forhold til 

forskningsprocessen. Mine kommentarer står bag det ruderformet tegn):  

  

1. Det at vende sig mod et fænomen der seriøst interesserer en og som forbinder en 

til verdenen. Forskellige læsere kan opdage forskellige fundamentale meninger. 

Og dette vil ikke gøre den ene fortolkning mere sand end den anden, men 
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 Jeg valgte at arbejde med peritonealdialysepatienter og hvordan de oplever 

bl.a. deres kateter. Det er en patientgruppe jeg har arbejdet sammen med 

i over 10 år og som interesserer mig meget. 

 

2. At udforske erfaring, som vi lever den i stedet for at begrebsliggøre den. Det er 

betydningsfuldt at gå til sagen selv, at gå til det den basale oplevelse af 

verdenen.  

 Her tager jeg udgangspunkt i informanternes oplevede erfaring af 

kateteret. 

 

3. At reflektere over de essentielle temaer, som karakterisere et fænomen. Der er en 

distinktion mellem fremtræden og essens, mellem det erfarede og baggrunden 

for det erfarede. Man kan stille det spørgsmål: Hvordan kan det oprindelige i 

denne erfaring beskrives? Her medtænkes de fire eksistentialer: krop rum tid og 

relation. Van Manen tager udgangspunkt i sin refleksion/analyse i fire 

eksistentialer fra livsverdenen. De kan differentieres ud i et analytisk øjemed, 

men kan ikke adskilles, idet det ene eksistentiale automatisk vil kalde på et andet 

når det italesættes. Hans udgangspunkt er at de er repræsentative for et hvert 

menneske uanset vores historiske, kulturelle eller sociologiske placering i denne 

verden.  

De fire eksistentialer er: 

 Levet krop, som refererer til det faktum at vi som mennesker 

altid er kropsligt tilstede i denne verden. Mennesket har en 

krop og er en krop, der er en tvetydighed i at være sin krop og 

fornemme sin krop. Kroppen kan træde i baggrunden når 

mennesket befinder sig under afslappede forhold, og blive 

kejtet, hvis den tingsliggøres med et vurderende blik.  (Hall & 

Abraham, 2003)  
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 Levet rum refererer til det både følelsen af rum, f.eks. føles her 

trygt og varmt. Og til oplevelsen af det rum, hvor befinder man 

sig, f. eks er der lyst, er det stort eller lille. Eksistentielt kan 

levet rum også forstås som et menneskes livshistorie.(Hall & 

Abraham, 2003) 

 Levet tid referer til den oplevede tid. Levet tid er den tidslige 

tilstedeværelse i menneskets liv. Den tidslige dimension af 

fortid, nutid og fremtid, danner horisonten af et menneskes 

temporale landskab. Hvad der er oplevet i fortiden kommer til 

en som erindringer bevidst eller ubevidst og sætter sine spor i 

det liv, som leves nu. Når der indtræffer forandringer i livet, 

såsom sygdom, ændres tidsopfattelsen ligeledes, idet vaner og 

det som plejer at være væsentligt, ændres, man stopper op 

bruger sin tid anderledes. 

 Levet relation er en relation vi bibeholder med andre i det 

intrapersonelle rum vi deler med dem. Når vi mødes med den 

anden, sker det gennem kroppen. Når vi møder den anden er vi 

i stand til at udvikle en relation gennem hvilken vi overskrider 

os selv. Relationen kan være tillidsvækkende, varm, uvenlig 

eller bestemmende. Relationen er et udtryk for en menneskelig 

konstellation og enten virke styrkende på mennesket eller 

modsat undertrykkende.(Hall & Abraham, 2003) 

 Jeg delte alle mine data op i de fire eksistentialer, først for hver enkelt 

informant, dernæst sammenholdt jeg dem fælles. 

4. At beskrive fænomenet gennem kunsten at skrive og skrive om. Gennem 

skrivningen kommer man i tale med fænomenet. De ord, som stammer fra f.eks. 

et interview, og som gennemgår en bearbejdning ved at blive skrevet og skrevet 

om. Det er et væsenstræk ved fænomenologisk skrivning at behandle ordene 

betænksomt.       
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 Her arbejdede jeg med teksten på flere niveauer. Først transskriberede jeg 

de tre interviews. Dernæst skrev jeg opdelingen i de fire eksistentialer. 

Herefter gik jeg i gang med grundanalysen udfra spørgsmålet: Hvad kan 

dette udsagn betyde? Set i relation til problemformuleringen. Jeg skrev et 

referat af, hvad jeg mente at betydningen kunne være. Jeg dannede 

grundtemaer hos alle informanter, herefter systematiserede jeg 

grundtemaerne og analyserede teksten vertikalt så jeg kunne danne og 

uddybe de overordnede temaer, som udgør denne undersøgelses resultat. 

Efter at have arbejdet vertikalt med temaerne kontrollerede jeg 

horisontalt gennem hvert enkelt interview om temaet var i 

overensstemmelse med den enkelte informants udtalelser.  

5. At bevare en stærk og ren relation til fænomenet. Så undersøgelsen ikke bliver 

overfladisk eller falsk.  

 Jeg valgte at arbejde med et lille antal informanter således jeg kunne gå i 

dybden med hvert enkelt interview og lytte til det mange gange. Kvale 

anbefaler at man fortsætter med at interviewe til datamætning, men dette 

tillod denne opgaves omfang ikke (Kvale, 1997). 

6. At balancere undersøgelsens kontekst ved at medtage både delene og helheden. 

Man må konstant forholde sig til den overordnede tekst når man går ned i 

enkelthederne.  

 Her arbejdede jeg med at se fortolkningen i lyset af udsagnene, som de 

stod skrevne, som de lød på båndet og som jeg formulerede dem. Jeg 

dannede både en syntese, og arbejdede med helheden. Samtidig var jeg 

tro mod informanternes enkelte udsagn, og gik i enkelthederne. Jeg 

måtte være klar over, at mens jeg arbejdede med analysen, var min 

forforståelse på spil 

 

For at strukturere refleksionen og analysen over en tekst kan den opdeles i forskellige 

temaer. Når et fænomen analyseres forsøger man at afgøre hvilken erfaringsstruktur der 

kan udgøre selve erfaringen.  

 F.eks. udtalte de tre informanter sig om deres træthed: 
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”… Man bliver hurtigere udmattet, men det håber jeg på at man får 

energi til at genoptage…” 

”… jeg er dødhamrende træt…” 

”… det har noget med sygdommen at gøre, jeg er mere træt end jeg 

har været før…”  

Udfra disse udtalelser gjorde jeg mig refleksioner omkring: Færre 

ressourcer i hverdagen, en krop der ikke var som før, en krop der 

levede sit eget liv, en krop, som ikke kunne det ønskede, eller det den 

kunne tidligere. 

 Jeg arbejdede med en erfaringsstruktur, der måtte omhandle 

erfaringen, med kroppens reaktion på sygdom.  

 

Enhver levet erfaringsbeskrivelse, et transskriberet interview f.eks., er en mulig kilde til 

at afdække tematiske aspekter af det fænomen, det beskriver, hvor det tjener til at oplyse 

eller pege på et aspekt af fænomenet (Van Manen, 1997) 

.  

 Den ovenfor beskrevne, erfaring blev sammen med forskellige andre 

undertemaer, en del af det tema, som blev kaldt: ”Alt det som følger 

med” 

Van Manen mener ikke at forskeren kan sætte sin forforståelse i parentes, men han 

betoner vigtigheden af at være bevidst om sin forforståelse. (Van Manen, 1997) 

7.6  Min forforståelse 

Jeg har været sygeplejerske i 20 år, jeg har arbejdet i nefrologien i 12 år. Det giver mig 

en indforståethed overfor det informanterne taler om. Jeg har arbejdet som klinisk 

udviklingssygeplejerske og underviser de sidste 9 år. Jeg er sygeplejefaglig vejleder og 

vant til at stille spørgsmål, som fører til refleksion. Jeg har ældre forældre og jeg har 

reflekteret over det følelsesmæssige aspekt af skulle interviewe mænd i aldersgruppe 50 

– 80 år. Jeg har reflekteret over at jeg er en kvinde, som interviewer mænd, samt over 

hvilke bias det kan give. 

 Jeg er uddannet på Skt. Lukas Stiftelsens Sygeplejeskole, hvilket har præget min 

tilgang til sygeplejen og jeg er teoretisk under indflydelse af Kari Martinsen og dermed 

K.E. Løgstrup. 
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8.0Analyse og resultater 

 

8.1 Præsentation af informanterne. 

A: er en mand på 64, efterlønsmodtager. Her været leder i en privat virksomhed. Er gift 

og har 1 søn på 24 år. Han oplever forløbet med anlæggelse af kateter som en naturlig 

følge af sin dårlige nyrefunktion og efterfølgende start på dialyse. Han var meget 

påvirket af sin uræmi. Han oplevede forløbet dobbelt, både fyldt med informationer og 

mangelfuldt på praktiske detaljer, hvor han oplevede at føle sig ladt alene. Han var 

startet dialyse ca. 6 uger før interviewet fandt sted. 

 

B: Er en mand på 65, efterlønsmodtager, har været leder i det offentlige. Er gift og har 

en datter på 19 år. Han oplever at anlæggelsen af kateteret er en følge af hans dårlige 

nyrefunktion. Han oplevede ikke at være særlig påvirket af sin tilstand, men kunne 

efterfølgende mærke at han var usædvanlig træt. Han søgte selv information om sin 

tilstand og oplevede at forløbet hang rimeligt godt sammen. Han var startet dialyse ca. 7 

uger før interviewet fandt sted. 

 

C: Er en mand på 75 år, folkepensionist. Har været inden for servicefaget. Han er gift og 

har to børn. Han oplever anlæggelsen af kateteret som følge af sin sygdom, og han var 

noget påvirket af sin uræmi og oplevede forløbet lidt modsigelsesfuldt, med meget 

information og beskeder der forekom ham uklare. Han oplevede stor støtte fra 

personalet. Han var startet peritonealdialyse ca. 4 uger før interviewet fandt sted. 

 

8.2 Analyse 

Oplevelsen af at få anlagt et PD-Kath. var i informanternes øjne væsentligt bredere 

opfattet end det var i interviewerens. Umiddelbart havde jeg den opfattelse at det var 

muligt at adskille dialyseadgang fra dialyse, derfor var mit udgangspunkt at spørge ind 

til hvordan det opleves at få anlagt et PD-Kath.. Informanterne derimod havde en helt 

anden opfattelse af det at få anlagt deres kateter, for dem var det en del af en helhed, 

hvor helheden bestod af at blive i stand til at dialysere. Dialyseadgang og dialyse er 

uadskillelige størrelser fordi der ikke kan startes dialyse uden adgang og adgangen 
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bliver meget tydelig i forbindelse med dialyse. Hvis der ikke var brug for dialyse så var 

der heller ingen adgang. Derfor udviklede interviewet, og med dette også analysen, til 

både at omfatte både - det at leve med et dialysekateter og - at starte dialyse. 

Oplevelsen og meningen omkring det at få anlagt et PD-Kath. findes i det forenede 

grundtema  

Livet fortsætter –  på andre betingelser 

Informanterne fortæller om hvordan livet fortsætter ved at de bliver nødt til at vælge en 

dialyseform, peritonealdialyse, at de får anlagt deres PD-Kath. og begynder med 

dialyse. Livet leves på nogle andre vilkår idet informanterne gennemgår en kropslig 

forandring ved anlæggelsen af deres dialysekateter. 

”Men min indstilling til det hele, har jo været simpelthen -  det er jo ikke 

noget jeg kan lave om på, nu er det sådan, så må man leve med det. Det er 

et nyt vilkår i mit liv og så kører vi videre med det” 

De oplever sygdommen som præger deres liv, og de må handle imod sygdommens 

overtagelse af deres liv, ved at de dialyserer og samtidig fastholde deres tidligere 

aktiviteter. Der må planlægges med dialysetid og praktiske gøremål i forhold til 

dialysen og plejen af dialyseadgangen. Der må leves med de forandringer som opstår 

både praktisk, tidsmæssigt og personligt. Den støtte de har brug for henter de særligt 

hos deres ægtefæller og hos det sundhedspersonale der forestår peritonealdialyse. 

 

Temaet ”Livet fortsætter - på andre betingelser” har jeg delt ind i fire undertemaer, 

som hver især dækker aspekter af hvordan livet fortsætter og under hvilke vilkår det 

fortsætter 

          

           

             1.  Det tvungne valg 

Som omhandler de omstændigheder informanterne oplever når de lider af 

en fremskreden sygdom og ikke kan fortsætte livet uden at der foretages 

indgreb på deres krop og i deres hverdagsliv 
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             2.  At holde fast på sig selv og komme videre 

Som omhandler informanternes måde at holde fast på sig selv, mens de må 

vænne sig til at have et PD-Kath., starte dialyse og stadig have gener af 

uræmi og hvordan de kan komme videre. 

             

             3.  Alt det der følger med  

Som omhandler de forandringer, det uventede og det overvældende, som 

informanterne oplevede, i forbindelse med anlæggelse af PD-Kath., og 

opstart af dialyse. 

 

             4.  At have nogen man kan regne med 

Som omhandler informanternes oplevelse af, hvem der har særlig 

betydning, når der sker ændringer i såvel deres kropsfunktion, som i 

rytmer i hverdagen. Og hvordan det påvirker de nærmeste. 

 

8.21 Det tvungne valg 

I temaet om det tvungne valg, beskrives hvilke valg der må tages, for at leve videre. Det 

viser sig at være svært, at tage konsekvensen af sit valg, og det fordrer en overvindelse 

for den enkelte informant.  

Informanterne oplevede at de var inde i et langt forløb, hvor de beslutninger, der måtte 

tages, kom i takt med at deres nyrefunktion blev dårligere. De anså det, at tage 

beslutning om dialyseform, som en proces, og hver især håndterede den på forskellig 

vis. Informanterne var til samtale med sundhedspersonalet og de var på ”nyreskole” 

sammen med deres ægtefæller.  Valget faldt på peritonealdialyse, idet informanterne så 

muligheden for en større frihed i hverdagen, og ”så lidt hospital som muligt”. Der lå 

samtidig forestillingen om, at det var bedre at dialysere i deres eget hjem end på 

hospitalet. Selvom valget af dialyse ikke er et frit valg, så er valget af dialyseform, 

afgørende for informanten og hans familie, i forhold til, hvilke kvaliteter i deres liv, de 

vægter. De muligheder der findes, kan give en følelse af frihed i valget, og en oplevelse 

af at have indflydelse på sit eget liv. At valget ikke er et lystpræget og et frivilligt valg, 

men er tvunget af sygdomsudvikling, kommer bl.a. til udtryk på den måde, hvorpå de 

omtaler deres PD-Kath.. Det omtales, som et nødvendigt onde, en nødvendighed eller 
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noget man ikke kan slippe for. Det tvungne kommer ligeledes frem, når de taler om det 

væsentlige ved at have deres PD-Kath., alle nævner overlevelse og bedring af deres 

helbredstilstand, som det vigtigste aspekt ved kateteret.  

 

”Ja det der at få at vide at man er syg eller at man har en eller anden 

tilstand, som kræver noget behandling, og kræver at man nu skal i dialyse 

og dermed have lagt det her rør, jamen det er klart det er en situation der 

-  man ikke ligefrem sidder og ønsker, det er noget lort for at sige det rent 

ud ik? … Det er ufravigeligt, hvis du skal overleve gamle dreng, så skal du 

altså have renset blodet ik?” 

 

 Ingen af de tre informanter nævner muligheden, for ikke at modtage dialysebehandling, 

det tyder på, at det på ingen måde er en mulighed for dem at fravælge på, nuværende 

tidspunkt. At mærke den alvorlige sygdom på deres egen krop, har fået informanterne til 

at tænke på døden, og hvor de er henne i forhold til døden. De har en oplevelse af stadig 

at være midt i livet, at have lyst til at være en del af familie og netværk, samt nyde deres 

otium. Døden er et uundgåeligt emne. Alt efter hvem af informanterne, der reflekterer, 

kommer der forskellige holdninger, håb og bekymringer frem. Der er håb om at holde 

ferier og fornøje sig til fester. De har tro og håb på, at have mange år endnu, og samtidig 

ved de at døden er rykket tættere på. Der lægges vægt på livet, som skal leves med de 

gøremål og værdier, der præger hverdagen.  

Informanterne har hver deres tilgang til beslutningsprocessen, og hver deres grundlag at 

beslutte sig udfra. Ingen af dem nævner, om det er et vanskeligt valg at træffe. De 

oplevede, at beslutningen om anlæggelse af PD-Kath. blev taget lidt pludseligt, og at de 

blev lidt overrumplede. Det kan opleves som en overvindelse at tage beslutningen for, 

hvornår et kateter skal anlægges. At blive tvunget til noget og skulle overvinde det kan 

medføre, at der opstår en trækken sig fra beslutningerne. De havde været gennem et 

forløb i de respektive nefrologiske ambulatorier på mellem 6 – 15 år. De vidste, at de på 

et tidspunkt skulle i dialyse, og alligevel kom beslutningen bag på dem. Noget kan tyde 

på at informanterne havde besluttet sig for PD, men at være en aktiv del af 

planlægningsprocessen, blev ikke nævnt som en mulighed. Måske er det en 

overvindelse for den enkelte at tale om selve anlæggelsesdatoen, eller informanterne har 
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måske ikke oplevet det, som en reel mulighed for dem. De mærkede mere eller mindre 

sygdommens udvikling og symptomernes indvirkning i deres liv, men de tog ikke selv 

initiativet - de fik ikke overvundet sig selv. Den endelige beslutning om, hvornår PD-

Kath. skulle lægges, blev bevidst eller ubevidst overladt til eksperten.  

 

”Jeg vil sige, at det kom pludseligt, fordi det har været en lang proces. 

Men det blev besluttet ret hurtigt. Forstået på den måde, at de sagde:” 

Ved du hvad? Der er ledigt på mandag, du kan komme til der, vil du have 

det lagt ind”? ”Ja”, sagde jeg bare også mødtes vi om mandagen og så 

blev det ordnet”. 

 

8.22  At holde fast på sig selv og komme videre 

Når informanterne ser sig selv i relation til sygdommen med PD-Kath. og dialyse, 

handler det for dem om, at være i stand til at opretholde eller forbedre deres nuværende 

tilstand og beskytte sig mod fare eller andet ubehageligt, som kan følge dem i deres liv 

eller sygdomsudvikling. At opretholde sin nuværende tilstand gælder for hver af 

informanterne både psykisk og fysisk og det viser sig gennem forskellige tiltag og 

holdninger. Det kan f.eks. være gennem aktivitet, fastholde netværk, bevare selvkontrol 

eller at styre sin behandling på en omhyggelig måde. 

 

At holde fast på sig selv kan ske ved at foretage sig noget aktivt, der kan indikerer at 

være i gang som vanligt. At beskæftige sig med det samme i sin fritid, som man hidtil 

har gjort, f.eks. spille et instrument, at mødes med sine venner, at deltage i foreningsliv 

eller gå ture med sin hund. Det kan påvirke livskvaliteten og ens selvopfattelse positivt i 

forhold til at være inde i et sygdomsforløb, hvor der fysisk sker forandringer og hvor 

der kan opstå bekymringer for ens fremtidige formåen.  

En anden måde at holde fast på sig selv, og forsøge at komme videre med det nye, er at 

sætte grænser for, hvor meget man vil lade sig styre af sit nye PD-Kath. At have fået 

indopereret et kateter, giver flere forskellige bekymringer. Dels bekymringen for at 

komme til at trække i det, dels at blive generet af sin bukselinning eller sit bælte, eller at 

få ændret sine badevaner, fordi det er blevet mere besværligt at bade. Det er et 
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personligt anliggende, ikke at være underlagt sin bekymring, men at prøve på at give 

slip, og gøre det man har lyst til. 

 

”Det rør skal sgu ikke dominere mit liv. Det er da mig der bestemmer, 

hvornår jeg vil i bad, det er sgu ikke røret. Så sådan er det. Så jeg går i 

bad, som jeg plejer at gå i bad”. 

 

Ingen af informanterne synes at de mærker meget til deres kateter i hverdagen. De har 

alle tre en lille pose, hvori de har deres kateter. Den sidder, som et bælte inderst om 

maven og holder kateteret i ro, så det ikke ”dingler rundt”. Når kateteret er gemt væk 

så, kan de glemme det for en stund.  

 

”… jeg har overhovedet ingen gener på nogen måde, selvom jeg skal på 

toilettet…, den generer mig ikke, den hverken rasler rundt eller dingler 

rundt eller noget som helst. Den sidder i den pose og den kommer kun ud 

af den pose, når jeg bruge den i den halve time, hvor jeg, går i dialyse 

med poseskift, og så putter jeg den ind igen og så ses vi først igen om 6 

timer”. 

 

Det at styre sin behandling, at udføre de forskellige arbejdsgange omkring PD-Kath. 

med omhyggelighed, som det er foreskrevet fra hospitalet, kan ligeledes være en måde 

at komme videre i sit liv med dialyse. At passet på sig selv og ikke bringe sig i risiko for 

at få det værre sygdomsmæssigt eller få en infektion, kan give en følelse af at kunne 

bevare lidt kontrol over det sårbare helbred og have handlemuligheder. Ligeledes giver 

det optimisme når det mærkes at dialysen virker, så kan f.eks. de forskellige drømme 

komme tilbage, samt håbet om en bedre fysik og flere ressourcer.  

Der er en tendens til, at de tre informanter ikke lægger vægt på det følelsesmæssige 

aspekt, ved at få anlagt et PD-Kath. og leve med det. Den følelsesmæssige reaktion 

omtales enten nedladende, som et bevidst fravalg eller, den er ikke en del af samtalen, 

og på den måde kan det fremstå, som et aspekt, der undgås. Det kan virke som om at 

følelser er svære at have med at gøre. Flere af informanterne udtrykker, at de hellere vil 

undgå dem, for ikke at komme i deres følelsers vold. De vil hellere glemme dem og 
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komme videre. I stedet blev der f.eks. lagt følelser i deres situation med emballage. Det 

ses at de indignerede og vrede følelser blev udtrykt med tydelighed, og var rettet mod 

noget eller nogen, ikke over deres egen situation. Følelser omkring sorg, tab og 

bedrøvelse blev ikke nævnt. En af informanterne kunne fortælle, at han blev praktisk 

irriteret over, ikke at kunne deltage i et arrangement p.g.a af sin dialyse. Det virker til, at 

det er tilladt at mærke aggression, og at sorgen ikke gives plads.   

Når et PD-Kath. anlægges ændres kroppen. Det oplevedes som, at der er kommet et hul 

i maven, at der er tilkommet et vedhæng, og at der er foranstaltet en praktisk løsning. 

Ingen af informanterne gav udtryk for, at deres PD-Kath. var en del af dem selv. De 

holdt fast i sig selv og så på kateteret, som noget der er adskilt fra dem og noget der er 

fremmed for deres krop. De oplevede ikke at være forandrede i deres kerne, men de 

oplevede en ydre forandring, som påvirkede deres adfærd i forhold til andre mennesker. 

F.eks. havde de ikke lyst til at vise sig med PD-Kath. offentligt. De sammenlignede sig 

selv med det at have et handicap, og ønskede lige så stærkt at beskytte andre, fra at blive 

forlegne over deres kateter, som at de selv ville undgå blottelsen og deres egen 

forlegenhed omkring kateteret. De holder fast i sig selv ved ikke at udsætte sig for 

situationer, som de oplever som intime. Deres mave er blevet et mere intimt sted og den 

er anderledes end andres.  Informanterne har endnu ikke integreret i deres 

selvopfattelse, at PD-Kath. er en del af deres maves udseende. De bliver usikre på deres 

egne følelser og reaktioner, når de viser sig med bar overkrop. 

”… men øh, nej det ville jeg ikke. Det er også en ting, som vi har snakket 

en del om, at det der med at gå i bad, nej det vil jeg ikke, når vi har spillet 

osv., så tager vi træningstøjet på, og så går vi hjem og går i bad.” 

 

Humor er ligeledes en måde at komme videre på, denne benytter informanterne i vid 

udstrækning. F.eks. omtaler de deres PD-Kath. som et fadølsanlæg, eller som en 

sengekammerat. Humoren giver mulighed for at være tilstede i situationen, uden at den 

bliver så alvorlig og dramatisk. Det giver adgang til at fortælle om forandringer, uden at 

det bliver vanskeligt følelsesmæssigt for den enkelte. Gennem interviewet valgte 

informanterne flere gange at se deres forløb med humor, særligt når de oplevede det 

sårbart eller lidt pinefuldt. 
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8.23  Alt hvad der følger med 

Det kan være overraskende for et menneske, hvad det er der følger med en ny 

livssituation. Det er meget individuelt, hvad der virker, som en stor udfordring og hvad 

som er lidt værre end forventet. Der er den praktiske del, f.eks. i forbindelse med den 

emballage, der følger af at dialysere i eget hjem. Der er tids dimensionen, hvor tiden må 

disponeres anderledes. Der er ændringer på det personlige plan, som handler om ændret 

selvbillede og om at få nye oplevelser med sin krop. 

De praktiske udfordringer kan handle om, at skulle håndtere den emballage og teknik, 

der følger med dialysebehandlingen, dette har alle 3 informanter oplevet, som særlig 

krævende. Valget af dialysemodalitet var sket udfra tanken om ”så lidt hospital som 

muligt” (et udtryk informanterne ofte brugte). Men med peritonealdialyse følger der 

mange forskellige hospitalsremedier, samt dialysevæsken i papkasser. At få alt dette 

indenfor døren, kan opleves ligesom en invasion af ens personlige sted. Et andet 

problem omkring emballagen, som informanterne oplevede var, at det også var svært at 

komme af med deres affald. Det kan opleves ydmygende at være i en situation, hvor 

man ikke selv har valgt, at have en større mængde affald i ens eget rum. Og hvor der 

ikke er nogen, som vil hjælpe en af med det igen. Det kan opleves som et indgreb i ens 

integritet, hvor andre overskrider ens grænser og lægger beslag på ens rum. Det at miste 

rum, at miste bevægeplads, kan opleves som at afgive noget vigtigt af en selv, for ens 

eget rum kan betyde mere end pladsen i sig selv og det kan handle om være i fred som 

sig selv.  

De tidsmæssige udfordringer handler om en oplevelse af at dagen bliver fyldt med en 

masse små ting der skal udføres, så der er mindre fritid tilbage.  

Der er tiden, der skal afsættes til dialyse. Det er tidsdisponeringen i forhold til 

indtagelse af medicin, særlig den afførende medicin kunne give hindringer for sociale 

arrangementer, hvis den blev taget på et forkert tidspunkt. Det er tiden til 

forbindingsskiftet, som må udføres omhyggeligt. Det er oprydning efter dialyse, 

påfyldning af maskine ect.  

Det at dialysere i ens eget hjem betyder at den enkelte selv står med alt omkring 

dialysen, både planlægning, udførelse og oprydning. Det kan opleves som en større 

opgave, især i starten, hvor alle ting og tiltag er nye og ikke indarbejdet. Det kan også 
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give en oplevelse af at ens handlefrihed indskrænkes og at den tid, der tidligere var til 

spontane valg, er svundet ind. 

”Der er alle de her små ting, kan man sige ik´, der skal passes ind. Så 

man er faktisk rigelig beskæftiget. Det begrænser en i at gøre nogle ting 

måske. Så man udskyder det. Det bliver spredt ud i en større vifte”. 

 

De personlige udfordringer, der fulgte med, handlede om forhold omkring PD-Kath., 

som informanterne ikke følte sig helt forberedte på. F.eks. at der ofte skulle foretages 

forbindingsskift omkring PD-Kath., og at der skulle sidde plaster på maven hele tiden 

eller at kateteret skulle ligge i en pose om maven. Den oplevelse af, at der opstår nye 

uforudsete udfordringer i en periode, hvor livsbetingelserne er under forandring, kan 

opleves, som særlig belastende og kan øge følelsen af usikkerhed. Informanterne 

efterlyste både mere instruktiv information og andre erfarne medpatienter, der kunne 

stå, som gode eksempler på, at det kan gå godt, og det vil samtidig afdramatisere den 

nye situation.  

At sove med PD-Kath. var også noget, der skulle overvindes. Det opleves forstyrrende 

idet kateteret ligger uordentligt og ustyrligt, det glider f.eks. hen over maven. 

Det at man kobles til dialysevæsken, kan give oplevelsen af at være bundet eller fanget. 

Det tager tid at vænne sig til at geare ned og være i ro i ca. ¾ time ad gangen, fire gange 

i døgnet, hvis det er posedialyse. Og ca. 8 timer (om natten) hvis det drejer sig om 

natmaskinen. Flere får vendt situationen til noget positivt, hvor de får læst avisen, en 

god bog eller set fjernsyn. Det at opleve sig fanget i en ny hverdag, hvor der er meget 

praktisk, der skal løses, hvor ens fritid samtidig opleves indskrænket, kan udvikle en 

følelse af at være blevet mere afhængig. 

 Oplevelsen af at mavens størrelse og fornemmelse ændres, når der er dialysevæske i 

den, kan give informanterne en ubehagelig fornemmelse. De kan føle sig svampede, 

bløde, de kan føle, at de har det ”ufrivilligt” og bliver stakåndede. De giver udtryk for, 

at de hellere ønsker natmaskinen end at skulle skifte poser fire gange om dagen. 

Oplevelsen af frihed, fri for at være afhængig af poseskiftene i løbet af dagen, og fri for 

at føle ubehaget i deres maver, har stor værdi for informanterne. De føler sig ikke nær så 

påvirkede af deres sygdom og mindes ikke om den så ofte. 

 29



Informanterne havde ændret opfattelse af deres fysiske forandringer, som kommer til 

udtryk, når f.eks. at informanterne ikke har lyst til at vise sig frem med bar overkrop, 

når de har oplevelsen af at blive mere sårbar både kropsligt og mentalt. Ligeledes er 

oplevelsen af træthed en fast del af hverdagen, samt oplevelsen af, at ens krop ikke har 

så mange ressourcer. 

”… jeg er mere træt og jeg er mere opgivende, jeg har ikke det krudt, som 

jeg plejer, jeg bliver hurtigere træt og jeg skal ha en time eller 1½ hver 

middag, hvor jeg sover til middag ellers kan jeg ikke holde mig oppe og 

jeg går også tidligere i seng om aftenen nu, end jeg har gjort tidligere…” 

 

 Det at måtte ændre opfattelse af sit aktivitetsniveau kan komme til at betyde, at man 

føler sig mindre værd, idet man ikke kan deltage på lige fod med andre. F.eks. fortalte 

en af informanterne, som ikke kunne hjælpe sin søn med at flytte, fordi han ikke havde 

kræfter til det, at det påvirkede ham.  

 

8.24  At have nogen man kan regne med 

At have nogen man kan regne med, når man skal ud i livsændrende omstændigheder, er 

af stor betydning. Hos disse informanter, havde særlig deres ægtefæller og 

dialyseafdelingens personale betydning, i forløbet med anlæggelse af PD-Kath. og 

opstart af dialysebehandling. 

De tre hustruer havde spillet en særlig rolle i deres mænds sygdomsforløb. De havde 

taget over, i det daglige, og været der som sparringspartnere i forhold til valg af 

dialyseform. De havde set deres mænd blive mere og mere syge af uræmi. De havde 

været med i opstarten af dialyse, deltaget i al vedkommende undervisning og var også 

instrueret i at dialysere. Ved at tage aktivt del i den behandling der foregår, kan 

hustruerne blive ved med at være en naturlig del af deres mænds liv. De bliver ikke 

adskilt af dialysen og uvidenhed omkring den.   

Ingen af informanterne fik i løbet af interviewet givet udtryk for om de overvejede om 

deres hustruer havde brug for at bearbejde noget i forløbet. Informanterne var alle tre 

enige om at det var væsentligt at deres ægtefæller var velforberedte, så det ikke var et 

chok for dem at opleve PD-Kath. og dialysen. Forberedelsen syntes også vigtig, da det 

gav partnerne bedre grundlag til at yde støtte og forståelse omkring alt det nye. Men 
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informanterne havde ikke nået at overveje, hvilke konsekvenser det det kunne få for 

deres hustruer, at de selv havde brug for så omfattende behandling. F.eks. betød 

støjniveauet fra natmaskinen, at det ene ægtepar måtte have hvert sit soveværelse. En 

anden af ægtefællerne begyndte at sove med ørepropper. Det kan være en stor opgave at 

være pårørende til et menneske, der er midt i et sygdomsforløb og ved at vænne sig til 

en behandling. Det har særlig stor betydning for ægtefællerne, når behandlingen foregår 

i deres hjem, de bliver en del af komplekset omkring den syge, sygdommen og 

behandlingen.  

Det intime samliv blev ikke omtalt af informanterne selv under interviewet - ved 

forespørgsel, var de fåmælte. Det havde stor betydning for dem, at de havde kendt deres 

partnere i mange år, så det ikke var udseendet af kroppen og deres præstationsevne, der 

havde betydning for at være, og vedblive at være en aktiv del af et parforhold. Det var 

samhørigheden og det at få hverdagen til at fungere, der var vigtigst for informanterne. 

 I de tre ægteskaber var der voksne børn, men ingen af børnene var en aktiv part i 

beslutningen omkring dialysen, eller havde taget aktivt del i installationen af dialysen. 

Informanterne involverede ikke deres børn i dialysebehandlingen. Det virkede, som om 

at dialysebehandlingen var for fremmed og ny for informanterne, til at de var i stand til 

at dele og fortælle deres børn om den. Informanterne havde alle 3 fået lagt PD-Kath. 

indenfor de sidste 3 måneder og de var alle 3 meget optaget af de udfordringer, som de 

måtte vænne sig til. De var ikke helt nået dertil endnu, hvor der er indtrådt både et vist 

overblik over livet med dialyse og en reel nyorientering ud mod omverdenen.  

De tre informanter gav udtryk for stor tillid til det personale, som de var knyttet til i de 

respektive dialyseafdelinger. De nævner og fortæller om personalet flere gange 

undervejs i interviewet.  

Informanterne oplevede at de måtte ind på deres afdeling mange gange i opstarten med 

dialysen. Der opnås en tættere kontakt i den fase og det kan give oplevelsen af at det er 

hyggeligt, bekendt og trygt. Trygheden opnås dels ved at det er en lille og specialiseret 

personalegruppe, der har kontakten med patienten og forestår optræning og 

”udslusning”. Det ambulante besøg kan opleves som en kontrolforanstaltning, hvor der 

er tjeklister der skal afkrydses og ens helbred, der gennemgås. Det giver tryghed, 

samtidig med at informanterne opfattede sig afklædt og lidt gennemskuet.  
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”For man bliver også afhørt, hver gang man nærmer sig sygehuset, så 

begynder de jo og sidde med tjeklisten der og spørge, så man kan jo ikke 

rigtigt holde noget skjult for dem…”  

Det at være afhængig af en fast personalegruppe, som er ansvarlig for ens behandling 

giver en særlig konstellation i relationen, hvor man f.eks. kan blotte sig mere end det er 

tilladt andre steder og tale om det som umiddelbart synes svært. Personalets travlhed er 

en faktor, der spiller ind på hvilke emner informanterne synes, at de kan bringe op. 

Relationen er præget af tillid til at sygeplejerskerne holder øje, og der er tillid til at 

blive behandlet respektfuldt med både kendskab og kundskab. 

 

9.0  Diskussion 

 9.1  Livet fortsætter - på andre betingelser 
 
”Livet fortsætter - på andre betingelser”, er det forenende grundtema, som viser at 

umiddelbart har informanterne en oplevelse af, at selvom der sker forandringer i deres 

krop og i deres hverdag, så er de indstillet på at de må leve deres liv videre med PD-

Kath. og dialyse, og finde ud af, hvordan de tackler udfordringerne undervejs. De er 

ikke eksplicitte omkring, hvad de ser særlig problematisk på længere sigt, de er i 

hverdagssituationen her og nu, hvor behandlingen stadig er ny og fylder meget. Ifølge 

den psykodynamiske tilgang, kan informanterne være i bearbejdningsfasen, hvor de 

vænner sig til det nye, der sker i deres liv. De har ikke overblikket eller er væsentligt 

orienteret mod omverdenen endnu (Cullberg, 2007). At fortsætte sit liv fordrer flere 

omstillingsprocesser, hvor den første er at håndtere alle de praktiske og de umiddelbare 

udfordringer, der opstår i forlængelse af at være inde i en traumatisk krise, det som 

informanterne oplever som de nye vilkår. Når den er bearbejdet på plads, kan der sættes 

en udviklingsproces i gang, hvor det kan gå op for patienten, på et andet niveau, at livet 

har forandret sig og han må tage stilling til hvem han er på et dybere plan (Cullberg, 

2007). 

Det forenende grundtema ”Livet fortsætter -  på andre betingelser” er bygget op over 

de fire undertemaer, som hver især argumenterer for dele af det. ”Det tvungne valg” 

uddyber således opfattelsen af at ”Livet fortsætter”.  ”At holde fast i sig selv” og ”Alt 

det som følger med” er uddybende for den sidste del af grundtemaet, ”... på andre 

betingelser”. Det sidste undertema ”At have nogen man kan regne med” er et tema 
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for sig, som bliver grundlaget for at det overhovedet kan lade sig gøre at fortsætte livet 

med nye vilkår, det er det understøttende fundament, der hjælper patienten frem. 

Forløbet kan anskues som vist på figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 1. Livet fortsætter. Egen fremstilling 

Figur 1 viser de processer patienten gennemgår. Punkt A: ”Det tvungne valg” og 

beslutningstagningen. Heri ligger udgangspunktet for den omvæltning, der sker i 

informantens liv. Han træffer beslutning om, hvilken dialyseform og hermed hvilken 

ændring han må udsætte sig selv for. Punkt B: ”At holde fast i sig selv og komme 

videre” er en af konsekvenserne ved beslutningen i punkt A. Her foregår det primært på 

person og opfattelsesniveau. Her udfordres han til at konstruere en ny hverdag, samt 

ændre på sin opfattelse af sig selv og sin egen hverdagsadfærd. I punkt C. ”Alt det som 

følger med” er den anden konsekvens af at have taget beslutningen om dialyseform. Her 

udfordres patienterne på det mere fysiske og praktiske niveau til at håndtere alt det nye 

som følger med valget. Beslutningen tages og konsekvenserne af den breder sig ud og 
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kommer til at påvirke og fylde i hans liv. Det sidste undertema: ”At have nogen man 

kan regne med” - ægtefæller og sundhedspersonale, kan ses som det væsentlige aspekt, 

der ligger mellem både beslutning og konsekvens, de bliver det lindrende og støttende 

perspektiv, som indgår alle steder når patienten har brug for det.  

9.2  Det tvungne valg 

”Det tvungne valg” er det første fund. Det omhandler det eksistentielle valg, som 

bringer patienten til fortsættelse af sit liv. Informanterne oplever at de på baggrund af 

sygdom tvinges ud i et valg om dialyseform. Der kan være en oplevelse af at ens 

selvbestemmelse er suspenderet. Ifølge Kirkegaard vil patienterne ikke kunne træde ud 

af de tvungne omstændigheder. Der ligger en fordring, til at påtage sig livet, og sige ja 

til det, som bliver givet. For selv om patienten er syg, er han ikke mindre 

selvbestemmende, i forhold til at påtage sig livet. Mennesket er et selv, der kan forholde 

sig til sig selv, men ikke behøver at gøre det. Det fordres af os, som individer at vi 

påtager os livet, som det er, men vi kan godt lade være, så svigter vi til gengæld os selv 

(Andreassen, 2006),(Sløk, 1978). Det er der ingen af informanterne, der gør i denne 

undersøgelse, de påtager sig ansvaret for deres liv og vælger aktivt, hvilken 

behandlingsform de ønsker og går ind i træningen. At svigte sig selv ville kunne 

sidestilles med det som Løgstrup, ifølge Kari Martinsen, omtaler som, det ikke at agte 

sit liv. Hvis der ikke er livs agtelse tilstede er der ikke grundlag for liv (Martinsen, 

1998). Løgstrup vil mene at det, som er til patientens bedste, er at han kommes i møde, 

og får mulighed for at indgå i en dialog, hvor han kommer til udtryk med det, som er 

væsentligt for ham. Det gælder om at finde frem til, hvad patienten vil, i modsætning til 

det han umiddelbart ville ønske. For at komme til den rette forståelse af patienten, må 

sygeplejersken tage den etiske fordring på sig, møde patienten med gensidighed og gå 

ind i et dialogisk samspil. Det er vigtigt, at patienten støttes til at opnå erkendelse på et 

dybere plan (Andreassen, 2005). Løgstrup giver udtryk for at man ikke alene, er i stand 

til at finde frem til sin egen dybeste vilje, der behøves en saglig og kompetent 

samtalepartner (Løgstrup, 1991). Det betyder at for ikke at svigte sig selv, er patienterne 

nødt til at gå ind i valget og tage stilling til, hvad der er bedst for dem. Det har vist sig, i 

en undersøgelse fra USA, at det selv at vælge sin dialyseform, påvirker ens opfattelse af 

livskvalitet. Således at livskvaliteten opleves bedre, hvis man selv har valgt 

dialyseform, i forhold til hvis man ikke selv har valgt det (Szabo et al, 1997). Der 
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lægges ligeledes vægt på, at der tilrettelægges grundige informationsforløb med 

forskellige tiltag, for at give patienterne en reel sparring. Det ses at patienterne bl.a. 

reagerer ved lavere oplevelse af livskvalitet jo dårligere de er undervist (Sayin et al, 

2007)( Klang et al, 1998). Der findes flere forslag til, hvordan patienterne kan støttes, til 

at finde ud af, hvilken dialyseform der passer til deres behov og dagligliv (Wu et al, 

2004),(Luongo & Kennedy, 2004). Der er fokus på, hvilken svær proces det er, for den 

enkelte patient at vælge det, som passer til hans liv. Ovenstående undersøgelser lægger 

vægt på, at få udarbejdet materiale, så patienterne får stillet de spørgsmål, der er 

nødvendige i en afklaringsproces. I en undersøgelse fra USA viste det sig, at når 

beslutningen skulle tages, lagde patienterne særlig vægt på skriftlig information, på 

hvad ægtefællen/den nærmeste familie mente, samt på hvad lægen havde af indstilling. 

(Wuerth et al, 2002). De informanter, jeg talte med, lagde vægt på de personlige 

samtaler, både med sygeplejersker og læger, hvor der var plads til at spørge, om det 

man var i tvivl om. Ligeledes brugte informanterne også, den udleverede skriftlige 

information. De udtrykte tilfredshed med undervisningsformen, som kaldes 

”Nyreskolen”. Jeg har ikke direkte mødt begrebet i litteraturen fra udlandet, men der 

nævnes i flere artikler struktureret undervisning, som ikke er nærmere defineret. 

Informanterne lagde særlig vægt på, at deres ægtefæller også havde mulighed for, at 

deltage i alle planlagte informationssammenhænge. Så der kan ses fælles træk omkring 

det informative niveau, og hvad patienterne lægger vægt på. Men der bliver ikke gået i 

dybden, med de mellemmenneske-lige overvejelser, som kan have betydning, i forhold 

til at nå et menneske, der er i en omvæltende livsfase (Jacobsen, 1998). 

Informanternes reaktion mod at skulle have peritonealdialysekateter viser ved at de har 

brug for en overvindelsesfase. Der omtales en periode i beslutningsforløbet, før 

kateteret anlægges og efter beslutningstagningen, hvor patienterne undgår eller 

negligerer behandlings-relateret information, og disse beskrivelser kan have 

sammenfald med det, som der er kommet frem i analysen, omkring overvindelsesfasen, 

hvor informanterne bevidst eller ubevidst ikke hører, hvor langt de er i deres 

sygdomsfase (Devins et al.2003), (Crowly, 2003). Det er ikke sikkert, at det kun 

omhandler patienternes reaktion mod indgrebet. Det kan også dreje sig om systemets 

fremmedgørende indvirkning, på relationen mellem behandler og patient. Det kan ske at 

de taler forskellige sprog, behandleren kan tale om behandling, kliniske fund og 
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logistik, mens patienten kan have følelser, tænker på sin hverdag og hvordan det vil gå 

(Scheel, 1994). Her vil det kommunikative aspekt, bære præg af at behandleren er i den 

magtfulde vidensposition, med et magtfuldt, naturvidenskabeligt sprog (Martinsen, 

2006) og patienten vil være afhængig af, at få informationen på en måde, der respektere 

og anerkender ham som menneske (Scheel, 1994). Når informanterne oplever, at de 

pludselig skal have lagt PD-Kath., kan det skyldes deres reaktion mod indgrebet. Det 

kan også skyldes en mangelfuld kommunikation, som ikke tager udgangspunkt i 

patientens livsverden, men tager sit udgangspunkt i resultater og logistik. 

 

9.3  At holde fast i sig selv og komme videre 

Et andet fund omhandler temaet ”at holde fast i sig selv og komme videre”. Det 

omhandler de handlinger patienten foretager sig for at holde fast i sin hverdag og 

genoptage sine vaner, når de er blevet forstyrret af at have et PD-Kath. og starte med 

dialyse. Informanterne oplever at de udfordres i deres handlings mønster og deres måde 

at reagere på. En måde hvorpå informanterne søger at genoprette deres selvopfattelse på 

er ved at bevare og øge deres aktivitetsniveau bl.a. ved at gå ture med hunden, 

genoptage deres sport. Her viser undersøgelser at det kan være vigtigt for patienternes 

tilfredshed med deres krop, at de er fysisk aktive(Bendixen et al, 2007) Hvis patienterne 

oplever tilfredshed med deres krop giver det dem en øget oplevelse af velvære. Og 

velvære kan bevirke en mere positiv tilgang til verden. Det er set at peritonealdialyse 

patienter kan opleve at deres krop som afskyelig (Curtin et al, 2004) eller udvikler 

kropsligegyldighed (Martin & Thompson, 1999), dette finder jeg ikke i min 

undersøgelse, informanterne sammenligner sig med handikappede og oplever en 

forlegenhed ved at vise deres krop, men de omtaler ikke deres krop negativt. Der kan 

ses en forskel på patient kategorien i de to undersøgelser, idet informanterne i Roberta 

Curtins undersøgelse er peritonealdialyse patienter, som har været i behandling i over 4 

år. Informanterne i Martins og Thompsons undersøgelse er peritonealdialyse patienter, 

som har været i dialyse minimum 2 måneder, men den gennemsnitlige i 

dialysebehandling var 23 måneder. Informanterne i min undersøgelse havde alle været i 

dialysebehandling i knap et par måneder. Det kan have betydning for opfattelsen, dels 

fordi de i deres hverdag er orienteret mod noget forskelligt og fordi sygdommens stigma 

ikke er så tydelig i den tidlige fase af dialysebehandlingen, som i den senere fase. Det 
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kan også have betydning at der i min undersøgelse kun deltager mænd og i både Martins 

& Thompsons og Curtins et al´s undersøgelser deltager begge køn. Det er set at mænd 

oftere er mere tilfredse med deres krop end kvinder (Bendixen et al, 2007).  

At være i stand til at styre sin behandling, er en anden måde at bevare sig selv på. 

Informanterne fortalte hvordan de var særlig påpasselige f.eks. når de skulle tilslutte sig 

dialysevæsken eller når de skiftede forbinding. Når patienterne har været i dialyse 

gennem længere tid opnår de en vis kompetence indenfor selvforvaltning, de kan 

vurdere deres væskebalance, hvilken type væske de skal dialysere med, foretage 

handlinger der forebygger infektioner og være bevidste om deres madvaner (Curtin et 

al, 2004). For at styrke patientens følelse af kontrol og handlekompetence må det 

sundhedsfaglige personale støtte patienten i at lære sin krop og dennes signaler at 

kende, samt undervise i hvilke tiltag, der er hensigtsmæssige (Heggdal, 2003), (Bordin 

et al, 2007). I samme moment at patienterne ved meget om deres sygdomsudvikling, vil 

de få kendskab til den dårlige prognose, som en kronisk nyresyg patient har (Kamper, 

2006). Det kan udløse magtesløshed og håbløshed, som kan føre til depressive tilstande, 

hvilket er reelt for mange dialysepatienter (Martin & Thompson, 1999), (Martin et al, 

2003),(Lew & Pirainot, 2005). Der ligger en fordring om at være nænsomt 

informerende eller coachende, så der kan findes muligheder frem for begrænsninger.  

Fundet af det negligerede følelsesmæssige aspekt, må ses i lyset af at informantgruppen 

udelukkende består af mænd. Der er i andre sammenhænge set tegn på at mænd i 

forbindelse med sygdom har en angst for at virke svage, og ubehag ved at vise deres 

følelser. De tenderer til at have modstand på at overreagerer i situationen, have et ønske 

om privathed og at have ulyst til, at nogen skal kende til deres problemer (Madsen, 

2007). Denne følelsesmæssige tilbageholdelse ses også i andre undersøgelser, som 

reflekterer over sammenhængen mellem kønsrollemønstre og maskuline udtryk. Det ses 

at mænd tenderer til ikke at kommunikere, til at konkurrere og vurderer deres liv udfra 

ydre succeskriterier, i stedet for følelser (Simonsen, 2006). Der ses en tendens til, at 

kvinder oftere henvender sig til de praktiserende læger end mænd gør det, og at de 

hurtigere reagerer på symptomer (Madsen, 2007). Flere informanter nævnte de hyppige 

hospitalsbesøg, som følge af deres nyresygdom, og oplevelsen af at ændre adfærd, i 

forbindelse hermed. En af informanterne oplevede at han var måtte til at komme oftere i 

ambulatoriet og han havde været nødt til at være mere åben. Adfærden blev ikke ændret 
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af lyst, men han følte sig gennemskuet og kontrolleret, når han var til samtale med 

sygeplejerskerne, hvor de sad med deres checklister, og spurgte udfra dem. Det at blive 

et objekt for den anden og være i en toleddet kommunikations relation, eliminerer det 

etiske aspekt, hvor der fordres til at tage imod de spontane livsytringer og ligeledes 

fordres til respekt af urørlighedszonen (Martinsen, 2006). Selvom sygeplejerskens 

adfærd ikke var åben, så oplevede informanten alligevel, at der var noget positivt ved 

situationen. Han oplevede, at der var nogen tog medansvar for hans tilstand og havde 

overblik, han følte sig tilskyndet til møde op når enten han havde en aftale eller når han 

kan mærke en negativ forandring i sin krop. 

Informanterne oplevede at deres hverdagsliv var blevet brudt af sygdom og 

dialysebehandling. Det betød for dem, at det de tidligere havde taget for givet og kunne 

regne med, var omstødt og de måtte bruge kræfter på at gendanne hverdagen med nyt 

indhold og se både på sig selv og sine relationer på en ny måde. 

 

9.3  Alt hvad der følger med 

I fundet om det ” Alt hvad der følger med” ses det, at informanterne oplever, at der er 

meget at tage sig af og meget som ikke var erkendt på trods af de mange informationer, 

som er givet til dem fra hospitalets side. De udfordres til at finde et meningsfuldt 

perspektiv.  Det at håndtere en ny situation med bl.a. dialyse, planlægning, oprydning, 

at føle sig rustet til at imødekomme den, kan være en stor udfordring for et menneske og 

det afhænger bl.a. af ens mestringsstrategi, hvordan man håndterer situationen. Det er 

ikke alle, der er bevidste om deres egen mestringsstrategi. En undersøgelse 

argumenterer for, at man hjælper patienterne med at finde den. Herved kan 

informationerne og undervisningen bedre målrettes, og det at komme hjem og stå alene 

med dialysebehandlingen, kan blive mere håndterbart for den enkelte (Lindqvist et al, 

1998). Det er væsentligt at vide at copingstilen ikke er en stabil faktor, men kan variere 

over tid, og alt efter hvilken situation patienten befinder sig i (Lazarus, 2006). En anden 

undersøgelse argumenterer for at der i afdækningen af patientens oplevelse af 

meningsfuldhed, må ses på hans indstilling til hans kroniske sygdom. Den kan komme 

til udtryk, f. eks igennem opfattelsen af om sygdommen er en fjende eller at den er en 

gave. Indgangen til at mestre vil variere alt efter opfattelse, men det vil være lettere at 

understøtte de ressourcer der ligger forbundet med opfattelsen, hvis den tydeliggøres 
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(Caress et al, 2000). Flere af informanterne oplevede, at de ikke var blevet informeret 

grundigt nok. Særlig når emballage og teknikken var diskussionsemne. Her gav 

patienterne udtryk for deres frustration, over den indvirkning emballagen og 

dialyseteknikken havde på deres dagligliv, og deres opfattelse af hvor meget de kunne 

rumme. Man kan sige at når informanterne oplever en indtrængen af hospitalsremedier i 

deres livsverden, så koloniserer systemet livsverdenen (Habermas iflg. Scheel, 1994). 

Det kan give en oplevelse af, at der kommer fremmedgørende effekter ind i 

livsverdenen. Disse må implementeres og gøres nære, eller tingene kan blive den del af 

livet, der lukkes inde og skjules, som nogle af informanterne gjorde det.    

Man kan overveje, hvor meget et menneske kan rumme, når det er kognitivt påvirket af 

sin uræmi (Yount et al, 1998). Man kan således overveje, hvordan en individuel 

målretning, af de forskellige informationer, kan organiseres, dels ved at kende til 

patienternes copingstil, deres opfattelse af sygdommen og deres individuelle kognitive 

fundament. Et andet element der kan påvirke mestringsevnen er træthed. Dette ses 

ligeledes, som et fund i denne undersøgelse. Træthed er et kendt fænomen, som mange 

patienter oplever, at det præger dem i hverdagen, og kan give dem en følelse, af ikke at 

slå til(Bonner et al, 2008),(Bass et al, 1999). Der er ikke udarbejdet sygeplejefaglige 

strategier så patienterne kan vejledes i at håndtere dette fænomen. Det er vigtigt at det 

sundhedsfaglige personale medtænker trætheds aspektet, når de instruerer, informerer 

eller har støttende samtaler med patienterne (Bonner et al, 2008). 

Et andet fund i forbindelse med temaet ”Alt det som følger med” er oplevelsen af 

bundethed. Følelsen af bundethed opstår i forbindelse med at dialysen kommer ind i 

hverdagslivet. Der er den fysiske oplevelse af at være bundet når patienten kobler sig til 

dialysevæsken, men der er også oplevelsen af bundethed mentalt. Den kan opstå når 

afhængighed af dialysen bliver konkret, når der opstår situationer, hvor det at dialysere 

kommer i vejen for planlagte arrangementer. Dette aspekt nævnes og det ses, at 

patienter ønsker sig en så normal tilværelse som muligt (Curtin et al, 2004),(Polarchek, 

2002). Informanterne i min undersøgelse havde ikke fokus på den normale tilværelse. 

Jeg mener at det kan handle om, at de endnu ikke har fået grundlagt rutiner med dialyse 

og levet med den ret længe, de har primært været opmærksomme på at etablere sig. 

Informanterne i min undersøgelse oplever sig mere bundne end før de dialyserede, de 

må disponere deres tid anderledes og har oplevelsen af mindre fritid, hvilket nævnes 
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som en lidelse i forbindelse med at dialysere i eget hjem(Curtin et al, 2004),(Polarchek, 

2002). 

9.4  At have nogen man kan regne med 

Det sidste fund i undersøgelsen er ”At have nogen man kan regne med”. Dette tema 

omhandler informanternes forhold til deres nærmeste pårørende og til det faste 

sundhedspersonale, der varetager pleje og behandling omkring peritonealdialysen. 

Særlig informanternes ægtefæller spillede en stor rolle i forbindelse med at der skulle 

tages beslutning om dialyseform og etableringen i hjemmet. Det ses i flere 

undersøgelser at særlig i prædialysefasen er der fokus på at involvere patienternes 

nærmeste pårørende (Wuerth et al, 2002),(SST, 2006). Men der nævnes ikke hvordan at 

de pårørende ellers inddrages i forløbet omkring den kronisk nyresyge patient. Flere 

undersøgelser viser at det kan være en omvæltning at et familiemedlem bliver kronisk 

sygt. Det påvirker ikke kun patienten at være syg, det påvirker ligeledes hele familien 

alt efter hvor omfangsrig behandlingen er (Coldstream & Le May, 2008),(Eriksson & 

Svedlund, 2006),(SST, 2006), (SST, 2007), (Ziegert, 2002). I et litteraturstudie af 

pårørendes rolle i forhold til kronisk syge ses det at det oftest er kvinder og ægtefæller 

af begge køn, som påtager sig/får pålagt omsorgsrollen. Det er socialt betinget, hvilken 

form for støtte der ydes. Det har vist sig at de pårørende oplever at få mindre 

følelsesmæssig støtte fra deres netværk end patienten (SST, 2007). De pårørende kan 

opleve at livets forudsætning forandre sig og dermed deres rolle i forhold til partneren 

(Eriksson & Svedlund, 2006). Informanterne i min undersøgelse fik ikke fortalt, 

hvordan de oplevede, at deres ægtefæller blev påvirket af dialysebehandlingen. Og de 

pårørende selv kom ikke til udtryk.  Der ses ikke tydelige tiltag til evt. 

pårørendegrupper eller anden form for støtte til de pårørende i forbindelse med 

nyresygdom. Det er værd at overveje, hvordan de pårørende kan støttes, dels for at de 

respekteres som mennesker med brug for støtte, og særlig kan de blive endnu vigtigere 

nøgle-personer omkring patienterne, de næste år, p.g.a. manglen på uddannet 

sundhedspersonale (Porock & Oliver, 2005).  

I temaet ”At have nogen man kan regne med” viser det sig at udover ægtefællerne, så 

er det faste personale i peritonealdialyse ambulatorierne, meget vigtige holdepunkter for 

informanterne. Det har vist sig at det særlig er sygeplejerske- patientforholdet der er 

vigtigt (Wuerth, et al, 2000), (Thorsteinsson, 2002). For at sygeplejen kan udføres i et 
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asymmetrisk gensidighedsforhold mellem sygeplejersken og patienten, betyder det, at 

det er vigtigt at sygeplejersken er sig bevidst om, at der i situationen, mellem hende og 

patienten, er indlejret et asymmetrisk magtaspekt. Og er denne bevidsthed ikke tilstede, 

kan sygeplejersken ”komme til”, at krænke patienten og begå overgreb, p.g.a. 

uvidenhed og manglende refleksion. For i samværet med patienten, balancerer hun 

mellem nærhed og afstand, og mellem fortrolighed og fremmedhed, for at bevare 

patientens integritet må hun være sansende og opmærksom, både fagligt og 

menneskeligt. Der må være solidaritet med patienten, men betyder ikke at der også er 

asymmetri i ligeværdigheden - det er der ikke. Der er altid ligeværd i relationen mellem 

sygeplejerske og patienten. fordi alle er lige meget værd, som mennesker (Delmar, 

1999). Informanterne viser, at de tør have tillid til sygeplejerskerne, som er forpligtet til 

at tage vare på den og være åbne over for patienternes livsytringer (Martinsen, 2006). I 

relationen ses der tegn på at sygeplejerskernes omsorgs adfærd og kliniske kompetence, 

der har særlig betydning (Thorsteinsson, 2002). Informanterne fortæller om den 

dygtighed de oplever i afdelingen. Hvor de lægger vægt på faglighed og på 

sygeplejerskernes overblik. Ligeledes har det at være et kendt ansigt, en betydning, der 

førte associationer med sig som ”det er hyggeligt” og ”de er som min familie”.  

Informanterne oplever også travlheden, det at blive kategoriseret, at deres sygdom kan 

komme i et afkrydsningsskema, at der er ventetid, men det er ikke det, som er 

væsentligt for informanterne. Det er interessant at være opmærksom på hvornår det 

positive fylder og hvornår det negative fylder, i samarbejdet med en personalegruppe. 

 

 

10.0  Metodekritik: 

I dette afsnit vil jeg belyse undersøgelsens interne validitet(Lindahl & Juhl, 2007). Jeg 

vil se på mine informanter, mine interviews, min analyse og min diskussion 

Et væsentligt forhold jeg blev opmærksom på da jeg interviewede mine informanter var, 

at jeg selv var en del af et systems opsplittende tankegang, hvor jeg tænkte at et PD-

kath. kan adskilles fra dets funktion, dialysen. Det viste sig at være helt omvendt, så jeg 

har valgt at lade dialysen gå ind under det at opleve hverdagen med et PD-kath. 

I forhold til min informantgruppe, må jeg konkludere, at det faldt ud således, at det er en 

meget homogen gruppe. Det kan have sin fordel, idet resultaterne kan sammenholdes 
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og, der kan konkluderes på et andet niveau. Alligevel kan der ikke konkluderes generelt, 

idet informantgruppen bestod af tre informanter, hvilket må siges at være en lille 

gruppe. Kvale siger, at der er noget unikt i alle mennesker, så selv et lille materiale kan 

have gyldighed, men han anbefaler at inkludere informanter til der haves data mætning 

(Kvale, 1997). Dette tillod dette projekts omfang ikke. Jeg vil også forholde mig til, at 

jeg kun har valgt mænd som informanter. Det betyder at jeg ikke kan konkludere 

generelt, idet der ikke indgik kvinder, som informanter. Jeg har ikke i opgaven forholdt 

mig til kønsperspektivet, som vil være en anden del af fortolkningsaspektet. Jeg har 

været opmærksom på at jeg er en yngre kvinde i forhold til informanterne og det kunne 

påvirke interviewet i forhold til hvilken lyst informanterne havde til at tale om bl.a. 

deres seksualitet. Ligeledes oplevede jeg en generthed når jeg spurgte ind til det mere 

intime liv, hvilket kan have indflydelse på hvor meget jeg yderligere spurgte ind til dette 

emne. 

Det at informanternes alder ligger så tæt på hinanden betyder, at jeg kan sammenligne 

og sammenholde de forskellige interviews og drage nogle konklusioner. Det begrænser 

konklusionens gyldighed, idet undersøgelsen kun bearbejder data fra mænd fra 64-75 år. 

Og jeg vil primært kunne drage paralleller til denne gruppe mænd. Jeg må også være 

opmærksom på den ægteskabelige status, fordi alle tre informanter er i ægteskab, dette 

er ikke repræsentativt for alle. 

Selve interviewformen er optagelse af en samtale. Jeg var opmærksom på, at ved 

anvendelse af båndoptager, ville der gå detaljer tabt om kropslighed og kropssignaler i 

situationen. Den manglende registrering kan være en fejlkilde i fortolkningsprocessen. 

Jeg tog lige efter interviewet noter om interviewsituationen omkring fysiske forhold jeg 

oplevede der var særlige vigtige (Jensen, 2005). Jeg var novice i at udføre kvalitative 

interviews, dette vil kunne aflæses i mine transskriberinger. Jeg stillede for mange 

spørgsmål, for hurtigt efter hinanden. Dette kan betyde at jeg er kommet til at præge 

nogle af informanternes svar.  

Min analyse vil bære præg af min forforståelse, som er min sygeplejefaglige baggrund 

og min nefrologiske erfaring. Hvis det havde været en anden, der havde analyseret de 

tre interviews havde der måske fremkommet andre resultater. Dette betyder ikke, at de 

resultater jeg er fremkommet med er mere eller mindre sande. En anden fælde i 

analysen er, at det bliver mine følelser, der udtrykkes når jeg skriver om de forskellige 
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temaer (Van Manen, 1997). Dette har jeg forsøgt at være bevidst om ved at arbejde både 

horisontalt og vertikalt med empirien.  

For at validere mine analyseresultater, har både min vejleder og en klinisk 

sygeplejespecialist indenfor nefrologien, Metha Frøjk, Ph.d., kigget mig over skulderen 

i forhold til både interviews og analyse.  

I min diskussion har jeg forsøgt at inddrage relevant litteratur, i forhold til de temaer jeg 

har fundet frem. Det har været en balancegang mellem at gå ned i en konsistent teori, 

eller i de relevante artikler, som jeg havde fundet. Jeg kunne have valgt at gå i 

yderligere i detaljer med de teoretikere, jeg har anvendt som refleksionsspejl i 

diskussionen. 

 

11.0  Konklusion: 

Jeg har udarbejdet undersøgelsen ud fra problemformulerinegn 

Hvordan opleves hverdagen med et nyanlagt PD-Kath,  

af mænd i alderen fra 50 – 80 år?  

 

Gennem undersøgelsen som har taget udgangspunkt i kvalitative interviews, en 

fænomænologisk-hermeneutisk analyseproces og en diskussion med udvalgte artikler 

og filosofisk litteratur, har jeg fundet frem til følgende: 

I hverdagen med et nyanlagt PD-Kath. kan mandlige patienter opleve at ” livet 

fortsætter - på andre betingelser”. Livet går videre fordi de vælger at starte på 

peritonealdialyse. Et fund er temaet om ”Det tvungne valg”. Patienterne oplever, at de 

presses til at vælge p.g.a. deres nyresygdom. Valget er tvunget og, de kan ikke flygte fra 

det, for så svigter de sig selv. De er stadig selvbestemmende, selvom de er syge og, det 

betyder, at de må tage det valg på sig, som de tilbydes -  at vælge dialyseform. 

Informanterne i undersøgelsen er gået aktivt ind og har selv valgt peritonealdialyse eller 

har valgt at tage imod peritonealdialyse. Ved at vælge dialyseform vælges også 

dialyseadgang. Informanterne oplevede, at det at få anlagt et PD-Kath. var en uønsket 

forandring af deres krop. Kateteret blev betegnet som et nødvendigt onde eller en 

praktisk foranstaltning, hvilket indikere at det er en beslutning, der kan være vanskelig 

for patienten. Når beslutningen er vanskelig, fordres det af sundhedspersonalet, at de 

byder sig til og møder patienten med åbenhed, interesse og tid.  Der er prøvet 
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forskellige metoder for at se, hvilke der kan støtte patienterne bedst i deres 

beslutningsproces, Og det er væsentligt at bemærke, at særlig sundhedspersonalet og de 

pårørende har afgørende indflydelser for beslutningens udfald. Det kan kræve 

overvindelse og støtte at være en aktiv part i en forandringsproces. Det kan virke 

nødvendigt at fortrænge den sundhedsinformation man modtager, og lade den endelige 

beslutning, om udførelsen, ligge på eksperternes skuldre. Det kan også være 

hospitalskonteksten omkring patienten, som tager initiativet fra ham, med dens 

objektiviserende og logistiske tilgang.  

Når Livet fortsætter på andre betingelser, er en af betingelserne temaet om ”At holde 

fast i sig selv og komme videre”. Informanterne oplever, at de må tage initiativer 

omkring deres fysiske aktivitet og deres netværk. De må genfinde sig selv i deres 

”gamle” måder at leve på. Og de bliver mere bevidste om, hvad som har betydning for 

at de oplever sig, som sig selv. Der er fundet dokumentation for at det virker gavnligt at 

holde sig i fysisk aktivitet og at det kan give en øget tilfredshed med kroppen. Det kan 

have betydning for oplevelsen af kroppen, hvor særlig maveregionen er et udsat område, 

som informanterne ikke har lyst til at vise frem. Ligesom de ikke har lyst til at vise 

deres PD-Kath., har informanterne heller ikke lyst til at vise for mange følelser - særlig 

ikke de følelser, som omhandler den sorgfulde og sårbare side af dem. Dette er et 

kulturelt betinget fænomen, hvor mænd kan tenderer til at have modstand på at 

overreagerer i situationen, have et ønske om privathed og at have ulyst til, at nogen skal 

kende til deres problemer. Dette kan få indvirkning på deres tilgang til at blive 

dialysepatienter, med afhængighed af et hospitalssystem og dets kompetencer. 

Informanterne oplever også at de føler sig knyttet på en anden måde til deres 

dialyseafdeling, hvor de oplever både den positive relation med såvel læger som 

sygeplejersker, som den distancerende og kategoriserende holdning. Der ligger en 

fordring til sundhedspersonalet om at tage imod patientens tillid og varetage de 

spontane livsytringer, så relationen kan bestå, og patienten kan blive ved med at holde 

ud at være i et afhængighedsforhold.  

Et vigtigt element i afhængighedsforholdet er at frigøre så mange af patientens 

ressourcer som muligt. Dette kan ske gennem undervisning og supervision, så 

patienterne selv kan kende de forskellige signaler fra deres krop. Og selv kan tage vare 
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på de daglige beslutninger, i forbindelse med den kroniske nyresygdom og 

dialysebehandling. 

Et andet aspekt af ” Livet fortsætter - på andre betingelser” er ” Alt det som følger 

med”. Informanterne oplevede at der var meget nyt, de skulle tage stilling til og 

håndtere i deres hverdag, efter de startede peritonealdialyse i deres eget hjem. For at 

blive i stand til at yde en bedre og mere fokuseret støtte foreslås det, at der må ske en 

bevidstgørelse af den enkelte patients mestrings-strategi. Patienterne følte sig 

overrumplede af den store mængde hospitalsremedier, der tog meget plads i deres hjem. 

En konflikt mellem systemet og livsverdenen, som kunne anfægte patientens integritet. 

En anden betingelse er oplevelsen af bundethed, som informanterne oplevede i form af 

fysisk bundethed til dialysevæsken, men også bundethed af alle de små ting som følger 

med at dialysere, det giver mindre fritid.  

”At have nogen at regne med” handler om at komme igennem en livsforandrende 

proces, og lindres ved, at der er mennesker tæt på, der støtter. For informanternes 

vedkommende er det deres ægtefæller, og at der er et troværdigt personale, til rådighed, 

som yder en fagligt velfunderet indsats. Patienten må føle sig mødt og respekteret for at 

kunne tage imod de udfordringer han møder i starten med peritonealdialyse. 

 

12.0  Perspektivering 

Undersøgelsen har tegnet nogle aspekter af, hvordan det opleves at have et nyanlagt PD-

Kath. i hverdagen. Det aspekt som har gjort størst indtryk på mig handler om, hvor 

omfattende processen er for den enkelte patient. Jeg kan reflektere over hvordan 

sygeplejen kan blive ved med at være nærværende og åben overfor de patienter, der skal 

til at starte med dialyse. Hverdagen i et sengeafsnit er præget af et teknisk økonomisk 

rationale, hvor effektivitet påskønnes og travlhed er en vane (Martinsen, 2006). I dette 

felt kan det være vanskeligt at opretholde sit nærvær og tage tiden til samtalen (Delmar 

1999). Undersøgelsens fund kan medvirke som inspiration til etiske diskussioner, hvor 

fagkollektivet får reflekteret over deres praksis. 

 

Det er i undersøgelsen ikke tydeligt hvordan et PD-Kath. kan accepteres af en patient. 

Man kan overveje hvilken indflydelse sygeplejerskens kropslige forståelse af kateteret, 

har på patienten. Spejler han sig i hendes håndelag? Det vil være et område, der kunne 
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udforskes yderligere. Ligeledes kunne der forskes i, hvordan en patient kan bearbejde at 

have fået anlagt et PD-Kath.  Empirien viser, at der ikke gives specifik vejledning, i 

hvad den enkelte kan gøre for at blive bekendt med sit nye kateter og lettere acceptere 

det. Der gives primært vejledning i hvad han ikke må gøre, men det betyder ikke, at det 

er tydeligt for patienten, hvad han kan og må gøre, som har en gavnlig effekt. 
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(Figur 2, venligst udlånt af Baxter) 
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15.0 Bilag 2 

Vejledning til sygeplejersker                                                                         
Projekt: Hvordan oplever mænd i alderen 50 –80 år hverdagen med et nyanlagt 

peritonealdialyse kateter  

Vejledning til sygeplejersken: Patient forespørgsel om deltagelse i interview. 
Patient kategori: 

 De sidste 3 mænd som for første gang har fået lagt eller skal have lagt P-

kateter.  

De skal være mellem 50 – 80 år 

 De skal tale og forstå dansk 

 De skal være Cerebralt velbevarede og psykisk stabile 

Kontakt måde: 

Sygeplejersken i hjemmedialysen kontakter patienten enten ved ambulant 

besøg eller telefonisk. 

Præsentation af undersøgelsen: 

1. Sygeplejersken præsenterer kort patienten for undersøgelsen, og 

spørge om han ville være interesseret i at deltage i undersøgelsen, hvor 

hans bidrag bliver at medvirke i et interview, som omhandler hans 

dagligdag og oplevelser med et nyanlagt P-kateter. 

2.  Hvis patienten umiddelbart ønsker at gå videre, udleveres 

patientinformationen til nærmere gennemlæsning derhjemme. 

Patienten opfordres til selv at tage kontakt til undersøgeren om yderlig 

information (se venligst patientinformationen) 

3. Hvis patienten er interesseret i undersøgelsen vil det være ønskeligt at 

sygeplejersken spørge om patientens accept om hun må udlevere hans 

navn og telefonnummer så Anne Marie kan tage kontakt til patienten 

(lette vejen for patienten). 

4. Sygeplejersken må samtidig pointere at patienten ikke må lade sig 

presse, men det er helt frivilligt at deltage. Samt at patienten på et 

hvert tidspunkt kan sige fra. 

 

Ovenstående vil være en stor hjælp til at finde de rigtige patienter til netop 

denne undersøgelse. Tak for jeres store hjælpsomhed  
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Venlig hilsen  Anne Marie Frandsen 

 

 

16.0 Bilag 3 

Spørgsmål til patienten 

Kropsopfattelse - sygdomsopfattelsen 

1. Hvordan oplever du din krop med et P-kateter:  

2. Oplever du at der er noget tøj du ikke kan gå med:  

3. Hvad betyder det for dig, 

4. Er der noget du ikke kan gøre mere:  

5. Er der situationer hvor du særligt lægger mærke til at du har et kateter 

6. Er der en hverdags situation hvor du særligt er opmærksom på at du har et kateter. 

Vil du fortælle om den 

7. Hvordan oplevede du din nyresygdom for første gang 

8. Hvordan opfattede du din sygdom da p-kath blev lagt 

9. Da dit p.kath var lagt, ændredes din opfattelse af at være syg 

a. Blev den mere manifest 

b. Kan du fortælle om dine tanker da dit p.kath blev anlagt 

c. Kan du fortælle om anlæggelsen af dit p kath 

d. Hvordan valgte du at det skulle være et pkath du skulle have  

 

Hvordan bevarer man sin integritet med et dialysekateter?  

i. Hvordan griber det ind i din hverdag? 

ii. Vil du fortælle om en hverdagssituation hvor det griber ind at have et 

pkath. 

iii. Hvordan opfatter du dig selv efter du har fået anlagt et p-kateter. 
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1. Er der noget som har ændret sig  

2. Er der nogen som har støttet dig. 

3. Kan du fortælle om en situation hvor du registrerede en 

forandring. 

4. Er der noget du gerne vil som du ikke kan gøre 

5. Hvad er særligt værdifuldt 

 

b. Ændres ens selvopfattelse i forhold at være patient? 

a. Har det nogen betydning at du for din selvopfattelse at du har dit 

dialysekateter 

b. Hvordan har dine pårørende oplevet det? 

c. Er der nogen som har sagt noget til dig om det at du har fået et pkath. 

d. Hvad har det betydet for dig at de har sagt det 

e. Har det ændret noget for dig, f.eks gjort det lettere 

 

selvbestemmelse, det at bestemme over egne anliggender 

i. Har du oplevet at der er ændringer i forhold til hvor meget du kan 

bestemme i dit liv 

ii. Kan du fortælle om en situation hvor du oplevede at du ikke kunne 

bestemme selv 

iii. Er der anliggender i dit liv hvor du ikke længere kan bestemme selv 

iv. Hvilken indflydelse har det på din livskvalitet 

v. Hvordan oplever du at have en  kronisk sygdom 
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Hvordan oplever patienterne frihed kontra afhængighed 

Oplever du at din personlige frihed påvirkes af noget omkring din sygdom eller 

det at  have et p- kath, 

vi. Hvordan oplever du din personlige frihed efter anlæggelse af pkath 

vii. Kan du fortælle om en situation hvor det har haft indflydelse på dit 

frie valg 

viii. Er der noget du ikke frit kan vælge længere,  

1. hvilken betydning har det for dig at der noget du ikke længere 

kan vælge frit. 

f. Hvor afhængighed betyder 

i. Oplever du at der er kommet en afhængighed ind i dit liv efter at du 

har fået anlagt et pkath. 

ii. Hvilken betydning har det for dig 

iii. Kan du fortælle en stituation hvor du har tænkt over at her var du 

virkelig blevet bundet til noget 
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17.0 Bilag 4 

Kan eftersendes efter aftale med forfatteren 
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