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Introduktion

Disse patienter er såkaldt "stille patienter", hvis lidelse ofte er 
usynlig, og de fortjener både sympati og hjælp. De oplever 
i bedste fald alvorlige gener, i værste fald stærke smerter. De 
har et desperat ønske om behandling. Der har imidlertid ikke 
eksisteret nogen. Før nu.
Pruritus associeret med kronisk nyresygdom (CKD-aP) er 
en kompliceret systemisk kløetilstand, som opstår med høj 
hyppighed og intensitet hos patienter i dialysebehandling. 
Undersøgelser anslår, at omkring 40 % af patienterne med kronisk 
nyresvigt oplever moderat til svær kløe, hvoraf omkring en 
fjerdedel beretter om svære tilfælde. De fleste dialysepatienter 
(op til 70 %) har pruritus.

Alligevel er der ringe forståelse for CKD-aP, som samtidig er kronisk 
underbehandlet. Tilstanden, som påvirker hundredtusinder 
globalt, overses ofte af sundhedspersonalet.
Dette dokument tager udgangspunkt i temaet for årets 
internationale nyredag, “Et godt liv med nyresygdom”, og 
diskuterer konsekvenserne af pruritus på patienternes livskvalitet. 
Det tager udgangspunkt i (ofte vanskelige) interviews 
gennemført af Observia med 75 patienter og hjælpere 
i syv forskellige lande, foretaget mellem december 2020 og 
februar 2021. Der sættes fokus på den invaliderende karakter 
af pruritus associeret med kronisk nyresygdom og tilstandens 
ødelæggende virkning på patienternes hverdag.



1. Ubehagelig tilstand

CKD-aP er ikke en simpel kløe. Den kan være “uudholdelig”. 
Den får patienter til at klø sig selv til blods. De er ofte tvunget 
til at behandle huden, som de har kradset i. Mange patienter 
kæmper med at leve med tilstanden.

“Det er faktisk ganske kronisk. Det plejer at være 
over hele kroppen, på overkroppen, forsiden og 
bagsiden, på benene, armene. Nogle gange klør 
mit hoved også voldsomt. Som regel når det starter 
på den måde, tager det to-tre dage, før det aftager 
og forsvinder igen.” – PATIENT I STORBRITANNIEN

CKD-aP har invaliderende konsekvenser for patienterne 
og opstår forskellige steder på kroppen, hvoraf nogle kan 
være vanskelige at behandle med creme. Undersøgelsens 
respondenter beskriver forskellige niveauer af sværhedsgrad, 
men én faktor, som går igen, uanset om det drejer sig om mild 
eller svær CKD-aP, er, at det er en følelsesmæssig og fysisk 
belastning. Selv patienter med mild til moderat CKD-aP taler 
om tilstanden som noget, de virkelig kæmper med.



Fysisk fortæller patienter om at være nødt til at “kradse huden af, fordi det næsten ikke er til at holde ud. Det føles som 
tusinder af små fluer, der bevæger sig på huden” (patient i Tyskland), hvilket ofte resulterer i “slemme kradsemærker på 
ryg [og] arme” (patient i Australien). Nogle fortæller endda, at “jeg er nødt til at vække mig selv og stoppe det, fordi det 
begynder at gøre for ondt. Med blod på fingrene. Jeg har kradset alt hår på venstre arm af, og nu begynder jeg på højre 
arm, og benet” (patient i Australien).

“halvdelen af tiden forsøger du at behandle den bare hud, som du har kradset i.” – PATIENT I USA
Mange patienter forsøger at distrahere sig selv. Men det kan være vanskeligt at lade være med at klø. “Du forsøger virkelig 
at lade være med at klø, men til sidst kradser du alligevel” (patient i Tyskland). “Nogle gange kunne jeg simpelthen kradse 
mig selv til døde, så jeg har fundet på en måde at distrahere mig selv på. Det hjælper ikke altid...” (patient i Australien).

“Det er så slemt, at jeg kradser, indtil jeg simpelthen har kradset huden af.” – PATIENT I AUSTRALIEN

Pruritus kommer oveni den allerede 
eksisterende voldsomme fysiske 
og psykologiske belastning, det er 
i en patients liv, at være nødt til at 
gå i dialysebehandling på grund af 
kronisk nyresygdom eller nyresvigt. 
“Jeg tænker, at alt det, der følger 
med dialyse, er udfordrende... Vi 
har nok at kæmpe med allerede, 
vi behøver ikke mere.” (patient 
i Australien).



2. Det går aldrig væk
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Nogle patienter fortæller, at kløen kommer og går i perioder 
og tilsyneladende uden et mønster. Det kan være i prædia-
lysefasen eller i dialysefasen. Men mange oplever også kløen 
konstant: Den forsvinder aldrig, hvilket har stærkt ødelæggende 
konsekvenser for deres liv. Som en engelsk patient formulerer 
det: “Jeg kradser hele tiden, jeg kan simpelthen ikke lade være. 
Jeg kan ikke sove om natten, fordi det er der alle døgnets 
24 timer.” 

Patienterne føler sig ofte meget pressede og ved ikke, hvordan 
de skal håndtere det – “du bliver virkelig frustreret, for det er ikke 
nemt at håndtere” (patient i Italien). Eller:  “Der er tidspunkter, 
hvor min kløe fylder så meget, og jeg siger til mig selv: ‘Det er 
virkelig forfærdeligt lige nu’, men du er bare nødt til at klare 
det.” (patient i Tyskland).

“Det er faktisk ganske kronisk.  Det plejer at være 
over hele kroppen, på overkroppen, forsiden og 

bagsiden, på benene, armene.  Nogle gange klør mit 
hoved også voldsomt.  Som regel når det starter på 
den måde, tager det to-tre dage, før det aftager og 

forsvinder igen.” – PATIENT I STORBRITANNIEN
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3. Det ødelægger 
mit liv

“Jeg ligger ofte vågen flere 
nætter i træk uden at kunne 
sove.” – PATIENT I TYSKLAND

Pruritus associeret med kronisk nyresygdom kan 
have en enorm indvirkning på patienternes 
livskvalitet. Det kan for eksempel påvirke søvnen, 
det sociale liv med venner og bekendte, familielivet 
eller arbejdet, fordi det er vanskeligt at koncentrere 
sig. Det kan endda føre til depression. Mange taler 
ligefrem om en fornemmelse af, at de er ved at gå 
fra forstanden.
En almindelig konsekvens er søvnløshed. Patienter 
beskriver, hvordan de vågner op om natten eller 
ligger hvileløse, mens de forsøger at modstå 
fristelsen til at klø huden, på trods af at de er klar 
over, at det blot vil gøre det værre. “Det værste 
tidspunkt er om natten, hvor du vågner med en 
voldsom kløe overalt på kroppen... Det skifter 
fra venstre arm til højre fod, og det er virkelig en 
belastning, for der er ikke noget, du umiddelbart 
kan gøre.” (patient i Tyskland). 
Forstyrret søvn kan desuden føre til andre negative 
konsekvenser som dårligt humør, tristhed eller 
depressive tanker: “Ofte [har det en indflydelse] på 
humøret, for hvis du ikke kan sove om natten, er du 
mindre tilbøjelig til at interagere med andre. Søvn 
er virkelig vigtig” (patient i Italien).

Patienter taler også om negativ indvirkning på 
energien til at socialisere med venner. En pludselig 

opblussen et offentligt sted 
kan medføre, at det bliver for 
vanskeligt at være blandt andre 
mennesker eller være udendørs. 
“Jeg må være ærlig og sige, at 
jeg går i panik, hvis det sker, mens 
jeg er ude. Jeg skynder mig et sted 
hen, hvor der ikke er mennesker, 
måske står jeg op ad en mur og 
kradser” (patient i Italien) – “Det 
er virkelig anstrengende i sociale 
situationer, eller hvis du er ude 
at spise og er nødt til at trække 
dig tilbage. Jeg er nogle gange 
gået på badeværelset for at klø 
arme og ben, fordi det driver mig 
til vanvid.” (patient i Australien). 
Nogle patienter ender med at 
isolere sig og klare sig selv. Som en 
patient i Australien formulerer det: 
“Kløen gør mig ind imellem noget 
isoleret.”

“Du har ikke lyst til at stikke 
ud. Det ser bare mærkeligt 
ud, hvis du sidder sammen 
med venner og snakker, og 

du så pludselig sidder og 
kradser.” – PATIENT I USA



Pruritus/CKD-aP kan forhindre patienter i at foretage 
eller tvinge dem til at droppe hverdagsaktiviteter. 
En patient i Italien siger for eksempel: “Det er virkelig 
irriterende, hvis jeg er i et supermarked for at købe ind, 
og det pludselig begynder at klø. Man ved simpelthen 
ikke, hvordan man skal håndtere det....” En anden 
patient siger: “For nylig var vi på ferietur i bil, og jeg var 
nødt til at køre ind til siden, standse bilen og klø..”

“I nogle situationer er man virkelig 
dødtræt af den kløe. Til sidst var vi faktisk 

nødt til at køre hjem fra turen, for der 
var ikke nogen grund til at fortsætte. 

Min kløe var simpelthen for voldsom.” 
– PATIENT I TYSKLAND

Nogle patienter kan have vanskeligt ved at koncentrere 
sig på arbejdet:  “... Hvis jeg er i gang med noget, og 
det begynder at klø, er jeg nødt til at stoppe det, jeg 
er i gang med” (patient i Australien). Nogle er ligefrem 
nødt til at opgive deres arbejdsliv:

“Når kløen er slem, påvirker det mig 
meget, og jeg ikke kan være opmærksom 
på andre mennesker, fordi jeg er fokuseret 

på kløen, som er utrolig ubehagelig.” 
– PATIENT I ITALIEN

4. Jeg har måttet lære at leve med tilstanden
Kløeoplevelsen kan være så langvarig, uden udsigt til effektiv behandling eller 
afslutning, at nogle patienter simpelthen resignerer: “Hvis jeg skulle vælge et 
ord, skulle det være accept. Det er simpelthen noget, jeg har accepteret 
som noget, der bare vil ske” (patient i USA). Eller:  “Jeg har forstået, at jeg 
desværre er nødt til at leve med det” (patient i Italien) og “Jeg kan ikke gøre 
noget ved det. En patient i dialyse kan ikke ændre noget” (patient i Italien). 

Mange patienter har prøvet mange forskellige behandlinger, smurt creme 
på huden og opsøgt nefrologer, dermatologer, alment praktiserende læger 
og sygeplejersker for at finde en løsning på deres kløe. Når det ikke gav den 
afhjælpning, de søgte, er deres eneste mulighed at acceptere kløen som 
noget, “der bare er der”. 

“Jeg vil sige, at det er meget generende, irriterende og 
fylder meget i mit liv. Det kan aftage, men det går aldrig 

væk. Jeg har simpelthen lært at leve med det.”  
– PATIENT I AUSTRALIEN



5. Hvad er det? Tilstanden er ikke 
diagnosticeret

I de indledende faser af dialyseforløbet fortæller mange patienter, at de 
ikke kender årsagen til deres kløe. De fortæller også, at de ikke er klar over, 
at kløen har relation til kronisk nyresygdom eller nyresvigt. Derfor opsøger 
de ikke de relevante sundhedspersoner. Denne rådvildhed er ofte koblet 
med en følelse af flovhed, som er en anden årsag til, at patienter ikke gør 
opmærksom på problemet. I denne sammenhæng foreslår en patient 
fra Italien sine medpatienter følgende: “Jeg vil gerne fortælle dem, at de 
ikke skal spilde tiden og ikke være flove, men at de derimod skal tale om 
problemet med deres nyrelæge eller den henvisende læge, apoteket, 
den praktiserende læge… de er alle kompetente mennesker ..., for at få 
behandling sat i gang hurtigst muligt.” Desværre sker det ofte ikke, især 
med patienter som netop har fået stillet diagnosen kronisk nyresygdom. 

Derudover har sundhedspersoner, som f.eks. nefrologer, ofte ikke italesat 
emnet kløe, når dialysen startes op, eller i forbindelse med at diagnosen 
kronisk nyresygdom stilles, og får altså ikke advaret deres patienter om, 
at det kan opstå. Emnet skal derfor tages op af patienterne selv. Som en 
amerikansk patient siger: “Da jeg startede i dialyse, fik jeg ikke noget at 
vide om noget.  Hvad jeg kunne forvente.  Hvordan det kunne forventes.  
Ingenting. Jeg fandt ud af det hele undervejs.  Mens det skete.” Det kan der-
for tage en del tid, før patienter nævner problemet for sundhedspersonalet.

Problemet stikker dog desværre endnu dybere. Selvom nogle patienter 
nævnte kløen for sundhedspersonalet, blev der ikke stillet en rigtig 
diagnose, eller problemet blev nedtonet. “I begyndelsen lagde min 
læge ikke to og to sammen og fandt ud af, at det kunne have noget at 
gøre med nyresygdommen. Han troede til at begynde med, at det var 
en dermatologisk ting, fordi jeg har en søn med eksem. Han sendte mig 
derfor til en hudlæge og bad mig gøre alle de ting, man plejer at gøre som 
f.eks. at skifte kropssæbe. Men det gik det ikke væk af. Så sagde de, at 
det sandsynligvis havde noget at gøre med nyresygdommen, at der blev 
ophobet noget. Jeg kender ikke den tekniske betegnelse. Det tog nok ca. 
3 måneder at få en diagnose.” (australsk patient)

Andre maler et skuffende billede af sundhedspersonale, som ikke tager kløen 
alvorligt: “De henviste mig aldrig til en specialist, de tog aldrig problemet 
særligt alvorligt... Lægerne undersøgte det ikke til bunds.” (patient i Italien).

“Da jeg ikke kendte årsagerne, tror jeg, jeg 
levede med det i ca. tre måneder, før jeg 
fandt ud af, at det kunne hænge sammen 
med min nyresygdom. Det var så lang tid 

det tog, før jeg tog kontakt til min nefrolog” 
– PATIENT I TYSKLAND



6. Der er et udækket 
medicinsk behov

Mange patienter har desperat afprøvet en bred vifte 
af behandlinger for at få kløen til at gå væk. De mest 
almindelige medicinske behandlinger går fra antihistaminer 
og fosfatbindere til en lang række cremer. Men meget af det 
virkede ikke for dem: “Lægen begyndte med at anbefale 
forskellige medikamenter. Men jeg må sige, at de ikke hjalp 
mig meget. Jeg blev også bedt om at skrive dagbog om min 
kløe. Det gjorde jeg i en periode, men det hjalp mig heller ikke 
meget” (patient i Tyskland). 

“Jeg forstår, at der er forskellige måder at 
håndtere det på, men at man ikke kan stoppe 

det” – PATIENT I ITALIEN
Behandling kan afhjælpe kløen, men kun i kort tid: “Først prøvede 
jeg allergipiller og oplevede, at det hjalp kortvarigt, men ikke i lang 
tid. Og så prøvede jeg forskellige cremer, hvor jeg ved nogle af dem 
fandt ud af efter tre dage, at de ikke gjorde nogen forskel for mig. 
Jeg har slet ikke overblik over, hvor mange penge jeg har brugt 
på at forsøge at finde noget, der muligvis kunne hjælpe” (patient 
i Tyskland). “Fugtighedscremen hjalp lidt, men så kom kløen tilbage” 
(patient i Italien). 

Herudover tager mange patienter receptpligtig medicin, som kun 
reducerer følgerne af kløen midlertidigt: “Jeg brugte alle mulige slags 
cremer for at mindske arrene” (patient i Frankrig). Faktisk er det sådan, 
at jo mere patienterne gør opmærksom på problemet, jo mere får de 
tilbudt utilfredsstillende behandlinger. Alt fra mere/længere dialyse 
til kostrestriktioner. Nogle patienter plages også af bivirkninger fra 
behandlinger, f.eks. sløvhed på grund af antihistaminer.



Konklusion

CKD-aP er en uudholdelig tilstand at leve med, både fysisk og 
mentalt. Kløen forsvinder aldrig helt og forringer patienternes 
livskvalitet. Den påvirker deres søvn, deres energi til at interagere 
med andre, deres koncentrationsevne.  Den kan vanskeliggøre 
de mest simple hverdagsopgaver. Mange patienter har opgivet 
håbet om en “mirakelløsning” og har modstræbende lært at 
leve med tilstanden.

Desværre advarer sundhedspersonalet for sjældent på 
forhånd deres patienter om, at denne tilstand kan opstå under 
behandling af en kronisk nyresygdom. Mange patienter oplever 
desuden, at den behandling, de får mod kløen, i bedste fald 
hjælper i begrænset omfang eller i en midlertidig periode. De 
afprøver derfor mange forskellige behandlinger, som håndterer 
kløen, men ikke fjerner den.
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