Et bedre liv med kronisk nyresygdom –
forbedret livskvalitet for europæiske
nyrepatienter i dialysebehandling
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Terminologi
Følgende termer optræder i dokumentet. Inden for rammerne af dette dokument
bruges følgende definitioner:
En længerevarende lidelse, hvor nyrerne
er beskadigede og ikke kan filtrere blod,
som de skal.1 Der findes en række stadier
Kronisk nyresygdom
af kronisk nyresygdom, fra et mindre tab af
(Chronic Kidney Disease, CKD)
nyrefunktion til komplet nyresvigt2
Når kronisk nyresygdom har nået et
fremskredent stadie, og nyrerne ikke længere
Fremskreden nyresygdom
kan fungere uden hjælp, og dialyse eller
transplantation er nødvendig for at overleve3
Omfatter behandlinger som dialyse eller
Nyreerstattende behandling
transplantation, som erstatter nyrernes
normale blodfiltrerende funktion
Konsekvenser og andre problemstillinger,
patienter med fremskreden nyresygdom
Symptombaserede komplikationer
oplever på grund af selve sygdommen og
behandlingen heraf

Anbefaling 1: Indføre sygdomsspecifikke indikatorer for livskvalitet, herunder
patientrapporterede resultater og patientrapporterede erfaringer, som en central
succesfaktor for dialysebehandling
Anbefaling 2: Oprette en "dialysekvalitetsgaranti" for at sikre, at alle patienter
modtager dialysebehandling af høj kvalitet i lande, hvor dialyse er fuldt ud etableret
Anbefaling 3: Støtte sundhedspersoner (læger og sygeplejersker) i at fokusere på
at forbedre livskvaliteten

Disse anbefalinger er baseret på dokumentation for, hvilken betydning fremskreden
nyresygdom har på livskvaliteten, fra individuelle interviews med kliniske eksperter
og patienter fra hele Europa, bl.a. Frankrig, Spanien og Storbritannien.
Dette dokument har til formål at yde et konstruktivt bidrag til drøftelser af,
hvordan vi kan forbedre livskvaliteten for patienter med fremskreden nyresygdom
i dialysebehandling, samtidig med at vi håndterer det øgede pres på ydelserne.
Vi håber desuden, at det vil få beslutningstagere til at slutte sig sammen og gøre en
indsats for at imødekomme de uopfyldte behov hos europæiske patienter, som har
behov for dialyse i de kommende år.

Resumé
Vores nyrer er vitale for sundheden, og alligevel er nyresygdomme forholdsvis
almindelige. Alene i EU er nyrelidelser skyld i over 64.000 dødsfald om året,4 hvilket
betyder, at nyresygdom er blandt de ti mest almindelige dødsårsager globalt.5
8-10 % af verdens befolkning er påvirket af kronisk nyresygdom (Chronic Kidney
Disease, CKD),6 og over 2 millioner mennesker over hele verden har for øjeblikket
brug for nyreerstattende behandling for at opretholde livet.7 I 2040 forventes
nyresygdom at være blandt de fem mest almindelige dødsårsager globalt.8 Mangel
på adgang til nyreerstattende ydelser i mange lande har imidlertid resulteret i 2,3 –
7,1 millioner forventede for tidlige dødsfald.9 På trods af omfang og virkninger af
kronisk nyresygdom er niveauet af politisk opmærksomhed lavt, og sygdommen
glemmes ofte i den bredere sundhedspolitik.
Alle mennesker, der lever med kronisk nyresygdom, herunder patienter med
fremskredne stadier af sygdommen, som er i dialysebehandling og venter på
transplantation, har ret til god livskvalitet. Der er imidlertid kun begrænset anerkendelse af den indvirkning sygdommen har, og hvilke bivirkninger den kan føre med
sig. Set i lyset af at World Kidney Day Steering Committee har dedikeret 2021 til at
fokusere på ‘et godt liv med nyresygdom’,10 er det passende at få de problematikker
frem i lyset, som patienter med kronisk nyresygdom, kæmper med, herunder patienter
med fremskreden nyresygdom som er i dialysebehandling eller får transplantation.
Centralt er fokus at udvikle planer bestræbelser mod personcentreret omsorg.11
Formålet med dette dokument er at øge bevidstheden om den ødelæggende
indvirkning, fremskreden nyresygdom har på patienternes livskvalitet. Samtidig
præsenteres tre anbefalinger til europæiske beslutningstagere om ændringer, der
vil kunne forbedre dialysepatienters livskvalitet.

Introduktion
Vores nyrer er afgørende for, at vi lever. De filtrerer vores blod, fjerner toksiner og danner
hormoner, som hjælper os med at leve sundt.14 Hvis vores nyrer holder op med at fungere,
kan det være ødelæggende og medføre tab af menneskeliv eller forringelse af livskvalitet.
De primære kliniske foranstaltninger i forbindelse med fremskreden nyresygdom – dialyse
og transplantation – er yderst effektive til at holde mennesker i live15 og gør det ofte muligt
for dem at leve et aktivt og produktivt liv. Transplantation er den gyldne standard, som
giver bedre resultater end dialyse, men begrænset adgang gør det umuligt at tilbyde
transplantation til alle, der har brug for det. Det er derfor også vigtigt at fokusere på
dialysepatienters livskvalitet, da deres liv påvirkes markant.

Vi håber, at dette dokument vil udgøre et konstruktivt bidrag til politiske drøftelser om,
hvordan det er muligt at forbedre livskvaliteten for dialysepatienter i Europa, samtidig med
en effektiv håndtering af det øgede pres på ydelserne.

Om kronisk nyresygdom og dialyse
Om kronisk nyresygdom (Chronic Kidney Disease, CKD)
En ud af ti mennesker verden over (10 %) er ramt af kronisk nyresygdom (CKD).6 Over
94 millioner mennesker lever med kronisk nyresygdom alene i Central-, Øst- og Vesteuropa.9
Det svarer til størrelsen af befolkningerne i Belgien, Frankrig og Holland tilsammen.

Både dialyse og transplantation har dog deres begrænsninger. Ikke alle patienter egner
sig til en transplantation, og der er mangel på donerede nyrer. Dialyse – som vi fokuserer
på i dette dokument – er både tidskrævende for patienterne og omkostningstungt for
sundhedssystemerne, og selvom der i dag findes mange typer dialyse, varierer adgangen
til dem på tværs af Europa.16 For de patienter, som er i dialysebehandling, kan indvirkningen
på livskvaliteten være betydelig, hvilket ofte overses i bestræbelserne på at forbedre andre
kliniske resultater.

Kronisk nyresygdom kan kategoriseres i fem stadier, fra mild beskadigelse i stadie 1 til totalt
nyresvigt i stadie 5.20 I de mest alvorlige tilfælde har patienterne behov for nyreerstattende
behandling – enten i form af transplantation eller langvarig dialyse (eller begge efter
hinanden). Patienter med fremskreden nyresygdom er i høj grad ramt af fysiske og
psykologiske symptomer, dårlig prognose og som følge heraf øgede omkostninger til
behandling i sundhedssystemerne.19

Patienter med kronisk nyresygdom har i særlig grad været påvirket af COVID-19, da de
af sundhedsmyndighederne er identificeret som kritisk sårbare med behov for at beskytte
sig selv mod potentiel smitte i længere perioder. Ser man bort fra den højere risiko for at
udvikle alvorlig sygdom som følge af COVID-19 på grund af et svækket immunsystem,
havde pandemien også betydning for kvaliteten af behandlingen af patienter med kronisk
nyresygdom. COVID-19 vil desuden øge den fremtidige gruppe af mennesker med kronisk
nyresygdom, da en bivirkning af alvorlig COVID-19 er akut nyrebeskadigelse.17

Kronisk nyresygdom kan ramme alle individer i en hvilken som helst alder, dog øger en
lang række faktorer såsom forhøjet blodtryk, diabetes eller forhøjet kolesterol risikoen
for sygdommen.1 Patienter med alvorlige stadier af sygdommen må sætte deres lid
til dialyse for at overleve. Selvom der ikke hersker tvivl om, at dialyse og transplantation
kan være livreddende (de bedste resultater ses hos transplanterede patienter), resulterer
behandlingerne kombineret med den underliggende tilstand ofte i smertefulde og
frustrerende symptombaserede komplikationer, som påvirker patienternes livskvalitet, deres
følelsesmæssige og mentale sundhed samt deres sociale aktivitet og arbejdsliv.21

Dette dokument undersøger konsekvenserne for både patienter og sundhedssystemer af
efterspørgslen på dialyse. Det fremlægger nogle af de store personlige, samfundsmæssige
og økonomiske omkostninger og foreslår potentielle løsninger til at forbedre dialysepatienters
livskvalitet, med et særligt fokus på patienternes mentale sundhed18 og de aspekter af
sygdommen og behandlingen, som det er muligt at ændre.
Symptombaserede komplikationer forbundet med fremskreden nyresygdom kan omfatte
blandt andet træthed, søvnforstyrrelser, kvalme og pruritus associeret med kronisk
nyresygdom (CKD-aP eller kløe).19 Dette dokuments patient- og lægeberetninger sætter
fokus på disse ofte ikke særligt anerkendte problemer.

Dette dokument undersøger konsekvenserne for både

patienter og sundhedssystemer af efterspørgslen på dialyse.

Det fremlægger nogle af de store personlige, samfundsmæssige
og økonomiske omkostninger og foreslår mulige løsninger til at
forbedre dialysepatienters livskvalitet, med et særligt fokus på

patienternes mentale sundhed18 og de aspekter af sygdommen
og behandlingen, som det er muligt at ændre.

“Patienter med kronisk nyresygdom er nødt til at lære at leve med sygdommen
resten af livet. Der er behov for en holistisk patientcentreret tilgang som
reaktion på patienternes daglige kampe.” – Daniel Gallego Zurro, Præsident,
EKPF og ALCER

Om dialyse
Dialyse er en form for nyreerstattende
behandling,22 som kan bruges til at erstatte
funktionen af nyrerne, når de ikke længere
virker. Det er en yderst effektiv, men samtidig
trættende behandling, hvor de fleste
dialysesessioner for patienter i Europa foregår
tre gange om ugen, typisk fire timer ad
gangen.23

og ville kunne tilpasses og anvendes i Europa. For eksempel har resultater fra et
løbende kvalitetsforbedringsprogram i Portugal vist, at der er en sammenhæng
mellem antallet af ikke-nåede KPI'er og sundhedsrelateret livskvalitet, som kan være
en konsekvens af forbedringer i sygdomsspecifikke symptomer og funktionsmæssig
kapacitet.28
The International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) har
udviklet et ‘standardsæt’ af foranstaltninger, som er vigtigst for patienter med
kronisk nyresygdom. Sundhedsudbydere opfordres til at måle de anbefalede
foranstaltninger, fra overlevelse efter vaskulær adgang og kardiovaskulære
hændelser til træthed og fysisk funktion, for at forstå, hvordan patienternes liv kan
forbedres. Der er også lagt vægt på livskvaliteten som en parameter, der skal måles
i ‘standardsættet’.29
Selvom der har været øget anerkendelse i de senere år af, hvor vigtig livskvaliteten
er for patienter med kronisk nyresygdom, er det imidlertid ikke blevet omsat til
standardiserede behandlinger og tilgange, som tilbyder støttende behandling til
patienter, både i og uden for dialysebehandling.19 Sådanne foranstaltninger ville
mærkbart kunne bidrage til at hjælpe med symptombaserede komplikationer, som
påvirker patienternes livskvalitet og er mulige at ændre.
Indvirkning på dagligdagen

Der er to hovedtyper af dialyse: hæmodialyse (HD) og peritonealdialyse (PD). Den
første virker ved at filtrere blod gennem en ekstern maskine, før det sendes tilbage til
kroppen, mens sidstnævnte inkluderer tilførsel af dialysevæske til abdomen (maven)
for at fjerne affaldsprodukter fra blodet, idet peritoneum (bughinden) fungerer
som filter. De fleste HD-behandlinger udføres på et sygehus, på en lægeklinik eller
et dedikeret dialysecenter,24 som ofte kan befinde sig langt fra patientens hjem.
Peritonealdialyse udføres typisk i hjemmet. Hæmodialysebehandling kan dog også
finde sted i patientens hjem.
Dialyse indebærer væsentlige økonomiske omkostninger for sundhedssystemerne og
de sociale systemer26,18 , som formentlig vil stige yderligere som konsekvens af forhøjet
forventet levetid og øget forekomst af kronisk nyresygdom.16 Alene i 2018 blev over
81.000 nye patienter i Europa godkendt til nyreerstattende behandling i forbindelse
med nyresvigt.25
Indvirkningen af kronisk nyresygdom og dialyse på livskvaliteten
Dialyse hjælper med at redde liv. Men patienter med fremskreden nyresygdom lider
ofte af andre ledsagesygdomme, og dialyseprocessen har en markant indvirkning
på deres livskvalitet.16
Heldigvis indsamles der nu flere data om livskvalitet takket være indførelsen af
specifikke måleværktøjer. Værktøjet Kidney Disease Quality of Life Instrument
(KDQOL), som anvendes i USA, er en nyresygdomsspecifik undersøgelse med 36
spørgsmål, som bruges til at måle sundhedsrelateret livskvalitet, såsom symptomer,
sygdommens belastende virkning, social interaktion, personaleopmuntring og
patienttilfredshed.27 Den repræsenterer den gyldne standard i måling af livskvalitet

Dialyseprocessen er meget tidskrævende for patienterne, hvilket gør det vanskeligt
for mange at fortsætte med andre dele af deres liv, herunder arbejde. Patienter i
dialyse har en række problemstillinger, hvoraf nogle kan adresseres for at forbedre
deres livskvalitet. Blandt de problemstillinger, som det er muligt at ændre, angiver
patienter fastlæggelse af den optimale varighed og frekvens af hæmodialysen
for individuelle patienter for at reducere kløe, træthed og restless legs som et
fokuspunkt.30

Eksempler på dialysepatienters problemstillinger
• Patienterne er nødt til at planlægge deres liv omkring dialysen: En typisk dialysesession
varer fire timer (ud over transport og ventetid), og finder sted tre gange om ugen
• I nogle lande ligger dialysecentrene ofte langt fra patienternes hjem: patienterne
skal planlægge tid til transporten til og fra dialysesessioner og kan være afhængige af
hjælpere til dette
• Der er et meget lille vindue, hvor patienterne føler sig godt tilpas mellem
dialysesessionerne: Især er træthed et almindeligt symptom for dialysepatienter31
• Tilpasning af kosten med begrænsning af den type mad, som patienterne kan spise, for
at undgå komplikationer som hyperkaliæmi eller hyperfosfatæmi og væskebegrænsning

Indvirkningen af fremskreden nyresygdom på livskvaliteten for de uformelle
plejepersoner bør heller ikke ignoreres. Plejepersoner er familiemedlemmer, som
har ansvaret for opgaver som transport af patienter til og fra dialysesessioner, at
sikre korrekt medicinering og sørge for måltider, som er acceptable for patienter på
dialyse. Der rapporteres ofte om udbrændthed, depression, træthed og isolation
hos plejepersoner til patienter med kronisk nyresygdom.11

Indvirkning af symptombaserede komplikationer
Mennesker med kronisk nyresygdom og særligt fremskreden nyresygdom skal også
håndtere symptombaserede komplikationer, som ofte er ukendte og derfor dårligt
behandlede, hvilket markant forringer livskvaliteten og skaber endnu flere problemer
for patienterne. Symptombaserede komplikationer kan være søvnforstyrrelser,
depression, kvalme og pruritus associeret med kronisk nyresygdom (kløe eller
uræmisk pruritus). Der er for eksempel en høj forekomst af depression hos patienter
med kronisk nyresygdom, især når de er i dialysebehandling, hvilket man bør være
opmærksom på, da det i høj grad påvirker livskvaliteten.

“Den begrænsede diæt påvirker det sociale
liv markant. Patienter, som endnu ikke har
accepteret deres sygdom, kan ligefrem
takke nej til invitationer til bryllupper hos
familiemedlemmer og venner for at undgå
problemer på grund af deres diæt. Når
patienterne påbegynder dialyse, kan de
desuden opleve anæmi, kløe, sarkopeni,
seksuelle dysfunktioner etc.,33 alle
komplikationer, som kan have markante
følelsesmæssige følger og føre til stress, angst
eller endda depression” – Daniel Gallego Zurro,
Præsident for EKPF og ALCER

Ikke-udtømmende liste over symptombaserede komplikationer som resultat af kronisk nyresygdom19,33
Anæmi

Angst

Anoreksi

Forstoppelse

Depression

Diarré

Skrøbelighed og sarkopeni

Immundefekt

Kvalme

Smerter

Restless legs-syndrom (RLS)

Seksuel dysfunktion

Søvnproblemer

Uræmisk pruritus

Opkastning

“Pruritus associeret med kronisk nyresygdom er en af de vigtigste
symptombaserede komplikationer, når man ser på patienternes livskvalitet.
Patienter, som fortæller om problemet, beskriver det sædvanligvis som
frygteligt, fordi det påvirker deres hverdag og i nogle tilfælde endda forhindrer
dem i at sove.” – Dr. Patricia de Sequera Ortiz, præsident for det spanske
nefrologiske selskab

Indvirkningen
af
dialysebehandling

COVID-19-pandemien

på

patienter

i

En af de vanskeligste udfordringer for sundhedspersonale under pandemien er at
sikre, at patienter ikke melder fra til dialysesessioner på grund af frygt for at få COVID-19
i en sundhedsfacilitet. I Frankrig for eksempel frygter 60 % af dialysepatienterne
ambulancetransporten.32 Andre konsekvenser af pandemien på patienter med
fremskreden nyresygdom omfatter dehumanisering af patientplejen, som f.eks.
ikke at få tilbudt et måltid mad under behandlingen, manglende adgang til
sundhedsydelser som følge af institutionelle beslutninger eller dårlig kommunikation
mellem patienter og sundhedspersoner.32

Læger og patienters perspektiv på livskvaliteten
Klinikerens perspektiv: Dr. Philippe Chauveau, nefrolog, Aurad-Aquitaine og
tidligere Bordeaux Hospital University Center (CHU), Frankrig
Dr. Philippe Chauveau er en nyligt pensioneret nefrolog og medlem af det
franske nefrologiske selskab samt European Renal Association-European Dialysis
and Transplant Association (ERA-EDTA). Han mener, at der fortsat mangler
en patientcentreret tilgang til dialysebehandling, hvilket betyder, at nogle
patientbehov ikke imødekommes.
I hans mere end 40 år med håndtering af dialyse har det frustreret ham at se så
mange patienters livskvalitet påvirket negativt af en livreddende behandling.
For Dr. Chauveau er succes ensbetydende med at se patienterne leve et rigt og
godt liv med kun få symptomer.
“Dialyse er en vellykket behandling, men kurerer ikke sygdommen. Behandlingen
giver mulighed for, at patientens sundhed ikke forringes i de efterfølgende år.”
Dr. Chauveau er af den overbevisning, at mange nefrologer ikke stiller
patienterne spørgsmål om livskvalitet, særligt fordi der i Europa er meget få
nefrologer pr. patient,34 hvilket betyder, at deres tid med den enkelte patient
er yderst begrænset. Selvom der findes spørgeskemaer i Europa til måling af
patienters livskvalitet, er de ofte for lange, vanskelige at dele med patienterne
og vanskelige at fortolke. Dr. Chauveau fortæller, at det er hans erfaring, at

nefrologer og sygeplejersker i store dialysecentre ofte ikke har tid til at drøfte
spørgeskemaerne med patienterne.
Efter Dr. Chauveaus opfattelse er strukturen af dialyseenhederne og den måde,
dialysen gives på, også vigtige faktorer med betydning for livskvaliteten. Efter
hans mening ville en tilpasning af ydelserne efter patienternes behov give
nefrologerne og sygeplejerskerne bedre mulighed for at hjælpe deres patienter
med en mere helhedsorienteret tilgang, hvilket kunne give lejlighed til at tale
mere indgående om de symptombaserede komplikationer, som påvirker
livskvaliteten.
“Det er ofte patienterne, som skal tilpasse sig systemet, ved f.eks. at skulle
komme til dialysecentre, som ofte ligger langt hjemmefra, eller være nødt til at
tage til aftaler tidligt om morgenen eller i weekenden.”
En patientcentreret tilgang til dialysebehandling kan bidrage til at forbedre
patienternes livskvalitet. Det er Dr. Chauveaus opfattelse, at hvis dialysecentrene
ligger tættere på patienternes hjem, kan det medvirke til at forbedre livskvaliteten
for nogle patienter, fordi de skal bruge kortere tid på transport og nogle gange får
en øget fællesskabsfølelse, hvilket kan føre til, at færre dialysesessioner springes
over. Oversprungne dialysesessioner fører til yderligere brug af sundhedssystemets
ressourcer og resulterer i, at patienterne beretter om dårligere fysisk og mental
livskvalitet.

Patientens perspektiv: Faizan Awan, Storbritannien
Faizan (Fez) Awan bor i Storbritannien og har fået tre nyretransplantationer. Fez
er en ivrig sportsfan og ser meget fodbold og tennis plus komedier og film. Han er
frivillig patientambassadør i den lokale forening af nyrepatienter og i det britiske
sundhedsvæsens NHS Blood and Transplant service.
Fez har haft sin nyresygdom siden fødslen og fik sin første nyretransplantation, da han
var tre år gammel. Fez har som mange andre patienter med fremskreden nyresygdom
været tvunget til at deltage i trættende dialysesessioner (både peritonealdialyse
og hæmodialyse). Han har lidt af en lang række udfordrende symptombaserede
komplikationer, der følger med fremskreden nyresygdom, medicinering og dialyse,
som kraftigt har påvirket hans livskvalitet, fra kost- og væskebegrænsninger til træthed
og det mindre kendte symptom, pruritus associeret med kronisk nyresygdom.
Kløetilstanden pruritus er et ekstremt frustrerende symptom for mennesker med kronisk
nyresygdom, som påvirker livskvaliteten markant. Pruritus er en meget almindelig tilstand
hos patienter med fremskreden nyresygdom i hæmodialyse, idet undersøgelser viser, at
37 % af HD-patienterne oplever pruritus associeret med kronisk nyresygdom i moderat
til ekstrem grad.35 Patienterne fortæller dog ofte ikke om deres pruritus, da de ikke
nødvendigvis er klar over, at kløen er forbundet med den underliggende nyresygdom,
hvorfor nefrologen ikke får pruritus-tilstanden diagnosticeret og behandlet.
“I en periode var kløen så voldsom og uudholdelig, at den forhindrede mig i at sove.
Jeg var nødt til at stå op om natten og gå i bad, hvilket vækkede hele familien. Det
var desuden en stor udfordring for mig at skulle op tidligt om morgenen for at gå til
lægeaftaler, når jeg havde været oppe hele natten på grund af kløen, som drev mig
til vanvid.”
Selvom der er sket fremskridt i behandlingen af pruritus associeret med kronisk
nyresygdom takket være cremer, som ind imellem giver midlertidig lindring, er der for
øjeblikket ingen sikker og effektiv behandling godkendt af EMA (European Medicines
Agency). Pruritus associeret med kronisk nyresygdom kan forårsage stort ubehag
døgnet rundt, men det er ingen løsning eller lindring at kradse, da det kan føre til
blødninger og infektioner.
Patienterne er desuden ofte usikre på, hvornår og hvem de skal fortælle det til. Pruritus
associeret med kronisk nyresygdom er en vigtig indikator på en dårligere prognose.
Patienter, som er ekstremt hårdt ramt af kløe, har også de højeste dødeligheds- og
indlæggelsesrater, er mere tilbøjelige til at trække sig fra dialysebehandlingen og springe
over dialysesessioner, ligesom der er en mindre sandsynlighed for, at de er i arbejde,
og en større sandsynlighed for, at det tager over 6 timer for dem at blive friske efter
en dialysesession.36 Blandt de patienter, som springer over dialysesessioner, dropper
de, som rapporterer om alvorlig kløe, i gennemsnit 2,6 flere dialysesessioner pr. år end
patienter, som ikke har pruritus associeret med kronisk nyresygdom.37 Som reaktion på
pruritus oplever patienterne ofte længere dialysetider, eller de får henvisninger til ind
imellem ineffektiv medicin eller off-label-midler.
“I den periode hvor kløen var så voldsom, var jeg ofte nødt til at ty til knive eller gafler
for at begrænse ubehaget. Det var på det tidspunkt, mit sundhedsfaglige team forstod,
at kløen var blevet uudholdelig for mig.”

Variationer i kvaliteten af dialysebehandlingen i Europa
Der er væsentlige variationer i kvaliteten af dialyseydelserne i Europa, og en
adressering heraf ville kunne bidrage til bedre kliniske resultater og bedre livskvalitet
for alle de patienter, som lever med fremskreden nyresygdom. Disse faktorer udgør
fundamentet for vores anbefalinger til bedre livskvalitet i næste afsnit.
Variationer i kvaliteten af dialysebehandlingen findes inden for:
• Adgang til dialyseydelser: Muligheden for at modtage dialyse
• Patientindflydelse når det gælder dialysemetode: Muligheden for at vælge, hvor
og hvilken type dialyse patienterne modtager
• Bredde: I hvilket omfang ydelserne adresserer alle patientens behov med en
holistisk patientcentreret tilgang
• Brug af kvalitetsstandarder: I hvilket omfang ydelserne lever op til fastlagte
kvalitetsstandarder
• Finansiering: Omfanget af ressourcer til at planlægge og yde behandling.
Variationer i finansieringen og kriterierne herfor er centrale for at opnå egnede
incitamenter for at prioritere kvaliteten af behandlingen
• Patientinformation: I hvor høj grad det sikres, at patienter kan tage informerede
beslutninger om deres behandling

Adgang til dialyseydelser
Nem og lige adgang til dialyseydelser er en nødvendighed for mennesker, som
har behov for dialyse. Manglende valgmuligheder når det gælder den modtagne
dialyse, eller hvor tæt på hjemmet, dialysen kan gives, kan føre til dårligere
sundhedsresultater, flere komorbiditeter og øget risiko for død.38, 39, 40, 41

Patientindflydelse når det gælder dialysemetode
Generelt efterspørger mange patienter en højere grad af indflydelse, når det gælder
hvor og hvilken type dialyse, de modtager. Efter drøftelse med deres tilknyttede
sundhedsperson om, hvilken type dialyse der passer bedst til dem, kan patienter
i nogle lande selv bestemme, om de skal modtage dialyse hjemme eller på
hospitalet. Hjemmedialyse kan give dialysepatienter mulighed for selv at tage hånd
om en del af deres behandling og kan forbedre deres livskvalitet ved at muliggøre
behandling i trygge rammer i patientens eget hjem, og kan som følge af egen
planlægningsindflydelse også have en mulig positiv indvirkning på deres arbejdsliv,
så de f.eks. kan fortsætte med at arbejde.45,47 Fleksibilitet omkring dialysebehandling
i sundhedscentre kan være vanskelig at tilbyde blandt andet på grund af mangel
på sygeplejersker.

Bredde
Nyresygdom i et fremskredent stadie påvirker mennesker på mange måder, men
sundhedssystemer og finansiering har traditionelt haft fokus på at tilbyde dialyseydelser
snarere end at tage hånd om fysiologiske og psykologiske komplikationer. Der
er både en økonomisk og en sundhedsmæssig gevinst at opnå gennem bedre
dialyseadministration og formindskelse af symptombaserede komplikationer, f.eks. i
form af færre aflyste aftaler og hasteindgreb. For øjeblikket er sundhedssystemerne
ikke organiserede til at lade overvejelser om patientens vej afspejles i klinisk praksis.
Det er derfor vigtigt, at udbydere af sundhedstjenester opfordres til at anlægge en
helhedsorienteret tilgang til patientstøtten, og at tilsvarende og passende finansiering
følger efter.

Kvaliteten af behandlingen
Sundhedsudbyderne anvender en række foranstaltninger til at vurdere kvaliteten
af den dialysebehandling, de leverer (som f.eks. hæmodialysetilstrækkelighed,
anæmiforanstaltninger, ernæringsstatus, vaskulær adgang, infektionskontrol etc).42
De måler imidlertid ikke patienternes livskvalitet, hvorfor ydelserne ikke prioriteres
på basis af en patientcentreret tilgang. Der er et anerkendt behov for at måle
sundhedsrelateret livskvalitet og indsamle patientrapporterede resultater. Der er
allerede udviklet forskellige værktøjer, som f.eks. OptumTM SF-36v2 Health Survey,
EQ-5D, PROMIS-Global Health, PROMIS-29 eller RAND-36, men de anvendes kun i
begrænset omfang.
Det er dialysebehandlingens natur, at patienter formentlig er nødt til at konsultere en
række sundhedspersoner, herunder nefrologer, diætister, psykologer, sygeplejersker,
kardiologer og farmaceuter. Det er vigtigt, at vurderingen af kvaliteten tager højde
for, i hvor høj grad ydelserne er i stand til at opfylde alle patientens behov og ikke blot
omhandler dialyseprocessen. En tværfaglig tilgang opbygget omkring patienten,
med data og information delt på tværs af fagområder, mangler for øjeblikket inden
for mange sundhedstilbud.

Mange europæiske lande har indført økonomiske incitamenter til at forbedre
behandlingskvaliteten.43 I Frankrig forsøger sundhedsmyndighederne for eksempel
at tilskynde investeringer i kvalitetsbehandling via ordningen IFAQ (økonomisk incitament til kvalitetsforbedring).44 Denne incitamentsbaserede tilgang kobler en udbyders
indtjening med opnåelsen af nationale kvalitetsindikatorer, som f.eks. struktur og
organisation og, af stor vigtighed, patienttilfredshed. Lignende dialysesystemer med
betaling efter resultater findes i Storbritannien49 og Den Tjekkiske Republik.51 Denne
model kunne tjene som eksempel til efterfølgelse i andre europæiske lande. Som et
trin to kunne finansiering i de lande, hvor der allerede findes dialysepakker, kobles
til kvalitetsforanstaltninger og -kontroller. Det ville give sikkerhed for, at de ekstra
økonomiske ressourcer bruges til at forbedre patientbehandlingen og patienternes
livskvalitet.

Finansiering
Finansieringspolitikken på dialyseområdet varierer på tværs af de europæiske
lande, og godtgørelsen kan afhænge af faktorer som stedet for behandlingen,
den type dialyse der gives, frekvensen af behandlingen og hospitalsbudgetter.
I Frankrig findes for eksempel et yderst mangfoldigt netværk af Limited Carebehandlingscentre, som er meget innovative sammenlignet med andre europæiske
lande.53 Uagtet sundhedssystemet vil finansieringspolitikker, som tager højde for
både symptombaserede komplikationer og administration af dialyse, understøtte
forbedringer i livskvaliteten.

Patientinformation
En anden nøgleindikator for kvalitet er, i hvilket omfang patienterne føler, at de
kan træffe informerede beslutninger om deres behandling. Det understreges ved
adgang til rettidig og relevant information af høj kvalitet, som gør dem i stand til
at stille spørgsmål, søge vejledning og træffe passende behandlingsbeslutninger.
Patienter er ikke altid trygge ved at stille spørgsmål, de kan mangle adgang til relevant
information og kan som en konsekvens heraf "underrapportere" deres symptomer,
hvilket igen reducerer mulighederne for at sikre effektiv håndtering af komplikationer.
Det har f.eks. vist sig, at under halvdelen af patienterne i hæmodialyse, som lider af
pruritus, har fortalt om symptomerne til deres nefrolog, og 25 % har ikke fortalt om
dem til nogen sundhedsperson.46

“Mange af mine samtaler om beslutninger, der skulle tages,
og drøftelser om delt pleje handlede om dialyse, men også
transplantation. Det var ekstremt vigtigt at have drøftelser om
livskvalitet for at kunne tage højde for, hvilken dialyseform der ville
passe mig bedst i forhold til mine ønsker og andre aspekter af mit
liv. Dialysen skal fungere for patienten, det er ikke patienten, der
skal tilpasse sig dialysen.” – Faizan Awan, Storbritannien

• Inkorporere data om livskvalitet i finansieringsmekanismer til dialyseydelser, så de udbydere,
der opnår god livskvalitet, belønnes, og så eksisterende behandlingspakker ikke resulterer
i negative finansielle incitamenter, som begrænser adgangen til støttetjenesteydelser for
patienterne
Effektiviteten af en dialysebehandling handler om mere end blot laboratorieværdier, som
kan registreres. I stedet bør det være det centrale mål, hvordan en patient har det, og
patientens evne til at leve det liv, vedkommende gerne vil. Det er vigtigt at have korrekte
livskvalitetsmål, som kan stille information til rådighed for både beslutningstagere og
læger. Der skal imidlertid etableres gode referencer, for dialysepatienters livskvalitet er
sammenlignet med patienter generelt overordnet set meget dårligere.
Livskvaliteten bør stå helt forrest på prioriteringslisten for at sikre, at ydelserne fokuserer på
de problemstillinger, som er vigtigst for patienterne.13 Alle serviceydelser bør rutinemæssigt
indsamle PROM-værdier og udarbejde handlingsplaner med henblik på at adressere ethvert
område, hvor der er identificeret forringelse. Den præcise vurdering og behandling af
generende symptomer hos dialysepatienter er afgørende, hvis bestræbelser på at forbedre
behandlingen af denne patientgruppe skal lykkes, og værktøjer som f.eks. KDQOL (Kidney
Disease and Quality of Life), bør rutinemæssigt være en del af dialysebehandlingen.48
Sundhedspersoner kan inkludere enkle livskvalitetsrelaterede spørgsmål i deres
rutinemæssige samtaler med patienterne om for eksempel bivirkninger, søvnkvalitet eller
endda problemer med kløe.

Måder at forbedre livskvaliteten for patienter i dialysebehandling i Europa
Politisk handling på europæisk og nationalt niveau ville kunne skabe markante
forbedringer i livskvaliteten for patienter i dialysebehandling, herunder i den måde
hvorpå dialyseydelserne er organiseret. Det kunne bl.a. være at reducere indvirkningen
af symptombaserede komplikationer, som det er muligt at ændre, patienters ret til at
træffe behandlingsbeslutninger og mulighed for større fleksibilitet angående tidspunkter for
dialysen. Konkret er der behov for handling på tre områder:
Anbefaling 1: Indføre sygdomsspecifikke indikatorer for livskvalitet, herunder
patientrapporterede resultater og patientrapporterede erfaringer, som en central
succesfaktor for dialysebehandling
• Indføre systematiske målesystemer for livskvaliteten og indsamle patientrapporterede
resultater (PROMs og PREMs) som en rutinemæssig del af patientbehandlingen, med klare
kriterier og målemetoder til at evaluere de symptombaserede komplikationer, det er muligt
at ændre, og udnytte dataindsamling til at få mere viden om, hvordan livskvaliteten kan
forbedres
• Udnytte de digitale sundhedsløsninger til at skabe ressourcer, som kan gøre det lettere
for patienterne at registrere deres livskvalitet, få adgang til information til at håndtere
symptombaserede komplikationer og få vejledning i, hvordan problemstillinger kan beskrives
for de kliniske teams
• Anvende de indsamlede data til at evaluere forbedringer og forringelser i patienternes
livskvalitet og udarbejde handlingsplaner til at adressere bestemte problemstillinger, som
patienter kan stå over for, så det er muligt at identificere og handle på symptombaserede
komplikationer, som kan ændres
• Gøre akkumulerede data offentligt tilgængelige, så der kan defineres god praksis, som
andre kan lære af

Udviklinger inden for digitale sundhedsløsninger skaber mulighed for at forbedre både
kvaliteten og effektiviteten af indsamlingen af livskvalitetsdata, f.eks. via udviklingen af
mobilapps, som nemt kan bruges af dialysepatienterne til at registrere deres fysiske og
mentale helbred. Digitale ressourcer kan også bruges til at lære patienter om mulige
bivirkninger, hvilket kan hjælpe dem til at identificere problemstillinger tidligt og vejlede
i, hvordan man selv kan håndtere en problematik, når det er passende, eller den bedste
måde at beskrive problemstillinger over for sundhedspersonale.
I Holland har en årlig valideret spørgeundersøgelse af livskvaliteten været gennemført
siden 2016 med henblik på at indsamle PROM-værdier fra dialysepatienter.12,50
Undersøgelsen indeholder 42 spørgsmål om generel livskvalitet og kan kun gennemføres
online. Alle patienter, som er en del af det nationale Renine-register – svarende til 97 % af
dialysepatienterne i Holland – kan inviteres til at deltage i undersøgelsen. Spørgeskemaet
fokuserer for øjeblikket kun på dialyse, men der er planer om en fremtidig udvidelse, så
undersøgelsen også omfatter kronisk nyredefekt og nyreerstattende behandling.
Anbefaling 2: Oprette en "dialysekvalitetsgaranti" for at sikre, at alle patienter modtager
kvalitetsdialysebehandling i lande, hvor dialyse er fuldt ud etableret
• Udarbejde klare standarder, herunder vedrørende livskvalitet, for hvad dialyseservice af
høj kvalitet indebærer. Tilskynde dialysecentre til at slutte op om standarderne for på den
måde at garantere patienterne, at deres behandling vil være af høj kvalitet og betalerne,
at ressourcerne vil blive anvendt effektivt
• Sørge for passende finansiering af dialyseydelser, herunder sikkerhed for, at støtteydelser
og -interventioner, som kan forbedre livskvaliteten, er passende finansieret
• Gennemføre en fremtidig finansieringsvurdering for at evaluere indvirkningen af øgede
behov for dialyse på finansieringskravene
• Samarbejde med primære interessenter, som f.eks. European Kidney Health Alliance, om
at indsamle og offentliggøre data om opfyldelse af centrale kvalitetsstandarder i Europa
Dialysebehovet forventes at tage yderligere til i hele Europa på grund af forandringer i
demografien og stigende forekomst af fremskreden nyresygdom. Selvom der bør tages skridt
til at reducere antallet af patienter med behov for dialyse ved at forbedre forebyggelse og
transplantation, er det uundgåeligt, at presset på dialyseydelser vil øges.

Der skal rettes politisk opmærksomhed mod at sikre, at yderligere behov imødekommes, med
passende finansiering og strategier til at maksimere kapaciteten og opnå effektivitetsfordele.
Det er vigtigt, at finansieringen baseres på de ressourcer, som er nødvendige for at levere
helhedsorienterede kvalitetsydelser, hvilket kan medvirke til at forbedre patienternes
livskvalitet samt opnå sikker og effektiv dialysebehandling.
Finansieringen bør også skabe rum for – og incitamenter til – innovation, ved at tilskynde
ydelserne til at inkludere udviklingstendenser inden for behandling og pleje, som kan
forbedre resultater, bekvemmelighed eller effektivitet. Innovation behøver ikke at være
omkostningstung – f.eks. kan ændringer i de leverede ydelser forbedre kvaliteten, reducere
omkostningerne og skabe effektivitetsfordele – men det er vigtigt, at der er tilstrækkelig
fleksibilitet til at understøtte ændringer i måden, hvorpå ydelserne leveres, herunder
dialyse i hjemmet, hvor dette er berettiget. Eksperter på området har tidligere opfordret
til implementering af livskvalitetsvurderinger i den rutinemæssige kliniske pleje, efterfulgt af
passende interventioner.19 Enhver viden om, hvordan en patients livskvalitet påvirkes, bør
inkorporeres i håndteringen af dialysepatienter.
2018-retningslinjerne fra the National Institute for Health and Care Excellence (NICE) om
nyreerstattende behandling i Storbritannien er et godt eksempel på retningslinjer, som er
indført for at sikre kvaliteten af dialysebehandling. De har til formål at forbedre livskvaliteten
ved at komme med anbefalinger vedrørende planlægning, opstart og skift af behandling
samt koordinering af pleje.52
Anbefaling 3: Støtte sundhedspersoner i at fokusere på at forbedre livskvaliteten
• Sørge for, at undervisningsplanerne for personalet er patientcentrerede og tager højde
for det øgede behov for dialyseydelser og samtidig afspejler ændringer i behandlingen,
som for eksempel patienternes ønske om at opnå forbedret livskvalitet
• Tilskynde sundhedspersoner til at integrere mental og følelsesmæssig trivsel i
helhedsorienterede behandlingsplaner for patienter med kronisk nyresygdom
• Støtte undervisning i gængse livskvalitetsproblematikker og -symptomer, så det sikres, at
klinikere er i stand til at identificere mulige problemer og tage skridt til at adressere dem
• Udarbejde en vifte af ressourcer til at muliggøre informerede samtaler mellem patienter
og sundhedspersoner

• Tilskynde udbydere af behandling til at dokumentere symptomer og dårlig livskvalitet i
patientjournaler, så sundhedspersoner kan blive i stand til hurtigt at identificere og foregribe
nye problemstillinger
På trods af at problemer med livskvaliteten har en markant indvirkning på patienterne,
indberettes de for øjeblikket i for ringe grad og bliver derfor ikke håndteret. For mange
mennesker er dialyse et nødvendigt element, som forlænger deres liv, men en del af den
positive indvirkning på patienternes liv kan gå tabt, medmindre der på helhedsorienteret
måde tages hånd om komplikationerne forbundet med fremskreden nyresygdom.
Sundhedspersoner bør derfor opmuntres til at have samtaler omkring livskvalitet ved at stille
patienterne relevante spørgsmål.
Der er en bred opfattelse blandt patienter med kronisk nyresygdom, at sygdommen har en
væsentlig indvirkning på deres liv,26 som kan føre til følelsesmæssige og psykiske problemer.
Der bør rettes større opmærksomhed mod den mentale sundhed af patienter, som lever
med en kronisk nyresygdom, hvor følelsesmæssige aspekter som seksuel dysfunktion,
arbejde og social integration inddrages i behandlingen. Følelsesmæssige aspekter som
angst og depression spiller en betydelig rolle hos patienter, som gennemgår nyreerstattende
behandling, men det glemmes ofte af nefrologer.18 Selv de patienter, som lider af kronisk
nyresygdom i et tidligt stadie, kan opleve væsentlige fysiske og følelsesmæssige virkninger,
som ofte undervurderes af sundhedspersoner.21
Den høje grad af følelsesmæssigt og mentalt pres på plejepersoner bør heller ikke
negligeres. Opgaver som regelmæssigt at bringe patienter med kronisk nyresygdom til
dialyse, sørge for at medicinen tages som foreskrevet og andre almindelige ansvarsområder
for plejepersoner har en pris. Som nævnt tidligere rapporteres udbrændthed, depression,
træthed og isolation ofte hos plejepersoner for patienter med kronisk nyresygdom.11
De politiske beslutningstagere kan understøtte sundhedspersoner i dialysefaciliteter ved at
sikre, at der er relevant støtte til rådighed for undervisning, og ved at anerkende vigtigheden
af ægte tværfaglig behandling i teams, så behandlingsplanerne kan inddrage en bred
vifte af fagperspektiver. Tværfagligt teamsamarbejde skal have tilstrækkelige ressourcer og
understøttes af passende infrastruktur for at være effektivt. Det kan gøre samarbejdet muligt
og sikre, at patienterne får fuld støtte, når de kommer til behandling i en dialyseenhed, og
samtidig kan have adgang til kvalitetsbehandling i hjemmet.
Sundhedspersoners arbejde kan også understøttes af anvendelsen af digitale ressourcer,
som kan give patienterne mulighed for at registrere og drøfte livskvalitetsproblemer og sikre,
at de håndteres og dokumenteres i patientjournalerne på passende vis.

Konklusion
Patienter, som lever med kronisk nyresygdom, særligt i et fremskredent stadie, kan opleve
en række symptombaserede komplikationer, som påvirker deres livskvalitet. Nogle af dem
kan man gøre noget ved, og det er muligt at forbedre anerkendelsen og håndteringen af
dem. For at det kan ske bør sundhedssystemerne begynde at fokusere på det, der betyder
mest for patienter med fremskreden nyresygdom, og prioritere at forbedre livskvaliteten for
patienter på dialyse i Europa.
At sørge for at symptombaserede komplikationer identificeres og bliver håndteret er første
afgørende skridt til at skabe en helhedsorienteret patientcentreret tilgang, samtidig med
at ydelserne organiseres på en måde, som bedre er i stand til at opfylde patienternes
behov. Øget samarbejde med patienterne når det gælder udvikling, implementering og
evaluering af foranstaltninger til sammensætningen af praksis og politik, som World Kidney
Day Steering Committee argumenterer for, er et afgørende skridt henimod at forbedre
patienternes livskvalitet.11

Med dette dokument
ønsker vi at henlede
europæiske og nationale beslutningstageres opmærksomhed
på de uopfyldte behov hos patienter, som
er afhængige af dialyse de kommende år,
da de har mulighed for
at spille en afgørende
rolle i udformningen af
morgendagen for patienter, som lever med fremskreden nyresygdom. Politisk
handling og udrulninger af planer på europæisk og national plan kan gøre en
reel forskel når det handler om yderligere forbedring af livskvaliteten for patienter med kronisk nyresygdom, herunder patienter i dialysebehandling, på tværs
af medlemsstaterne. Forbedret livskvalitet for patienter med kronisk nyresygdom
vil resultere i forbedrede sundhedsresultater, og vil i sidste ende reducere indvirkningen på sundhedssystemerne generelt.
Vi opfordrer europæiske og nationale beslutningstagere til at indføre de
lovgivningsmæssige rammer, som er nødvendige for at implementere de
tre anbefalinger, som fremlægges i dette dokument. Vi tilstræber at udnytte
de eksisterende muligheder og bidrage til de igangværende drøftelser om
forbedring af livskvaliteten for patienter, som lever med fremskreden nyresygdom
og er i dialysebehandling i hele Europa, til at sørge for, at der indledes konkrete
handlinger og indføres udrulningsplaner.
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• Dr. Philippe Chauveau (nefrolog, Aurad-Aquitaine og tidligere Bordeaux Hospital
University Center (CHU), Frankrig)
• Daniel Gallego Zurro (Præsident for European Kidney Patients Federation og Præsident,
Federación Nacional de Asociaciones ALCER, Spanien)
• Dr. Patricia De Sequera (Præsident for Spanish Association of Nephology, Spanien)
• Prof. Raymond Vanholder (Præsident for European Kidney Health Alliance og
Præsident for Chronic Disease Alliance, Belgien)
• Fresenius Medical Care
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Om EKPF
EKPF er en non-profit organisation, som repræsenterer nyrepatienter på
europæisk plan. EKPF repræsenterer over 75 millioner mennesker med nyrelidelser
i Europa. Medlemskabet samler 27 nationale nyrepatientorganisationer fra
26 forskellige europæiske lande. Vores organisation har til formål at bringe
bevidstheden om kronisk nyresvigt op på den europæiske sundhedsagenda,
fremme forebyggelsen af sygdommen, sikre tidlig registrering og opbygge en
europæisk kvalitetsstandard for behandling af patienter med kronisk nyresygdom,
øge organdonation og -transplantation, forbedre trivsel, behandling, social
sikkerhed og livsbetingelser for alle nyrepatienter og deres hjælpere samt øge
samarbejdet og informationsudvekslingen med organisationer og institutioner
involveret i nyresygdomme. Disse formål skal opnås ved at fremme en
generel nyresygdomspolitik til beskyttelse af patienters, inklusive hjælperes,
interesser, monitorere udviklinger i EU og fremsætte lovgivningsforslag, stille
patientperspektiver til rådighed og formidle information og uddannelse samt
fremme medicinsk, uddannelsesmæssig og social rehabilitering og integration
for alle nyrepatienter.
EKPF samler europæiske organisationer og gennemfører aktiviteter til at fremme
sine målsætninger, f.eks. ved at organisere konferencer og undervisningsseminarer,
udvikle research og undersøgelser eller publicere tidsskrifter.
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