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Terminologi

Følgende termer er nevnt i denne artikkelen. Og definisjonene er som følger:

Kronisk nyresykdom (KNS)

En langvarig lidelse der nyrene er skadet 
og ikke klarer å filtrere blodet på riktig 
måte.1 Det finnes flere stadier av kronisk 
nyresykdom, fra lett redusert nyrefunksjon til 
terminal nyresvikt.2

Avanserte stadier av nyresykdom 
(avansert nyresykdom) 

Når kronisk nyresykdom har nådd et 
avansert stadium og nyrene ikke lenger 
kan fungere på egenhånd, og dialyse eller 
transplantasjon må til for å overleve.3

Nyreerstattende behandling
Omfatter behandlinger som dialyse eller 
transplantasjon, noe som erstatter nyrenes 
vanlige blodfiltreringsfunksjon.

Symptombaserte komplikasjoner

Konsekvensene og tilleggsproblemene 
pasientene med avansert nyresykdom står 
overfor, som følge av selve sykdommen og 
behandlingen.



Hovedsammendrag

Nyrene er livsviktige for helsa vår, men likevel er nyresykdom relativt vanlig. Bare i EU 
er 64 000 dødsfall i året forårsaket av nyresykdommer,4 noe som gjør at nyresykdom 
globalt er blant de ti vanligste årsakene til dødsfall.5 8–10 % av populasjonen på 
verdensbasis rammes av kronisk nyresykdom (KNS),6 og mer enn 2 millioner mennesker 
trenger nyreerstattende behandling for å holde seg i live på verdensbasis.7 I 2040 er 
det forventet at nyresykdom er blant de fem vanligste årsakene til dødsfall globalt.8 
Manglende tilgang til tjenester for nyreerstattende behandling i mange land har 
imidlertid ført til 2,3–7,1 millioner estimerte premature dødsfall.9 Til tross for at KNS 
rammer mange og har store konsekvenser, er den politiske oppmerksomheten lav, 
og KNS blir ofte glemt i en større helsepolitisk sammenheng. 

Alle med KNS, også dialysepasienter i avanserte stadier og de som venter på en 
transplantasjon, har rett til en god livskvalitet. Det er imidlertid lite bevissthet om 
hvilke konsekvenser sykdommen og bivirkningene kan ha. Siden styringsgruppen til 
Verdens nyredag har erklært 2021 som året med «et godt liv med nyresykdom»,10 
er dette en god mulighet til å sette søkelys på problemene KNS-pasienter møter, 
inkludert dialysepasienter i avanserte stadier eller pasienter som skal gjennom en 
transplantasjon. Sentralt her står motivasjonen for å iverksette planer og tiltak for å 
fremme en god helse for hver enkelt.11 

Målet med denne artikkelen er å gjøre folk oppmerksom på hvilken ødeleggende 
påvirkning avansert nyresykdom kan ha på pasientenes livskvalitet. Derfor kommer 
vi med tre anbefalinger til europeiske politikere for å få på plass endringer som kan 
forbedre livskvaliteten til dialysepasienter. 

Anbefaling 1: innføre sykdomsspesifikke indikatorer på livskvalitet, inkludert mål for 
pasientrapporterte utfall og mål for pasientrapporterte erfaringer, som et viktig 
mål på hvor godt dialysebehandlingen fungerer
Anbefaling 2: etablere en kvalitetsgaranti for dialyse for å sikre at alle pasienter får 
en dialysebehandling av høy kvalitet i land der dialyse er godt etablert
Anbefaling 3: støtte helsepersonell (leger og sykepleiere) i å fokusere på forbedring 
av livskvalitet

Disse anbefalingene er basert på dokumentasjon om påvirkningen avansert 
nyresykdom har på livskvaliteten, basert på enkeltintervjuer med kliniske eksperter 
og pasienter fra hele Europa, inkludert Frankrike, Spania og Storbritannia.

Denne artikkelen skal brukes som et konstruktivt bidrag i diskusjoner om hvordan 
det er mulig å forbedre livskvaliteten til dialysepasienter med avansert nyresykdom, 
parallelt med å håndtere en stadig økende belastning på tjenestene. Vi håper også 
at den kan fungere som en katalysator for politikere om å komme sammen og ta 
grep for å takle behov som ikke møtes, for europeiske pasienter som må stole på 
dialyse i årene som kommer.



Innledning

Nyrene er viktige for å holde oss i live. De filtrerer blodet, fjerner giftstoffer og danner 
hormoner, slik at vi kan leve et godt liv.14 Når nyrene slutter å fungere, kan dette være svært 
ødeleggende, korte ned livet eller ødelegge livskvaliteten. 

De viktigste kliniske grepene vi tar for avansert nyresykdom – dialyse og transplantasjon – er 
svært effektive for å holde folk i live,15 og gjør dem ofte i stand til å føre et aktivt og virksomt 
liv. Transplantasjon er gullstandarden og har enestående utfall sammenlignet med dialyse, 
men det er begrenset tilgjengelighet, slik at det blir umulig å sørge for transplantasjon til alle 
som trenger det. Derfor bør vi også fokusere på livskvalitet hos dialysepasienter, siden dette 
er så inngripende i livet.

Men både dialyse og transplantasjon har sine begrensninger. Ikke alle pasienter er egnet 
for transplantasjon, og det finnes få donornyrer. Dialyse – som er hovedtemaet i denne 
artikkelen – er både tidkrevende for pasientene og dyrt for helsevesenet. Og mens det nå 
finnes en rekke typer dialysebehandling, varierer tilgangen i Europa.16 For pasientene som 
får dialyse, er påvirkningen på livskvaliteten enorm, og dette blir gjerne oversett i søken 
etter å forbedre andre kliniske resultater.  

KNS-pasienter har blitt spesielt berørt av covid-19, siden helsepersonell kategoriserte dem 
som risikogruppe, og de har måttet beskytte seg mot mulige infeksjoner over lengre tid. I 
tillegg til en høyere risiko for å utvikle alvorlig sykdom med covid-19 på grunn av et svekket 
immunforsvar, har pandemien også påvirket livskvaliteten til KNS-pasienter. Videre vil 
covid-19 øke populasjonen med KNS-pasienter i fremtiden, siden en av bivirkningene av 
alvorlig covid-19 er akutt nyresvikt.17 

Denne artikkelen ser nærmere på konsekvensene for både pasienter og helsevesen 
om behovet for dialyse. Den beskriver noen av de store personlige, samfunnsmessige 
og økonomiske kostnadene og foreslår mulige løsninger for å forbedre livskvaliteten 
til dialysepasienter, med et spesielt fokus på mental helse18 og sider av sykdommen og 
behandlingen som er mulige å modifisere. 

Symptombaserte komplikasjoner knyttet til avansert nyresykdom kan blant annet omfatte 
fatigue, søvnforstyrrelser, kvalme og kløe ved kronisk nyresykdom.19 Disse ofte undererkjente 
problemene er trukket frem i denne artikkelen basert på det pasienter og leger har fortalt oss.

Vi håper denne artikkelen vil være et konstruktivt bidrag til politiske diskusjoner om hvordan vi 
kan forbedre livskvaliteten til dialysepasienter i Europa ytterligere, samtidig som vi håndterer 
den økende belastningen på tjenestene på en effektiv måte.

Om kronisk nyresykdom og dialyse

Om kronisk nyresykdom (KNS)

Én av ti (10 %) over hele verden er berørt av kronisk nyresykdom (KNS).6 Flere enn 94 millioner 
mennesker har KNS bare i Sentral-, Øst- og Vest-Europa.9 Dette tilsvarer befolkningene 
i Belgia, Frankrike og Nederland sammenlagt. 

KNS kan kategoriseres i fem stadier, fra lett nedsatt nyrefunksjon i stadium 1 til terminal 
nyresvikt i stadium 5.20 I de mest alvorlige tilfellene trenger pasientene nyreerstattende 
behandling – enten langvarig dialyse eller transplantasjon (eller noen ganger begge 
deler). Pasienter med avansert nyresykdom har en høy forekomst av fysiske og psykososiale 
symptomer, dårlig utfall og følgelig høyere behandlingskostnader for helsevesenet.19

KNS kan påvirke enkeltpersoner i alle aldre, der risikoen øker i henhold til ulike faktorer, 
inkludert høyt blodtrykk, diabetes eller høyt kolesterol.1 Pasienter i alvorlige stadier av 
sykdommen er avhengig av dialyse for å holde seg i live. Selv om det er åpenbart at dialyse 
og transplantasjon kan være livreddende, med bedre utfall for transplanterte pasienter, 
vil behandlingen i kombinasjon med den underliggende lidelsen, ofte føre til smertefulle 
og frustrerende symptombaserte komplikasjoner som kan påvirke pasientenes livskvalitet, 
emosjonelle og mentale helse, i tillegg til sosiale aktiviteter og arbeidsliv.21

«KNS-pasienter må lære å leve med sykdommen resten av livet. Det må 
være en helhetlig og pasientsentrert tilnærmingsmåte for å takle problemer 
i hverdagen.» – Daniel Gallego Zurro, administrerende direktør i EKPF og ALCER

Denne artikkelen ser nærmere på konsekvensene for både 
pasienter og helsevesen om behovet for dialyse. Den beskriver 
noen av de store personlige, samfunnsmessige og økonomiske 

kostnadene og foreslår mulige løsninger for å forbedre 
livskvaliteten til dialysepasienter, med et spesielt fokus på 

mental helse18 og aspekter ved sykdommen og behandlingen 
som er mulige å modifisere. 



Om dialyse

Dialyse er en form for nyreerstattende 
behandling22 som kan brukes til å erstatte 
nyrefunksjonen når den ikke lenger fungerer. 
Selv om behandlingen er svært effektiv, 
er den også svært belastende. De fleste 
dialyseøktene for pasienter i Europa skjer tre 
ganger i uka og varer i normalt fire timer hver 
gang.23

Det finnes to hovedtyper av dialyse: hemodialyse (HD) og peritoneal dialyse (PD). 
Den første fungerer ved å filtrere blod gjennom en ekstern maskin før det føres 
tilbake til kroppen, mens den siste typen innebærer å føre dialysevæske inn i magen 
for å fjerne avfallsstoffer fra blodet, der bukhinnen fungerer som filter. De fleste 
HD-behandlingene utføres på sykehus, legekontor eller et eget dialysesenter,24 og 
det er gjerne langt unna der pasientene bor. Peritoneal dialyse utføres ofte hjemme, 
men det er mulig å utføre hemodialysebehandling hjemme også. 

Dialyse utgjør en stor økonomisk utgift for helsevesenet og velferdsstaten,26,18 og 
denne utgiften vil sannsynligvis øke ytterligere som følge av en økt forventet levealder 
og økende forekomst av KNS.16 Bare i 2018 ble flere enn 81 000 nye pasienter i Europa 
godkjent for nyreerstattende behandling ved nyresvikt.25  

Hvilken påvirkning KNS og dialyse har på livskvaliteten

Dialyse bidrar til å holde folk i live. Pasienter med avansert nyresykdom har ofte andre 
sykdommer samtidig, og dialyseprosessen har svært stor innvirkning på livskvaliteten.16 

Heldigvis blir det nå samlet inn mer data om livskvalitet etter at bestemte 
måleverktøy ble innført. KDQOL, som er et spørreskjema for kronisk nyresyke som 
evaluerer helserelatert livskvalitet og brukes i USA, er en undersøkelse som består av 
36 spørsmål om nyresykdom. Skjemaet brukes for å måle helserelatert livskvalitet, 
f.eks. symptomer, sykdomsbyrde, sosial samhandling, hjelp fra helsepersonell og 
pasienttilfredshet.27 Det representerer gullstandarden for måling av livskvalitet og kan 
tilpasses og innføres i Europa. For eksempel har resultater fra et pågående program 
i Portugal som omhandler forbedring av kvalitet, vist at det er en sammenheng 
mellom antall KPI-er (kritiske prestasjonsindikatorer) som ikke treffer, og helserelatert 

livskvalitet, noe som kan være en konsekvens av forbedringer i sykdomsspesifikke 
symptomer og funksjonsevne.28

International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM), en 
internasjonal forening for måling av helseutfall, har utviklet et «standardsett» med 
de utfallene som betyr mest for pasienter med kronisk nyresykdom. Helsepersonell 
oppfordres til å måle de foreslåtte utfallene, alt fra varighet av vaskulær tilgang og 
kardiovaskulære hendelser, til fatigue og fysisk funksjon, for å forstå hvordan man 
kan forbedre pasientenes livskvalitet. Livskvalitet fremheves også som en parameter 
som skal måles som standard.29

Mens det de siste årene har vært en større anerkjennelse av hvor viktig livskvalitet 
er for pasienter med KNS, er dette ikke blitt overført til standardiserte behandlinger 
eller tilnærminger som gir støttebehandling til pasienter, både de som får og de som 
ikke får dialyse.19 Slike tiltak vil bidra stort som avhjelpende tiltak for modifiserbare 
symptombaserte komplikasjoner som kan påvirke pasientenes livskvalitet. 

Påvirkning i hverdagen

Dialyseprosessen er svært tidkrevende for pasientene, noe som gjør det vanskelig 
for mange å fortsette med andre deler av livet, inkludert jobb. Dialysepasienter 
møter flere utfordringer, hvorav noen kan modifiseres og tas tak i for å forbedre 
livskvaliteten. Pasientene kan identifisere noen av disse modifiserbare utfordringene 
ved å fastslå en optimal varighet og frekvens av HD-behandling for hver enkelt, for 
å prioritere mindre kløe, fatigue og rastløse bein.30

Her er noen eksempler på hva dialysepasienter må gjennom

• Pasientene må planlegge livet sitt rundt dialyse: en vanlig dialyseøkt varer i fire timer 
(unntatt kjøretid og ventetid) og finner sted tre ganger i uka.

• I enkelte land ligger dialysesentrene ofte langt unna der pasientene bor: pasientene 
må inkludere tiden det tar å komme seg til og fra dialyse, og de kan være avhengig av 
at noen hjelper dem med dette.

• Det er bare et lite vindu der pasientene føler seg bra mellom dialyseøktene: fatigue er 
et vanlig symptom hos dialysepasienter.31

• Tilpasning til dietter som begrenser mat pasienter kan spise, for å unngå komplikasjoner 
som hyperkalemi eller hyperfosfatemi, og væskerestriksjoner.



Påvirkningen avansert nyresykdom har på livskvaliteten til omsorgspersoner, bør ikke 
ignoreres. Omsorgspersoner er familiemedlemmer som har fått tildelt et ansvar, f.eks. 
å frakte pasienter til og fra dialyse, sikre at pasientene får riktig medisin og lage 
måltider som er tiltalende for dialysepasienter. Utbrenthet, depresjon, fatigue og 
isolasjon er ofte rapportert hos omsorgspersoner rundt KNS-pasienter.11  

Påvirkning ved symptombaserte komplikasjoner

Personer som lider av kronisk nyresykdom, spesielt avansert nyresykdom, må også 
håndtere symptombaserte komplikasjoner som ofte er uidentifisert og dermed dårlig 
håndtert, noe som reduserer livskvaliteten betydelig og gir en større belastning 
for pasienter som lever med avansert nyresykdom. Noen symptombaserte 
komplikasjoner kan omfatte søvnforstyrrelser, depresjon, kvalme og kløe (pruritus) 
eller uremisk kløe (uremisk pruritus). Det er for eksempel en høy forekomst av 
depresjon hos KNS-pasienter, spesielt når de behandles med dialyse, og dette bør 
gis nok oppmerksomhet, fordi det har en så stor innvirkning på livskvaliteten.

«Den begrensede dietten har stor påvirkning 
på det sosiale livet. Pasienter som ennå ikke 
har akseptert lidelsen, kan til og med takke 
nei til å komme i bryllup til familiemedlemmer 
og venner for å unngå å støte på problemer 
grunnet dietten. Når pasienter starter opp 
med dialyse, har de gjerne anemi, kløe, 
sarkopeni, seksuell dysfunksjon, osv.,33 som 
alle gir betydelige emosjonelle konsekvenser, 
noe som kan føre til stress, angst eller til 
og med depresjon.» – Daniel Gallego Zurro, 
administrerende direktør i EKPF og ALCER

«Kløe ved kronisk nyresykdom er en av de viktigste symptombaserte 
komplikasjonene når vi ser på pasientenes livskvalitet. Pasienter som rapporterer 

om dette problemet, beskriver det vanligvis som grusomt, for det påvirker 
hverdagen og noen ganger hindrer dem i å sove.» – Dr. Patricia de Sequera Ortiz, 

administrerende direktør i den spanske nyremedisinske foreningen

Liste over symptombaserte komplikasjoner som en følge av KNS (listen er ikke komplett)19,33

Søvnforstyrrelser 

Anemi
Forstoppelse

Skrøpelighet og sarkopeni
Smerte

Kløe ved kronisk nyresykdom

Angst 
Depresjon 
Immunsvikt

Rastløse bein (RLS)
Oppkast

Anoreksi
Diaré

Kvalme
Seksuell dysfunksjon

Påvirkningen covid-19-pandemien har hatt på dialysepasienter

Et av de vanskeligste problemene helsepersonell har møtt, er å sikre at pasienter 
ikke går glipp av dialyse på grunn av redsel for å bli smittet med covid-19 i et 
behandlingsmiljø. I Frankrike gruer for eksempel 60 % av dialysepasientene seg til å 
kjøre med ambulanse.32 Andre konsekvenser pandemien har hatt på pasienter med 
avansert nyresykdom, har omfattet en mindre human pasientbehandling, f.eks. det å 
ikke få tilbud om et måltid under behandlingen, manglende tilgang til helsetjenester 
som et resultat av beslutninger tatt på organisasjonsnivå, eller dårlig kommunikasjon 
mellom pasienter og helsepersonell.32 



Livskvalitet sett fra legens og pasientenes perspektiv

Legens perspektiv: Dr. Philippe Chauveau, nefrolog, Aurad-Aquitaine og tidligere 
Bordeaux Hospital University Center (CHU), Frankrike

Dr. Philippe Chauveau er tidligere nefrolog og medlem av den franske 
nyremedisinske foreningen i tillegg til Det europeiske dialyse- og 
transplantasjonsregisteret (ERA-EDTA). Han mener at en pasientsentrert 
tilnærming til dialysebehandling fortsatt mangler, noe som betyr at enkelte 
pasientbehov ikke blir dekket. 

Basert på mer enn 40 års erfaring med bruk av dialyse til behandling, syntes han 
det var frustrerende å se at livskvaliteten til så mange pasienter ble påvirket av 
en livreddende behandling. En vellykket behandling for dr. Chauveau er når 
pasientene kan leve et fullstendig og lykkelig liv med få symptomer. 

«Dialyse er en vellykket behandling, men det er ingen kur. Den gjør det mulig å 
holde helsetilstanden i sjakk de neste årene.» 

Dr. Chauveau mener mange nefrologer ikke spør pasientene om livskvalitet, 
spesielt siden det i Europa er svært få nefrologer per pasient,34 noe som betyr 
at tiden de har med hver enkelt pasient, er svært begrenset. Selv om det 
finnes enkelte spørreskjemaer i Europa som måler pasienters livskvalitet, er 
disse ofte for lange, vanskelige å tolke og for komplisert å dele med pasienter.  

Erfaringen dr. Chauveau har, er at nefrologer og sykepleiere på store dialysesentre 
ofte ikke har tid til å hjelpe pasientene med spørreskjemaene. 
 
Dr. Chauveau mener at måten dialysesentre er organisert på og måten 
dialysen gis på, også er viktige faktorer som påvirker livskvaliteten. Han mener at 
behandlingen bør tilpasses pasientenes behov, slik at nefrologer og sykepleiere 
er bedre stilt til å hjelpe pasientene med en mer helhetlig tilnærming, og har 
muligheten til å følge opp de symptombaserte komplikasjonene som påvirker 
livskvaliteten, på en bedre måte.

«Det er ofte pasientene som må tilpasse seg systemet, ved å måtte møte på 
dialysesentre som gjerne ligger langt unna der de bor, eller at de må møte opp 
tidlig om morgenen eller i helgene.» 

En pasientsentrert tilnærming til dialysebehandling kan bidra til å bedre 
pasientenes livskvalitet. Dr. Chauveau mener at det å ha dialysesentre nærmere 
pasientens hjemsted er med på å forbedre noen pasienters livskvalitet. Da 
får de kortere reisetid og kanskje en følelse av mer tilhørighet, noe som til slutt 
fører til at de møter opp til dialysebehandling. Når pasienter ikke møter opp til 
dialysebehandling, blir dette en større belastning på ressursene i helsevesenet 
og fører til at pasientene gir tilbakemelding om en dårligere fysisk og mental 
livskvalitet. 



Pasientens perspektiv: Faizan Awan, Storbritannia

Faizan (Fez) Awan bor i Storbritannia og har hatt tre nyretransplantasjoner så langt i livet. 
Fez er svært glad i idrett og liker fotball og tennis i tillegg til komiserier og filmer. Han jobber 
frivillig som pasientrepresentant i den lokale nyrepasientforeningen og for blodgiver- 
og transplantasjonstjenestene i det offentlige helsevesenet (NHS) i Storbritannia.

Fez har hatt nyresykdom hele livet, og han hadde sin første nyretransplantasjon som 
treåring. Fez har, som så mange andre pasienter med avansert nyresykdom, vært nødt 
til å gå gjennom tung dialysebehandling (både peritoneal dialyse og hemodialyse). Han 
har hatt en rekke utfordrende symptombaserte komplikasjoner som følge av avansert 
nyresykdom, legemidler og dialyse, og som i stor grad har påvirket livskvaliteten, alt fra 
restriksjoner knyttet til diett og væske, til fatigue og det mindre kjente symptomet, kløe 
ved kronisk nyresykdom. 

Pruritus, den medisinske termen for kløe, er et ekstremt frustrerende symptom for 
personer med kronisk nyresykdom, og det har stor påvirkning på livskvaliteten. Kløe ved 
kronisk nyresykdom er en svært vanlig lidelse hos pasienter med avansert nyresykdom 
som får hemodialyse, der 37 % av HD-pasienter opplever moderat til ekstrem kløe ved 
kronisk nyresykdom ifølge studier.35 Kløe ved kronisk nyresykdom rapporteres ofte ikke 
av pasienter. De vet kanskje ikke at kløen henger sammen med den underliggende 
nyresykdommen, og går udiagnostisert av nefrolog, og blir derfor ikke behandlet.

«På et tidspunkt ble kløen så sterk og uutholdelig at jeg ikke klarte å sove. Jeg kunne 
våkne opp midt på natta for å dusje, noe som vekket hele familien. Det var også 
utfordrende å stå opp tidlig om morgenen for å komme seg til legetime når jeg hadde 
vært oppe og gått rundt i huset hele natten på grunn av kløen som gjorde meg helt 
sprø.» 

Selv om det er gjort noen fremskritt knyttet til behandlingen av kløe ved kronisk 
nyresykdom takket være kremer som kan gi midlertidig lindring, finnes det foreløpig 
ingen sikker og effektiv behandling som er godkjent av det europeiske legemiddelverket 
(EMA). Kløe ved kronisk nyresykdom kan skape stort ubehag hele dagen, men å klø 
kan aldri bli en løsning eller en lindring, fordi det kan føre til at pasientene blør eller får 
infeksjoner. 

Pasientene er også usikre på når og til hvem de skal fortelle det. Kløe ved kronisk 
nyresykdom er en viktig indikator på en dårligere prognose. Pasienter som er ekstremt 
plaget av kløe, har også de høyeste tallene for dødsfall og sykehusinnleggelser. Det er 
også mer sannsynlig at de vil slutte med dialyse og gå glipp av dialysebehandlinger, de 
har mindre sannsynlighet for å være i jobb, og det er mer sannsynlig at restitusjonstiden 
etter en dialyseøkt er på mer enn 6 timer.36 Blant pasientene som går glipp av 
dialyseøktene, vil de som rapporterer om alvorlig kløe, i gjennomsnitt gå glipp av 
2,6 flere dialyseøkter per år sammenlignet med pasienter som ikke har kløe ved kronisk 
nyresykdom.37 Når det gjelder kløe ved kronisk nyresykdom, har pasientene ofte lengre 
dialysetid eller får enkelte ganger resept på ineffektive legemidler eller legemidler 
tiltenkt annen bruk. 

«Når kløen ble for sterk, måtte jeg ofte ty til kniver og gafler for å lette ubehaget. På det 
tidspunktet forsto det medisinske teamet at kløen hadde blitt uutholdelig for meg.»

Variasjoner i kvaliteten på dialysebehandling i Europa 

Det er betydelige variasjoner i kvaliteten på dialysetjenestene over hele Europa som, 
hvis dette tas tak i, kan bidra til bedre kliniske resultater samt en bedre livskvalitet 
for alle pasienter med avansert nyresykdom. Disse faktorene danner grunnlaget for 
anbefalingene våre for å få en bedre livskvalitet i neste avsnitt. 

Det kan forekomme variasjoner i kvaliteten på dialysebehandling når det gjelder:

• tilgang til dialysetjenester: i hvilken grad pasientene kan motta dialyse
• pasientenes dialyserelaterte valg: valg om behandlingssted og hvilken dialysetype 
pasientene skal få
• allsidighet: i hvilken grad tjenester til pasientene tar tak i alle pasientenes behov 
med en helhetlig pasientsentrert tilnærming
• bruk av kvalitetsstandarder: i hvilken grad tjenestene som tilbys, samsvarer med 
etablerte kvalitetsstandarder 
• finansiering: omfanget av ressurser som skal brukes på tjenester for å planlegge og 
gi behandling, der variasjoner i finansiering og tilhørende kriterier er nøkkelen for å få 
på plass egnede insentiver for å prioritere en god kvalitet på behandlingen
• pasientinformasjon: i hvilken grad det er sikret at pasientene får nok informasjon til 
å kunne ta gode beslutninger om egen behandling

Tilgang til dialysetjenester 

Enkel og rettferdig tilgang til dialysetjenester er nødvendig for personer med behov 
for dialyse. Manglende valgmuligheter knyttet til dialysen, eller hvor nær egen bolig 
behandlingen kan gis, kan føre til dårligere helseresultater, økte komorbiditeter og 
høyere risiko for død.38, 39, 40, 41



Pasientenes dialyserelaterte valg 

Mange pasienter spør generelt om større valgmuligheter for behandlingssted og 
type dialysebehandling. I samråd med helsepersonell om hvilken type dialyse som 
passer best for hver enkelt pasient, kan pasienter i noen land bestemme om de 
skal få dialyse hjemme eller på sykehus. Hjemmedialyse kan gjøre det mulig for 
dialysepasientene å ta kontroll over deler av behandlingen og forbedre livskvaliteten 
ved at de får behandlingen i hjemlig komfort og i tråd med en plan de er med på 
å bestemme. Dette kan ha en potensiell positiv påvirkning på arbeidslivet i en slik 
grad at pasientene fortsetter i arbeid.45,47 Fleksibilitet knyttet til dialysebehandlinger 
på helsesentre kan være vanskelig å få til på grunn av få sykepleiere blant annet. 

Allsidighet

Avansert nyresykdom påvirker mennesker på mange måter, men helsevesen og 
finansiering har tradisjonelt fokusert på å tilby dialysetjenester i stedet for å håndtere 
fysiologiske og psykologiske komplikasjoner. Det er både økonomisk og helsemessig 
utbytte å hente med en bedre dialysehåndtering og reduksjon av symptombaserte 
komplikasjoner, f.eks. å redusere antall timer der ingen møter opp, samt akutte 
intervensjoner. Slik det er nå, er ikke helsevesenet organisert slik at det er mulig å 
legge til rette for et pasientorientert behandlingsforløp som kan gjenspeiles i praksis. 
Det er derfor viktig at tilbydere oppfordres til å ta i bruk en helhetlig tilnærming overfor 
pasientene, med følgelig hensiktsmessig finansiering. 

Behandlingskvalitet

Leverandørene bruker ulike mål for å rangere kvaliteten på dialysebehandlingen de 
gir (f.eks. om hemodialysen er god nok, måling av blodverdier for å undersøke anemi, 
ernæringsstatus, vaskulær tilgang, infeksjoner, osv.).42 Men de måler ikke pasientenes 
livskvalitet, og derfor er ikke tjenestene rangert på grunnlag av en pasientsentrert 
tilnærming. Det finnes et erkjent behov for å måle helserelatert livskvalitet og samle 
inn pasientrapporterte utfallsmål. Det er utviklet ulike verktøy, f.eks. OptumTM SF-
36v2 Health Survey, EQ-5D, PROMIS-Global Health, PROMIS-29 og RAND-36, men de 
brukes ikke i så stor grad.  

Dialysebehandlingen innebærer at pasientene kan ha behov for å snakke med 
ulike typer helsepersonell, inkludert nefrologer, kostholdseksperter, psykologer, 
sykepleiere, kardiologer og farmasøyter. Kvalitetsvurderingene må se på i hvilken 
grad tjenestene er i stand til å dekke pasientens behov som en helhet, ikke bare 
i dialyseprosessen. I dag mangler tjenestene ofte en tverrfaglig tilnærming rundt 
pasienten, med muligheter for å dele data og informasjon på tvers av fagområdene.

Mange europeiske land har innført økonomiske insentiver for å forbedre 
livskvaliteten.43 I Frankrike prøver for eksempel helsemyndighetene å oppmuntre til 
økte investeringer innen kvalitetsbehandling via den økonomiske insentivordningen 
for kvalitetsforbedring (IFAQ).44 Denne insentivbaserte tilnærmingen kobler 
leverandørens inntekt opp mot oppfylling av nasjonale kvalitetsindikatorer, 
f.eks. struktur og organisasjon, men først og fremst pasienttilfredshet. Lignende 
kvalitetssystemer for dialyse basert på prestasjonsbasert belønning, er på plass 
i Storbritannia49 og i Tsjekkia.51 Denne modellen kan være et eksempel for andre 
europeiske land. Et annet steg vi kan ta i land der det allerede finnes pakkeforløp for 
dialyse, er å knytte finansieringen til kvalitetsmål og kontroller. På den måten kan vi 
sikre at ytterligere finansieringsressurser brukes til å forbedre pasientenes behandling 
og livskvalitet.

Finansiering

Finansieringspolitikk for dialysebehandling varierer fra land til land i hele Europa, 
og refusjonsnivåene avhenger av faktorer som behandlingssted, dialysetypen som 
brukes, behandlingsfrekvens og sykehusbudsjett. Frankrike har for eksempel et svært 
bredt nettverk av helsesentre som er svært innovative sammenlignet med andre 
europeiske land.53 Uavhengig av helsevesenet vil en finansieringspolitikk som tar 
hensyn til symptombaserte komplikasjoner i tillegg til å tilby dialyse, gi en forbedret 
livskvalitet. 

Informasjon til pasientene

En annen viktig indikator for kvalitet er i hvilken grad pasienter føler seg i stand til å 
ta informerte beslutninger om egen behandling. Dette underbygges av en tilgang 
til oppdatert og relevant informasjon av høy kvalitet som gjør pasientene i stand til 
å stille spørsmål, be om råd og ta gode beslutninger om behandlingen. Pasientene 
er ikke alltid komfortable med å stille spørsmål, de kan mangle tilgang til relevant 
informasjon og kan følgelig underrapportere symptomene sine, noe som igjen 
reduserer mulighetene for å håndtere komplikasjoner på en effektiv måte. Det er 
for eksempel slik at færre enn halvparten av hemodialysepasientene som sliter med 
kløe, har rapportert symptomene sine til nefrologen, og 25 % har ikke rapportert dem 
til noe helsepersonell.46

«Mange av de samtalene jeg hadde om beslutningstaking og delt 
behandling handlet om dialyse, men også transplantasjon. Det var 
ekstremt viktig å ha samtaler om livskvalitet, der det ble diskutert 
hvilken form for dialyse som ville passe meg best med tanke på 
hvilke ambisjoner jeg hadde i tillegg til andre aspekter. Dialyse må 
fungere for pasientene. Det er ikke pasientene som må tilpasse seg 
dialyse.» – Faizan Awan, Storbritannia



Muligheter for å bedre livskvaliteten for dialysepasienter i Europa

Politiske tiltak på europeisk og nasjonalt nivå kan gi signifikante forbedringer i livskvaliteten 
for dialysepasienter, inkludert måten dialysetjenestene organiseres på. Eksempler på 
dette er minimering av belastningen av modifiserbare symptombaserte komplikasjoner, 
pasientens egen styring av behandlingsbeslutninger og det å få til en større fleksibilitet når 
dialysebehandlingen utføres. Tiltak må iverksettes i tre områder:

Anbefaling 1: Innføre sykdomsspesifikke indikatorer på livskvalitet, inkludert mål for 
pasientrapporterte utfall og mål for pasientrapporterte erfaringer, som et viktig mål på hvor 
godt dialysebehandlingen fungerer.

• Innfør systematiske systemer for måling av livskvalitet og innsamling av pasientrapporterte 
utfallsmål (PROM og PREM) som en rutinemessig del av pasientbehandlingen. Bruk tydelige 
kriterier og beregninger for å evaluere de modifiserbare symptombaserte komplikasjonene, 
og bruk datainnsamlingen for å få mer innsikt i hvordan livskvaliteten kan forbedres.
• Utnytt mulighetene som skapes av digital helse, for å skape ressurser som gjør det enklere 
for pasienter å registrere livskvalitet, få tilgang til informasjon for å håndtere symptombaserte 
komplikasjoner og motta råd om hvordan de kan beskrive problemene sine til kliniske team.
• Bruk dataene som samles inn, til å evaluere forbedringer og mangler i pasientenes livskvalitet 
og utvikle handlingsplaner for å håndtere spesielle problemer pasientene kan møte, for å 
kunne identifisere og finne løsninger på modifiserbare symptombaserte komplikasjoner.
• Gjør de innsamlede dataene offentlig tilgjengelig, slik at det er mulig å identifisere og 
lære av god praksis.
• Inkluder data om livskvalitet i finansieringsmekanismer for dialysetjenester, og ha et 
belønningssystem for leverandører som sørger for en god livskvalitet. Sikre at eksisterende 
behandlingspakker ikke skaper økonomiske hindringer som begrenser tilgangen til 
støttetjenester for pasienter. 

Dialysebehandlingens effektivitet handler om mer enn bare laboratorieverdiene som 
registreres. Det viktigste målet bør i stedet være at pasientene har det bra og kan leve 
det livet de ønsker. Det er viktig å ha de riktige livskvalitetsmålene tilgjengelig for å gi både 
beslutningstakerne og legene den informasjonen som trengs. Det må imidlertid etableres 
gode utgangsverdier, fordi livskvaliteten til dialysepasienter generelt sett er mye dårligere 
sammenlignet med de fleste vanlige pasienter.

Livskvalitet bør settes først for å sikre at tjenestene er rettet mot de problemene som betyr mest 
for pasientene.13 Det bør rutinemessig samles inn PROM i alle tjenestetilbud, og handlingsplaner 
bør utvikles for å håndtere eventuelle områder med identifiserte mangler. Den nøyaktige 
vurderingen og behandlingen av plagsomme symptomer hos dialysepasienter er viktig 
hvis man skal satse på å forbedre behandlingen av denne pasientpopulasjonen. Verktøy 
som KDQOL bør være en rutinemessig del av dialysebehandlingen.48 Helsepersonell kan 
inkludere enkle spørsmål om livskvalitet i rutinesamtaler med pasientene, som kan omfatte 
bivirkninger, søvnkvalitet og kløerelaterte plager. 

Utvikling innen digital helse skaper muligheter for å forbedre både kvaliteten og effektiviteten 
for innsamling av data om livskvalitet, for eksempel utvikling av mobilapper som enkelt kan 
brukes av dialysepasienter til å registrere fysisk og psykisk helse. Digitale ressurser kan også 
brukes til å gi informasjon til pasientene om mulige bivirkninger, hjelpe dem å identifisere 
problemer på et tidlig tidspunkt og hjelpe dem med ting de selv kan håndtere når dette er 
hensiktsmessig, eller forklare hvordan de kan beskrive problemene sine på best mulig måte 
til legene.

I Nederland har det vært sendt ut et årlig, godkjent spørreskjema om livskvalitet siden 2016, 
der målet er å samle inn PROM fra dialysepasienter.12,50 Skjemaet inneholder 42 spørsmål 
om generell livskvalitet og kan bare fylles ut elektronisk. Alle pasienter som er inkludert i 
det nasjonale Renine-registeret, 97 % av dialysepasientene i Nederland, kan inviteres til å 
delta i spørreundersøkelsen. Mens spørreundersøkelsen foreløpig kun fokuserer på dialyse, 
er det planer om at den etter hvert skal utvides til kronisk nyreskade og nyreerstattende 
behandling.

Anbefaling 2: Etablere en kvalitetsgaranti for dialyse for å sikre at alle pasienter får en 
dialysebehandling av høy kvalitet i land der dialyse er godt etablert.

• Utvikle tydelige standarder, også for livskvalitet, for hva som utgjør en dialysetjeneste 
av høy kvalitet. Oppmuntre dialysesentre til å bruke disse, og forsikre pasientene om at 
behandlingen vil holde høy kvalitet og betalerne om at ressursene vil bli brukt på en effektiv 
måte. 
• Sikre egnet finansiering av dialysetjenester, inkludert å sikre at støttetjenestene og 
intervensjonene som kan forbedre livskvalitet, er finansiert på riktig måte.
• Gjennomføre en fremtidig finansieringsvurdering for å evaluere effekten av et økende 
behov for dialyse mot finansieringsbehov. 
• Samarbeide med sentrale interessenter, f.eks. den europeiske nyrepasientforeningen 
(EKPF), for å samle inn og publisere data om å overholde viktige kvalitetsstandarder over 
hele Europa.

Det er ventet at behovet for dialyse vil øke ytterligere i hele Europa på grunn av endret 
demografi og den økende forekomsten av avansert nyresykdom. Selv om det bør tas 
grep for å redusere antallet pasienter som trenger dialyse, ved å forbedre forebygging og 
transplantasjon, er det uunngåelig at presset på dialysetjenester vil øke.



Det må utvises politisk vilje for å sikre at fremtidige behov dekkes, med egnet finansiering og 
strategier for å maksimere kapasiteten og realisere effektiviteten. Det er viktig at finansieringen 
er basert på ressursene som kreves for å levere en helhetlig tjeneste av høy kvalitet, som 
gjør det mulig med en forbedret livskvalitet og en trygg og effektiv dialysebehandling.

Finansieringen bør også skape rom og insentiver for innovasjon, og det bør oppmuntres 
til å ta i bruk tjenester som kan benytte seg av utvikling i behandling som kan gi bedre 
resultater, gjøre ting enklere eller mer effektivt. Innovasjon trenger ikke å koste så mye, og 
endringer i tjenestetilbudet kan virkelig forbedre kvaliteten, redusere kostnader og skape 
effektivitet. Det er imidlertid viktig å ha en god fleksibilitet for å støtte endringer i måten 
tjenester leveres på, inkludert hjemmedialyse, der dette er berettiget. Implementering av 
livskvalitetsvurderinger i rutinemessig klinisk behandling, etterfulgt av tiltak, har tidligere vært 
foreslått av eksperter på området.19 Eventuelle funn som kommer fra hvordan en pasients 
livskvalitet blir påvirket, bør inkluderes i behandlingen av dialysepasienter.

En veiledning fra National Institute for Health and Care Excellence (NICE) om nyreerstattende 
behandling i Storbritannia fra 2018 er et godt eksempel på retningslinjer som er introdusert 
for å sikre kvaliteten på dialysebehandlinger. De tar sikte på å forbedre livskvaliteten ved 
å gi anbefalinger om planlegging, start og bytte av behandlinger og koordinering av 
behandling.52

Anbefaling 3: Støtte helsepersonell i å fokusere på forbedring av livskvalitet.

• Sikre at utdanningsplaner for arbeidskraften er pasientsentrert. Ta hensyn til den økende 
etterspørselen etter dialysetjenester, og se på endringer knyttet til behandlingen, f.eks. 
pasientenes ønske om en bedre livskvalitet. 
• Oppmuntre helsepersonell til å integrere mental og emosjonell helse i helhetlige 
behandlingsplaner for KNS-pasienter.
• Gi støtte til at legene får opplæring om vanlige problemer og symptomer knyttet til livskvalitet, 
slik at de er i stand til å identifisere mulige problemer og iverksette tiltak for å løse dem.
• Utarbeide ulike ressurser som skal gjøre det enklere å få til informerte samtaler mellom 
pasienter og helsepersonell. 

• Oppmuntre helsepersonell til å dokumentere symptomer og dårlig livskvalitet i 
pasientjournaler, slik at det er mulig å identifisere og overvåke nye problemer raskere.

Selv om problemer knyttet til livskvalitet har en betydelig innvirkning på pasienter, er de 
foreløpig underrapportert og blir derfor ikke behandlet. Mange mennesker er avhengig av 
dialyse for å forlenge livet, men noe av behandlingens positive innvirkning på pasientenes liv 
kan gå tapt hvis ikke komplikasjonene knyttet til avansert nyresykdom håndteres i sin helhet. 
Helsepersonell bør derfor oppmuntres til å snakke om livskvalitet ved å stille pasientene 
relevante spørsmål.  

Det har lenge vært en oppfatning blant KNS-pasienter at sykdommen har en betydelig 
innvirkning på livet,26 noe som igjen kan føre til emosjonell og mental utmattelse. Det må 
vies mer oppmerksomhet til den mentale helsen hos pasienter som lever med KNS, der 
emosjonelle aspekter som seksuell dysfunksjon, arbeid og sosial integrering er inkludert i 
behandlingen. Emosjonelle aspekter som angst og depresjon er svært utbredt hos pasienter 
som gjennomgår nyreerstattende behandling, men dette blir ofte glemt blant nefrologer.18 
Selv KNS-pasienter i et tidlig stadium kan merke det fysiske og det emosjonelle svært godt, 
noe som ofte undervurderes av helsepersonell.21 

Vi må heller ikke glemme den emosjonelle og mentale belastningen på omsorgspersonene. 
Oppgaver som å ta KNS-pasienter til dialysebehandling med jevne mellomrom, sikre at 
medisiner blir tatt og andre vanlige omsorgsoppgaver, kan kreve sitt. Som tidligere nevnt er 
utbrenthet, depresjon, fatigue og isolasjon ofte rapportert hos omsorgspersoner rundt KNS-
pasienter.11  

Politikere kan støtte helsepersonell som jobber med dialysetjenester, ved å sikre at det 
finnes støtte til opplæring, og at det finnes retningslinjer som fokuserer på en behandling 
med tverrfaglige team, slik at det er mulig å formidle behandlingsplaner med mange ulike 
profesjonelle perspektiv. Et tverrfaglig samarbeid må gis tilstrekkelige ressurser og støttes 
av egnet infrastruktur for at dette skal fungere effektivt. Dette vil gjøre det mulig med 
teamsamarbeid, samt sikre at pasienter støttes i full grad når de går til dialysebehandling, 
men de kan også få tilgang til ekstern behandling av høy kvalitet.

Helsepersonell kan også få hjelp via digitale ressurser, slik at pasienter kan registrere og 
diskutere problemer relatert til livskvalitet, og sikre at disse håndteres og dokumenteres på 
riktig måte i pasientjournaler.

Konklusjon

KNS-pasienter, spesielt pasienter med avansert nyresykdom, kan bli utsatt for en rekke 
symptombaserte komplikasjoner som påvirker livskvaliteten. Noen av dem er modifiserbare, 
og det finnes muligheter for å se dem og håndtere dem på en bedre måte. For at det 
skal skje, bør helsevesenet begynne å fokusere på det som betyr mest for pasienter med 
avansert nyresykdom, og prioritere å forbedre livskvaliteten til dialysepasienter over hele 
Europa. 

Å sikre at symptombaserte komplikasjoner identifiseres og håndteres, er et innledende viktig 
steg for å skape en helhetlig pasientsentrert tilnærming, samtidig som tjenestene organiseres 
på en måte som bedre svarer til pasientenes behov. Et sterkere samarbeid med pasientene 
for å utvikle, implementere og evaluere grep knyttet til praksis og prinsipper, i henhold til 
ønsker fra styringsgruppen til Verdens nyredag, er et svært viktig skritt mot å få en bedre 
livskvalitet.11 



Med denne artikkelen 
ønsker vi at europeiske 
og nasjonale be-
slutningstakere skal 
rette oppmerksomhet 
mot de udekkede 
behovene til pasienter 
som er avhengig 
av dialyse i årene 
fremover, fordi dette 
kan spille en sentral 
rolle for å forme 

fremtiden til pasienter som lever med avansert nyresykdom. Politisk handling og 
utrulling av planer på europeisk og nasjonalt nivå kan utgjøre en reell forskjell for 
å forbedre livskvaliteten til KNS-pasienter ytterligere, inkludert dialysepasienter, 
på tvers av medlemslandene. En forbedret livskvalitet for KNS-pasienter vil gi en 
bedre helsegevinst og vil til syvende og sist redusere påvirkningen på helsevesenet 
på generell basis. 

Vi oppfordrer europeiske og nasjonale makthavere til å få på plass et nødvendig 
regelverk for å implementere de tre anbefalingene som er fremlagt i denne 
artikkelen. Vi ønsker å bygge videre på mulighetene som allerede finnes, og 
vi vil bidra til de pågående diskusjonene om forbedring av livskvaliteten til 
dialysepasienter med avansert nyresykdom over hele Europa, for å sikre at 
konkrete handlinger og utrulling av planer kommer på plass. 

Vi takker

Denne artikkelen er utviklet med støtte fra Vifor Pharma og med innspill fra følgende 
interessenter vi gjerne vil få takke: 

• Faizan Awan (pasientrepresentant, Storbritannia)
• Dr. Philippe Chauveau (nefrolog, Aurad-Aquitaine og tidligere Bordeaux Hospital 
University Center (CHU), Frankrike)
• Daniel Gallego Zurro (adm.dir. i den europeiske nyrepasientforeningen og adm.dir. 
i Federación Nacional de Asociaciones ALCER, Spania)
• Dr. Patricia De Sequera (adm.dir. i det spanske nefrologiforbundet, Spania)
• Prof. Raymond Vanholder (adm.dir. i European Kidney Health Alliance og adm.dir. 
i Chronic Disease Alliance, Belgia)
• Fresenius Medical Care
• Vifor Pharma

Om EKPF
EKPF er en uavhengig nyrepasientorganisasjon som representerer nyrepasienter 
i Europa. EKPF representer mer enn 75 millioner mennesker med nyresykdommer 
i Europa. Medlemskapet omfatter 27 nasjonale nyrepasientorganisasjoner 
fra 26 forskjellige land over hele Europa. Organisasjonen har som mål å 
sette terminal nyresykdom på den europeiske helseagendaen; fremme 
forebygging av sykdommen; etablere tidlig påvisning og en europeisk 
kvalitetsstandard for behandling av pasienter med KNS; øke organdonasjon 
og transplantasjoner; forbedre velferden, behandlingen, trygdesystemet og 
leveforholdene til alle nyrepasienter og omsorgspersoner og øke samarbeidet 
og informasjonsutvekslingen med organisasjoner og institusjoner involvert i 
nyresykdommer. Disse målene skal nås ved å fremme generelle retningslinjer for 
nyresykdom for å ivareta interessene til pasientene og deres omsorgspersoner, 
ved overvåke utviklingen i EU og komme med lovforslag, pasientperspektiv og 
spre informasjon og opplæring og fremme medisinsk, pedagogisk og sosial 
rehabilitering og integrering for alle nyrepasienter.

Organisasjonen er en paraply for europeiske organisasjoner som arbeider 
på ulike måter for å fremme målene, f.eks. ved å organisere konferanser og 
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