
Baggrund 
Patienter med CKD tilbydes flere behandlingsformer: 
dialyse, maximal medicinsk uræmibehandling eller 
transplantation. Der ses en problematik i forhold til 
timing af information om behandlingsmuligheder, idet 
patienter, på det tidspunkt de informeres, oplever 
sig for syge til at anvende informationen og træffe 
beslutning om behandlingsvalg. Hermed ses en 
udfordring i forhold til information, rådgivning og støtte 
til patienten ved beslutning om valg af behandling.

At undersøge hvordan patienter med CKD oplever 
beslutningsprocessen ved valg af behandling.

• Studiet havde en fænomenologisk hermeneutisk tilgang. Der blev anvendt kvalitativ metode.
• Data blev genereret via semistrukturerede interviews.
• Der blev inkluderet 3 patienter med CKD, i alderen 65-81 år. 
• Data blev analyseret via Ricoeur inspireret analyse på 3 niveauer: naiv læsning, strukturanalyse, kritisk fortolkning 
og diskussion.

Temaer:
Patienternes forudsætninger for at træffe beslutning  
De sundhedsprofessionelles betydning 
At mødes af forskellige meninger 
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”Jeg lægger mit liv i dine hænder” 
- oplevelser af beslutningsprocessen ved behandlingsvalg
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Patientens health literacy har betydning i situationer 
hvor det er svært at forstå sygdom og behandling. 
Dette påvirker evnen til at tage kontrol og ejerskab 
over beslutninger om behandlingsvalg.
 
Informationer kan med fordel individualiseres og 
patientinddragelse gøres således handlingsorienteret.
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”Det har han (lægen) 100%. Altså hvis han 
havde sagt at jeg skulle have posedialyse 

og det var godt (…) så var det det. Helt klart. 
(…) Så jeg ved ikke hvad jeg reelt skal sige 
fordi det er jo lægens beslutning, men jeg 

går 100% ind for den. Okay?” (Informant 3)

”Oplysning, oplysning, oplysning” 
(Informant 2)

”Hvis der er noget jeg kan snakke med 
om, så vil jeg naturligvis gerne snakke 
med om det. Men jeg ved jo ikke noget 
om det, så er det jo ham (lægen) der 

bestemmer. Sådan er det jo” (Informant 1)

”Så taler jeg med en som ikke kender mig, 
og som kun kigger på tallene, fordi så er 

fanden løs….hver gang jeg har været hos 
en anden læge, så er der et eller andet” 

(Informant 3)


