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Kapitel 12: Sygepleje til patienter med medicinske nyresygdomme 

 

R E F L E K S I O N 

• Overvej fordele og ulemper for sygeplejersken ved et årelangt og tæt samarbejde med patient og 

pårørende. 

• Hvad er nyrens vigtigste funktioner? 

• Hvilke hormoner produceres i nyren? 

• Hvilke symptomer har patienten ved akut nyresvigt? 

• Hvordan vil du sikre, at patient og pårørende føler sig godt informeret? 

• Hvordan vil du arbejde med medicincompliance hos denne patientgruppe? 

• Hvordan vil du observere patienter med akut nyreskade? 

• Hvordan vil du hos den akutte patient, der reagerer med vrede og afmagt over sin situation, sikre en god 

patientinvolvering, således at patienten føler sig tryg og har større forståelse for situationen? 

• Reflektér over de juridiske aspekter hos en konfus patient i forbindelse med samtykke til behandling. 

• Hvorfor er peritoneum velegnet som dialysemembran? 

• Redegør for de fysiologiske grundprincipper: diffusion, osmose og konvektiv transport. 

• Beskriv symptomerne på peritonitis.  

• Hvilke observationer bør du udføre ved patienten i peritonealdialysebehandling under indlæggelse? 

• Hvilke parametre vurderes, når patientens tørvægt skal fastsættes? 

• Hvad er symptomerne på overhydrering? 

• Hvilke observationer bør sygeplejersken foretage før, under og efter dialysebehandlingen? 

• Overvej, hvad lægen og sygeplejersken vil tale med patienten om i dialyseambulatoriet. 

• Hvilke forholdsregler er der hos patienter med AV-fistel, og hvordan observeres en AV-fistel? 

• Diskutér, hvilke dilemmaer der kan være ved, at pårørende donerer en nyre. 

• Nævn, hvilke symptomer der kan ses ved en afstødning af en transplanteret nyre. 

• Hvad skal sygeplejersken være opmærksom på, når den nyretransplanterede patient bliver indlagt? 



• Diskutér dilemmaet, hvor patient og pårørende ikke er enige om at afslutte behandling. 

• Hvilke opgaver har sygeplejersken i den forbindelse? 

• Diskutér, hvad det betyder at være kronisk nyresyg patient. 

• Diskutér, hvad det betyder at have en kronisk nyresyg i familien. 

• Hvilke informationer er vigtige at dele med primærsektor i forhold til den kronisk nyresyge patient? 

• Diskutér fordele og ulemper ved patientskoler. 

• Hvilke ønsker og forventninger tror du, den pårørende har til forløbet? 

• Hvilken rolle tror du, sygeplejersken spiller i forhold til samarbejdet? 

• Hvilke elementer kunne en forventningsafstemning mellem personale og pårørende indeholde? 

• Hvilke udfordringer har sygeplejersken i samarbejdet med den nyresyge etniske patient og de pårørende? 


