
Information til patienten

Regionshospitalet

Viborg
Dialyse

Afslutning af dialyse



Information til patienter og 
pårørende.

Overvejer du at stoppe med din dialysebehandling?

Dialyse er en livsforlængende behandling med både fordele og 
ulemper. Måske kommer der et tidspunkt, hvor ulemperne bliver for 
mange. I denne situation er der mulighed for at sige 
dialysebehandlingen fra. 

Det er vigtigt at vide, at du har ret til at stoppe dialysebehandlingen.

Denne pjece er udarbejdet med det formål at besvare spørgsmål, 
som kan danne baggrund for beslutning om at stoppe 
dialysebehandling.

Hvilke grunde kan jeg have til at stoppe min 
dialysebehandling?

Du føler måske, at behandlingen er blevet så belastende, at den ikke
længere opretholder din livskvalitet?

Du føler måske, at det er blevet for hårdt at blive kørt frem og 
tilbage til dialysebehandling?

Dit helbred er blevet forværret og du har andre sygdomme, som 
truer din helbredstilstand?
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Hvad skal du være forberedt på, hvis du gerne vil 
stoppe dialysen?

Din families støtte og involvering kan være af afgørende betydning, 
når du skal tage beslutningen om at stoppe dialysebehandling, i 
samarbejde med din sygeplejerske og læge på afdelingen/dialysen.

Det er vigtigt at forstå konsekvensen af sådan en beslutning, som er 
at det ikke er muligt at opretholde livet i længere tid. Personalet på 
afdelingen vil støtte dig i dit valg.

Når du vælger dialyse fra, kan der tilbydes lindrende behandling. Det
kan for exempel være lindring af: ubehag, smerte og kvalme.

Hvis du ikke har vandladning, kan det i nogle tilfælde være 
nødvendigt  at køre enkelte dialyser på nedsat tid for at komme af 
med overskydende væske. 
Uden dialyse vil du blive mere og mere træt, og til sidst vil du glide 
ind i bevidstløshed. 

Hvad må jeg drikke og spise?

Det kan være nødvendigt at begrænse dit væskeindtag, hvis du 
ingen vandladning har. 

Du må spise lige præcis, hvad du har lyst til. 
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Kan jeg vælge, hvor jeg vil dø?

Sammen med dine nærmeste kan I finde frem til, hvor og hvordan 
du ønsker at, din sidste tid skal være:

Hjemme:
Hvis du vælger at blive i dit eget hjem, vil der være mulighed for at 
få hjælp fra hjemmeplejen og din praktiserende læge. Der kan også 
være mulighed for støtte fra Palliativ team. Det palliative team er 
læger, sygeplejersker, psykologer og fysioterapeuter, der er specielt 
uddannede til at behandle uhelbredeligt syge.

Hospice: 
Du kan vælge at bo på eller få et aflastende ophold på hospice og 
komme hjem til dig selv igen eller blive på hospice til livets 
afslutning. Henvisningen skal laves af din praktiserende læge eller en
læge på sygehuset.

Hvis jeg skifter mening?

Du kan genoptage dialysebehandling, hvis du ønsker det.

Hvis du har flere spørgsmål?

Hvis du eller dine nærmeste har flere spørgsmål, kan I altid tale med
en sygeplejerske, læge eller sygehuspræsten.
Hvis du har behov for det, kan vi arrangere en uforpligtende samtale 
med dine kontakt-sygeplejersker og kontakt-læge i Dialyse.
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