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Bakgrund

En konstant kamp

Att känna törst är en subjektiv känsla och upplevs olika av alla
människor. Många dialyspatienter upplever törst vilket kan leda till
ökat vätskeintag. Ökat vätskeintag i kombination med minskad
urinproduktion leder till övervätskning. Kronisk övervätskning hos
dialyspatienter har visat sig öka risken för kardiovaskulära
sjukdomar (1). Törst och symptomen som medföljer såsom
muntorrhet har även en stor inverkan på livskvaliteten hos
dialyspatienter. De behöver hitta sätt att hantera törsten och
vätskerestriktionen (2).

Syfte
Dialyspatienters upplevelser av att leva med vätskerestriktion.

Metod
Litteraturstudie. Sökning gjordes i CINAHL med sökorden
hemodialysis AND fluid AND experience. Begränsningar som
använts var artiklar på engelska, peer rewied, fulltext, publicerade
2000-2016 med hemodialyspatienter över 12 år. Sökningen gav 12
träffar, varav 5 artiklar motsvarade vårt syfte (3-7).

Resultat
Att känna sig begränsad
Patienter beskrev vätskerestriktionen som något som förändrade
deras liv (3), en förlust av sin frihet (3,4) och en besvikelse av att
inte kunna leva som förut (4). En frustration att inte kunna delta i
det sociala livet på samma sätt som tidigare framkom tydligt hos
många av personerna. Det sociala livet innehöll ofta dryck, såsom
vid restaurangbesök (4,5).

''Det som verkligen hjälper mig är att komma ihåg hur det
känns att inte andas'’ (6, s 338)
Att leva med vätskerestriktion beskrevs som en konstant
och daglig kamp, de slogs mot naturen då vatten liksom luft
är nödvändiga för människan (3,4). Patienterna kände att
de måste hålla sin vätskerestriktion för att kunna andas. De
upplevde att vätskan var som ett gift som cirkulerade runt i
kroppen, som de inte kunde bli av med (6). De beskrev att
törsten blev en fix-idé, att hjärnan blev besatt av vatten och
att det framkallade fantasier (3,4,6). Vissa jämförde den
intensiva törsten med ett alkohol- eller drogberoende som
de inte kunde stå emot. Patienterna upplevde att de alltid
var törstiga och att törsten tog över viljan att inte dricka (3).
De såg andra dialyspatienter sitta och vänta på dialys och
samtidigt prata om vätska (3,6). Det framkom en önskan
om att nya dialyspatienter skulle få vetskap om
konsekvenserna av att inte hålla sig till vätskerestriktionen
(6). Det beskrevs en skam över att misslyckas med
vätskerestriktionen. Många kunde känna att personalen
tyckte att de var övervätskade, och att de borde dricka
mindre (6,7).
"Det är som att vara drogberoende. Det är något som man
inte kan vara utan” (3, s 211)

"Det är frustrerande ... socialt begränsande. Om jag går till en fest,
är jag en absolut festsabotör eftersom jag suger is hela natten "
(4, s 592)
Att hitta strategier
Patienterna försökte hitta strategier till att hantera
vätskerestriktionen genom förståelse hur vätskan påverkade hälsan
(3,4,6). De hittade motivationen både hos sig själv samt att träffa
andra i samma situation (3). Vissa patienter undvek situationer som
kunde få dem att dricka, och vissa anpassade drycken utifrån vad
de kunde stå emot. De upplevde exempelvis att vatten var lättare
att stå emot än saft (6,7). Många patienter fann acceptans och
följde vätskerestriktionerna och kände sig därmed mer fria. De
upplevde att konsekvenserna blev värre om de drack för mycket
(4). Andra patienter hade svårt att acceptera förändringen. De
ansåg att dricka var ett fysiskt behov som de inte kunde stå emot.
De ville inte alltid tänka på vad de drack och förlitade sig istället på
att dialysen skulle ta bort överskottvätska (3,6).
"Andra människor kan ge råd, men du måste själv hantera ditt
vätskeintag" (3, s 212)

Slutsats
Vatten är en källa till liv och törst är en stark känsla. Att leva
med vätskerestriktion är svårt för dialyspatienter då törsten
ofta tar över, och vattnet blir ett beroende. Vissa kan finna
motivationen till att hålla vätskerestriktionen medan andra
har svårare. Genom en ökad förståelse för törst, kan
vårdpersonal hjälpa och motivera patienterna till att hantera
vätskerestriktionen.
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